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Abstrakt  

Diplomová práca objasňuje problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, Maďarska a 

maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k oblastiam 

obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov 

menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento 

vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov 

maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k 

otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k 

výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému 

školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského 

jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam 

obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného 

menšinového školstva pri výbere vysokoškolského štúdia a v prípade uplatnenia sa na trhu 

práce k nedostatočnej flexibilite uchádzačov, ktorá znižuje ich konkurencieschopnosť oproti 

jazykovo lepšie vybaveným jedincom. Analyzované a porovnávané sú najmä štatistické údaje 

a merania v oblasti školstva, zamestnanosti a pohybu obyvateľstva, ktoré sú voľne prístupné 

a uvedenú hypotézu potvrdzujú. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the 

Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the 

Hungarian minority, which affect the graduates of minority schools in the Slovak labour 

market. At the same time it aspires to refer to this relationship as one of the factors that may 

impact on reduction in the number of members of the Hungarian minority in Slovakia. The 

main focus is on the trilateral approach to the issue of education in the Slovak minority 

schools in Hungarian language in case of teaching the state language. The consequences of 

the different trilateral relation approach to minority education can lead to inefficiency of 

minority schools teaching Slovak language, which can, in conjunction with the current 

economic approach of Slovakia to the areas inhabited by the Hungarian minority, lead to 

migratory pressures on graduates of minority schools as for the choice of university studies 

and their employability. The lack of language skills reduces their competitiveness and 

flexibility compared to linguistically better equipped individuals. The statistical data in 

education, employment and population movements that will be analysed and compared, are 

freely available, and confirm this hypothesis.  
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Úvod 

S politickou, ekonomickou a sociálnou transformáciu na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia 

vyvstali vo vtedajšom Československu otázky ohľadom jeho ďalšieho smerovania. 

Nacionalistické tenzie, ktoré sa vynárali hlavne v slovenskej časti, sa darilo totalitnému 

režimu počas existencie spoločného štátu pomerne úspešne potláčať. Po zmene politického 

zriadenia však na počiatku 90. rokov sa zmes nacionalizmu a ambícií nacionalisticky 

orientovaných politických kruhov stali jedným z faktorov rozpadu Československa na 

samostatnú Českú a Slovenskú republiku. Rok 1993 nepriniesol iba splnenie sna 

o samostatnom Slovensku pre istú časť politického spektra a obyvateľstva, ale priniesol aj 

radu nových problémov, s ktorými sa muselo transformujúce sa Slovensko vyrovnať. Vzrast 

nacionalizmu, ktorý bol primárne smerovaný voči českému národu v spoločnom štáte sa po 

jeho rozdelení presmeroval na maďarskú menšinu, ktorá sa ocitla v novovzniknutom štátnom 

útvare, ktorý si zatiaľ iba hľadal svoju pozíciu na mape Európy. Búrlivé 90. roky znamenali 

pre Slovensko hľadanie svojej politickej identity, hľadanie možností spolunažívania medzi 

väčšinovým a menšinovým obyvateľstvom a nadväzovanie zahraničnopolitických vzťahov 

nie len s okolitými štátmi, ale aj s celým svetom. Pokým rozdelenie Československa prinieslo 

do vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi zmier a neskoršie vysoko nadštandardnú spoluprácu, 

v otázke vzťahu Slovenska a Maďarska došlo k opačnému vývoju. Maďarsko, ktoré taktiež 

prežívalo ekonomickú, politickú a sociálnu transformáciu a čiastočný vzrast nacionalizmu 

spojený s novou možnosťou otvorenia dovtedy tabuizovaných tém si dobre uvedomovalo 

meniacu sa situáciu svojej menšiny u svojho severného suseda. Využívalo preto všetky 

dostupné prostriedky na podporu pozície maďarskej menšiny na Slovensku, čo bolo často 

spojené so snahou Maďarska o ovplyvňovanie vnútorných záležitostí Slovenska. Spolu so 

spormi, ktoré si tieto krajiny niesli ako dedičstvo bývalého zriadenia (najmä dostavba 

vodného diela Gabčíkovo a jeho druhej časti Nagymaros), prinieslo toto konanie vyostrenie 

vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom a následne taktiež ovplyvňovalo vzťah Slovenska 

k maďarskej menšine žijúcej na jeho území.  

Ustávanie sporov priniesla zmena politického smerovania Slovenska po roku 1998. 

Vymanenie sa z medzinárodnej izolácie, účasť strany reprezentujúcej záujmy maďarskej 

menšiny vo vláde priniesli zlepšenie vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom 

Slovenska. Spolupráca s Maďarskom na úrovni V4 a spoločná snaha o vstup do Európskej 

únie priniesli zlepšenie vnímania slovenskej menšinovej politiky vo svete. Postavenie 
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maďarskej menšiny sa však aj reálne zlepšovalo, na čom nemala zásluhy iba snaha Slovenska 

o vstup do EÚ, ale aj výrazne lepšia vyjednávacia pozícia politickej reprezentácie maďarskej 

menšiny na Slovensku po roku 1998. V súčasnosti môžeme pozorovať stav, kedy dochádza 

k postupnému zlepšovaniu vzťahov maďarskej menšiny a väčšinovej slovenskej spoločnosti. 

Nacionalistické vášne sú z času na čas vyvolávané vyjadreniami šovinistických politikov či už 

na strane Slovenska alebo Maďarska. Samozrejmosťou sú snahy maďarskej menšiny na 

Slovensku o čo najväčšiu mieru samostatnosti a uznania čo najširších menšinových práv. 

S týmito snahami je spojená aj Maďarskom podporovaná snaha o zachovanie maďarskej 

menšiny na Slovensku v čo najväčšom počte. Štatistické údaje však poukazujú na neúspechy 

pri jej dosahovaní a na Slovensku tak dochádza k pomerne rapídnemu úbytku obyvateľstva 

maďarskej národnosti, ktoré je dôsledkom krokov účastníkov, ktorí sú do vyššie uvedeného 

procesu zapojení a taktiež prirodzeného populačného poklesu, ktorý je charakteristický nie len 

pre Slovensko, Maďarsko ale aj ďalšie okolité európske štáty. Dôležitým faktom je taktiež 

vládou nepreferované postavenie území obývaných maďarskou menšinou z ekonomického 

hľadiska.  

Do vzájomného vzťahu sa teda z teoretického hľadiska dostávajú traja/štyria aktéri, ktorí sa 

snažia v čo najširšej miere presadzovať svoje záujmy. Slovensko ako nacionalizujúci sa štát 

so svojou samostatnou politikou voči menšinám žijúcim na jeho území reprezentujúcim 

záujmy (z povahy demokratického zriadenia a Ústavy Slovenskej republiky) celého 

obyvateľstva, no najmä jeho majoritnej časti, sa dostáva do konfrontácie s 

maďarskou národnostnou menšinou, žijúcou na jeho južnom území. Tretím aktérom je 

externá národná domovina tejto menšiny, teda Maďarsko, ktoré sleduje svoje záujmy najmä 

v otázkach ochrany svojej menšiny v zahraničí a v snahe o jej zachovanie v maximálnom 

možnom rozsahu, s presahom na ponechanie možností zásahu do vnútornej politiky 

Slovenska prostredníctvom aktéra, ktorým je práve národnostná menšina. Štvrtým aktérom, 

reprezentujúcim svoje záujmy sú medzinárodné inštitúcie (napr. EÚ, OBSE, OSN atď.), ktoré 

mali za cieľ urovnanie etnických sporov v regióne strednej a východnej Európy, motivované 

zničujúcimi dôsledkami občianskych vojen v krajinách sféry vplyvu bývalého Sovietskeho 

zväzu (Juhoslávia, Moldavsko, Náhorný Karabach, atď.). Štvrtý aktér však z povahy 

vymedzenej témy nie je tak dôležitý, keďže v súčasnosti možno pozorovať trend ubúdajúcej 

nutnosti zásahu medzinárodných aktérov do politiky troch strán, ktoré sú zastúpené vo 

vymedzenej problematike. Ďalším dôvodom je vstup Slovenska a Maďarska do EÚ, z čoho 

vyplýva výsadné právo európskych štruktúr pri vynútení adekvátnej politiky voči 
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národnostným menšinám v súlade s európskym právom, ktoré sa zaviazali dodržiavať 

a implementovať do svojho práva ako Slovensko tak  aj Maďarsko so svojín vstupom do 

Európskej únie. Právna úprava, ktorá definuje vzťah Slovenska voči svojím menšinám je teda 

plne v súlade s európskym právom a štandardami v rámci Európskej únie, no reálne 

fungovanie najmä v oblasti školstva a ekonomickej podpory však často poukazujú na rozdiely 

medzi teoretickým predpokladom pri dosahovaní výsledkov pri optimálnom právnom 

nastavení a realitou, teda praktickými dopadmi politík jednotlivých aktérov, ktoré determinujú 

súčasnú situáciu. 

Diplomová práca má teda za cieľ objasniť problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, 

Maďarska a maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k 

oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov 

menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento 

vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov 

maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k 

otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k 

výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému 

školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského 

jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam 

obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného 

menšinového školstva pri výbere vysokoškolského štúdia a v prípade uplatnenia sa na trhu 

práce k nedostatočnej flexibilite uchádzačov, ktorá znižuje ich konkurencieschopnosť oproti 

jazykovo lepšie vybaveným jedincom. Analyzované a porovnávané budú najmä štatistické 

údaje a merania v oblasti školstva, zamestnanosti a pohybu obyvateľstva, ktoré sú voľne 

prístupné a mali by uvedenú hypotézu potvrdzovať. Dôvodom výberu témy je poukázanie na 

jeden z faktorov, ktorý môže mať vplyv na odliv obyvateľstva z regiónu, odkiaľ autor 

diplomovej práce pochádza.  

Časové ohraničenie práce je širšie vymedzené vznikom Slovenska v roku 1993, no hlavé 

ťažisko práce bude ohraničené hlavne rokmi 1998 až do parlamentných volieb v roku 2016, 

teda od zmeny smerovania vnútornej aj zahraničnej politiky Slovenska prakticky dodnes. 

Teritoriálne je práca vymedzená na územie Slovenska, prevažne na južné oblasti obývané 

príslušníkmi maďarskej národnosti. Práca bude z teoretického hľadiska využívať Triadic 

Nexus (Triadický vzťah), autorom ktorého je Rogers Brubaker. Pre rozšírenie, hlavne 

z dôvodu účasti medzinárodných štruktúr a z dôvodu členstva Slovenska a Maďarska v EÚ, 
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bude zohľadnený takzvaný Quadratic Nexus (Kvadratický vzťah), ktorého autorom je David 

Smith. Teoretické ukotvenie bude rozšírené o poňatie národa, etnicity a nacionalizmu 

z pohľadu etnosymbolizmu, kam sa zaraďuje aj autor nosného prístupu Triadic Nexus, Rogers 

Brubaker. Z metodologického hľadiska sa bude jednať o jedinečnú prípadovú štúdiu.   

Prvá kapitola  bude venovaná teoretickému ukotveniu práce, predstaveniu teórie Triadic 

Nexus (Triadického vzťahu) Rogersa Brubakera, respektíve Quadratic Nexus (Kvadratického 

vzťahu Davida Smitha. Tieto teórie budú aplikované na stanovenú problematiku. Taktiež 

budú vymedzené pojmy, s ktorými bude práca nakladať. Na teoretickú kapitolu bude 

nadväzovať kapitola venovaná stručnej histórii maďarskej menšiny obývajúcej územie 

Slovenska a popis vývoja a zmien jej postavenia v rámci slovenskej spoločnosti až po 

predstavenie jej súčasnej pozície v otázkach právneho zakotvenia, školstva a otázkach 

ekonomických. Ďalej predstaví nástroje, ciele a politiku jednotlivých aktérov. Tretia kapitola 

bude venovaná súčasnej situácii v skúmaných oblastiach a prebiehajúcim trendom. Skúmané 

budú taktiež reálne dopady politiky aktérov na skúmanú problematiku a sprievodný jav, 

ktorým je zmena početnosti maďarskej menšiny na Slovensku. Závery z tejto kapitol by mali 

potvrdzovať vyššie stanovenú hypotézu. Záver bude venovaný zhodnoteniu prístupov 

jednotlivých strán k vymedzenej problematike a zhodnotí výstupy analýz. Toto zhodnotenie 

by malo priniesť overenie hypotézy týkajúcej sa priameho dopadu politík jednotlivých 

aktérov na znižovanie početnosti maďarskej menšiny na Slovensku.  

Hlavnými prameňmi, na ktorých bude práca postavená budú primárne zdroje týkajúce sa 

vymedzenej problematiky. Snahou práce je rovnomerné využitie nestranných, objektívnych 

publikácii a štatistických údajov pochádzajúcich z prostredia všetkých uvedených aktérov. 

Najzásadnejším problémom, bude práve správna interpretácia štatistických údajov, ktoré 

môžu často vykresľovať realitu značne pokrivene. Bohatosť sekundárnych zdrojov, najmä 

literatúry týkajúcej sa maďarskej menšiny na Slovensku bude využitá s ambíciou o optimálne 

vykreslenie procesov, ktoré sa vymedzenej problematiky týkajú. Snahou práce je teda 

nestranné pojatie všetkých vstupných materiálov, ktoré má vo výsledku za cieľ vytvoriť 

nezaujatú prácu akademického charakteru. Akademická práca týkajúca sa stanovenej 

problematiky ešte v českom prostredí nevznikla. Jej výstupy môžu byť vhodnými podkladmi 

pre možnú zmenu prístupu jednotlivých skúmaných strán k otázke prístupu k jednotlivým 

rozoberaným oblastiam týkajúcich sa maďarskej menšiny na Slovensku. 
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1. Teoretický rámec a vymedzenie pojmov 

Úvod kapitoly  

Táto kapitola sa bude venovať vymedzeniu a teoretickému zakotveniu pojmov, ktoré budú 

následne v práci použité. Ďalej bude predstavený teoretický rámec, do ktorého bude zasadené 

riešenie práce.  Jedná sa teda o pojmy ako národ, nacionalizmus, štát, etnická a národnostná 

menšina, integrácia národnostných menšín.  

1.1 Význam slova národ a jeho ponímanie   

Základnou zložkou s ktorou táto práca narába je národ. Presné, vedecky zaužívané 

vymedzenie významu slova národ neexistuje. O národe možno hovoriť zhruba od 

osemnásteho storočia, no chápanie jeho významu sa s premenou času podstatne menilo. Z 

etymologického hľadiska sa jedná o slovo latinského pôvodu, odkiaľ bolo prebraté väčšinou 

európskych jazykov, no jeho ponímanie je v rôznych kultúrach značne odlišné.  

V anglosaskom ponímaní je spojené s pojmom štát, ktorý môže utvoriť, respektíve, na ktorý 

má právo práve skupina ľudí zdieľajúca rovnaké charakteristické vlastnosti alebo hodnoty 

označujúca sa ako národ. Najprv sa jednalo o ľudí obývajúcich určitý štátny útvar, ktorých 

spoločným menovateľom bola vláda alebo panovník. Neskôr sa jeho význam priblížil práve 

k dnes chápanému významu zdieľania jednotného štátneho jazyka.  

Nemecko-jazyčná kultúra rozlišuje okrem pojmu národ aj pojem ľud, ktorý neoznačoval iba 

príslušníkov jedného druhu obyvateľstva s danými vlastnosťami v jednej územnej jednotke, 

no mohol zahŕňať ľudí rovnakých charakterových vlastností a hodnôt v rôznych územných 

jednotkách, napríklad nemecky hovoriace obyvateľstvo nie len v oblastiach obývaných 

prevažne Nemcami, ale aj v oblastiach východnej a juhovýchodnej Európy v predvojnovej 

dobe. Ich spoločnou vlastnosťou je práve spoločný jazyk, ktorý z nich vytvára spoločenstvo 

s právom na svoj vlastný štátny útvar
1
, práve na miestach, ktoré príslušníci ľudu obývajú. 

Termín ľud sa práve pre jeho zneužitie počas existencie Tretej ríše stal nepoužívaným 

a preferuje sa práve termín národ. Pre nami vymedzené prostredie, teda prostredie strednej 

a východnej Európy, kde sa o národe často hovorilo aj bez náležitého štátneho útvaru, ktorý 

by tento národ utvoril, by bolo vhodnejšie použiť termín ľud.  

                                                           
1
 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. 

Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, c2009, 315 s. ISBN 978-80-7419-010-0. s. 17.   
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Práve tu sa dostávame k podstate ponímania rozdielu v prístupe k národu a nacionalizmu, 

ktorý je možné podľa niektorých autorov, rozdeliť na Západný, teda ponímanie zaužívané 

v západnej Európe
2
, USA, Kanade a ďalších krajinách, a prístup Východný, teda etnický, 

charakteristický pre Nemecko a oblasti strednej a juhovýchodnej Európy. K autorom, ktorí 

takto rozpoznávajú vyššie uvedené typy patria aj predstavitelia etnosymbolizmu
3
, ku ktorým 

sa radí aj autor tu používaného konceptu Triadic Nexus, Rogers Brubaker.  

1.1.1 Západný model vnímania národa  

Model občiansky, typický napríklad pre Francúzsko alebo Veľkú Britániu ale aj ďalšie 

západné štáty. Jedná sa o model, kde je zo strany štátu k obyvateľstvu pristupované na 

základe zdieľania spoločných hodnôt akými sú občianstvo, teda rovnaké práva a povinnosti 

pre všetkých občanov daného štátneho celku, ďalej vnímania spoločných hodnôt, na ktorých 

je daný štátny útvar postavený, typicky pre Francúzsko „liberté, égalité, fraternité“
4
, teda 

„sloboda, rovnosť, bratstvo“. Občanom, ktorý tvorí francúzsky národ sa teda môže stať osoba, 

bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo alebo ďalšie charakteristiky. Základným 

predpokladom je zdieľanie spoločných hodnôt, podriadenie sa štátnej moci a samozrejme 

zdieľanie štátneho jazyka.  

1.1.2 Východný model vnímania národa 

Tento model je možno označiť za model etnický. Typický je pre štáty a národy nachádzajúce 

sa na teritóriu strednej a východnej Európy. Jeho podstata vznikla v nemecko-jazyčnom 

kultúrnom svete a vyvíjala s potrebou definície podmienky príslušnosti k nemeckému národu. 

Tento model sa rýchlo šíril v strednej a východnej Európe, práve vďaka špecifickému 

historickému vývoju a neodmysliteľnému nemeckému vplyvu. Typickou črtou tohto modelu 

je definícia národa na základe národnosti a etnicity. Etnikum je chápané ako spoločenstvo 

ľudí, ktorí sú navzájom spojení krvou alebo génmi
5
, teda členom etnika sa môže stať človek 

iba narodením. Nemôže sa ním stať človek snažiaci sa o zdieľanie spoločných hodnôt tak ako 

                                                           
2
 DELANTY, Gerard a Krishan KUMAR. The Sage handbook of nations and nationalism [online]. London: Sage, 

2006. ISBN 1-4129-0101-4. Dostupné z: http://www.sage-
ereference.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/hdbk_nation/SAGE.xml s.9. (stiahnuté 20.3.2016). 
3
 SMITH, Anthony D. Nationalism: theory, ideology, history. Repr. 2007. Cambridge: Polity Press, 2007, viii, , 182 

s. ISBN 978-0-7456-2659-8. 
4
 Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789. http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-
de-1791.5082.html (stiahnuté: 14.11.2015) 
5
 BARŠOVÁ, Andrea a Pavel BARŠA. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, 
308 s. ISBN 80-210-3875-6. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html. s. 30. (stiahnuté 15.11.2015) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
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u občianskeho modelu. Ďalším spoločnými znakmi sú vyzdvihovanie národnej kultúry, ku 

ktorým patrí literatúra, ľudové piesne, tradície, zvyky a sčasti aj náboženstvo. Najdôležitejším 

charakterovým znakom je však materinský jazyk, ktorý hral hlavne v strednej Európe 

určujúcu rolu pri identifikovaní sa s určitou národnosťou (v juhovýchodnej Európe to bolo 

vedľa jazyka aj náboženstvo, príklad vnímania etnicity na teritóriu bývalej Juhoslávie).  

1.1.3 Teritoriálne špecifiká 

V prípade otázky príslušnosti k maďarskému národu je možné sledovať zaujímavý jav, kedy 

hlavne v otázke etnickej príslušnosti vedcov, spisovateľov, hudobníkov alebo iných 

významných osobností bez jasne stanovenej etnicity (nemaďarskí predkovia, etnický 

miešanec a podobne) dochádza k stotožňovaniu s maďarským etnikom iba na základe 

pôsobenia na teritóriu bývalého Uhorska alebo ich elementárnej znalosti maďarského jazyka
6
. 

Podobný jav sa dial aj v období snahy o maďarizáciu priestoru Uhorska a vytvorenie etnicky 

jednotného štátneho útvaru, obývaného národom hovoriacim jazykom maďarským. V snahe 

o dosiahnutie tohto stavu bol za príslušníka maďarského národa považovaný každý, kto sa 

ním cítil byť a ovládal maďarský jazyk aspoň na elementárnej úrovni, bez potreby 

dokazovania etnického pôvodu
7
. Toto umožnilo širokým vrstvám etnicky nemaďarského 

obyvateľstva uchádzať sa o miesta v štátnej správe a ich faktické zrovnoprávnenie 

s dominantným maďarským etnikom v uhorskom priestore.  

Tu sa dostávame k procesu vymedzovania sa jednotlivých národov a akcentu práve na etnickú 

príslušnosť charakterizovanú spoločným jazykom, kultúrou, tradíciami a ďalšími faktormi. 

Veľmi dôležitým javom pre skúmanú problematiku je teda chápanie vzniku národa ako 

niečoho, čo sa vymedzuje voči inému národu s ktorým zdieľa spoločný geografický priestor. 

V skúmanom prípade sa jedná o teritórium bývalého Uhorska, a etnické vymedzenie sa 

Slovákov voči Maďarom a naopak. Zrejmé je to najmä v snahe o zdôrazňovanie odlišného 

pôvodu, tradícii, zvykov (tanec, hudba, atď.), napriek spoločnej tisícročnej histórii 

koexistencie v rámci jedného štátneho útvaru. Pre zvolenú problematiku bude práca narábať 

s východným, teda etnickým modelom chápania národa. 

 

                                                           
6
 ŠUTAJ, Štefan a László SZARKA. Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.- 20. 

storočia: Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben. 1. vyd. 
Prešov: Universum, 2007, 188 s. ISBN 978-80-89046-43-0. 
7
 KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 434 s. ISBN 978-80-

7422-099-9. Dostupné z: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112200230_1.pdf s.82. (stiahnuté: 
12.12.2015) 



18 
 

1.2 Vymedzenie nacionalizmu ako termínu 

Nacionalizmus ako termín vznikol spolu s pojmom národ, bez ktorého by nemohol existovať. 

Jedná sa teda o pojem moderný, ktorý predpokladá spolu s národom aj samozrejmú existenciu 

štátneho útvaru, s ktorým je tento pojem neodmysliteľne spojený. Podľa jednej z teórii, 

z ktorých práca vychádza teda nacionalizmus vytvára národ a nie naopak
8
. Je práve tou 

hybnou silou, ktorá umožnila vznik národov, čo je najviac podobné modelu vytvárania 

národných štátov na teritóriu strednej a východnej Európy.  

Podobným procesom si prešlo ako Maďarsko, Slovensko, tak aj ďalšie štáty, ktoré do tejto 

oblasti spadajú
9
. Keďže tento prístup predpokladá splynutie etnického vymedzenia 

s politickými hranicami daného štátneho útvaru, nastáva  problematický však jav, pri ktorom 

nie je možné dostatočne dobre oddeliť jednotlivé etniká presnou etnickou hranicou, čo vo 

výsledku vedie k nutnému vytvoreniu národných štátov s početnou národnostnou menšinou. 

Tento predpoklad je samozrejme vymedzený nami skúmaným regiónom strednej 

a juhovýchodnej Európy. Vyššie uvedená teória rozoznáva viacero vývojových fáz 

nacionalizmu. 

1.2.1 Fázy vývoja nacionalizmu aplikované na vymedzené teritórium  

Pre tu vymedzenú problematiku je najdôležitejšia fáza po prvej svetovej vojne, kedy došlo 

k rozpadu starých štruktúr mnohonárodnostných štátnych útvarov, následkom čoho vznikali 

malé štáty na národnostnom princípe s početnými národnostnými menšinami. Tento stav je 

podľa autora teórie chápaný ako nestabilný
10

.  

Ďalšou fázou je obdobie homogenizácie národných štátov po ukončení druhej svetovej vojny, 

ktorej snahou bolo v mene stability regiónu vytvoriť štátne zriadenie na princípe jeden národ, 

jeden štát. Toto obdobie je dôležité, pretože sčasti historicky determinuje vzťahy medzi 

slovenskou majoritou a maďarskou minoritou po ukončení druhej svetovej vojny. Obdobím 

potláčania etnického nacionalizmu bola doba existencie sovietskeho bloku do roku 1989. Po 

                                                           
8
 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 1. vyd. Praha: Hříbal, 1993. Poznání. ISBN 80-900892-9-1. s. 

48. 
9
 SZARKA, László, Csilla FEDINEC a Nándor BÁRDI. Minority Hungarian communities in the twentieth century. 

Boulder, Colo.: Social Science Monographs, 2011, 859 s. ISBN 978-0-88033-677-2. 
10

 DELANTY, Gerard a Krishan KUMAR. The Sage handbook of nations and nationalism [online]. London: Sage, 
2006. ISBN 1-4129-0101-4. Dostupné z: http://www.sage-
ereference.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/hdbk_nation/SAGE.xml s.11. (stiahnuté 20.3.2016). 
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jeho rozpade však bolo možné badať opätovnú explóziu nacionalizmu, čo je možno 

odôvodniť práve prerušením vývoja nacionalizmu, ktorý bol v západnej Európe zavŕšený
11

.  

Práve tu vyvstáva výskumná otázka, akým spôsobom je pristupované k 

maďarskej národnostnej menšine zo všetkých nami skúmaných strán. Práve dnešná doba 

integrácie, nie len ekonomickej ale aj politickej, ktorá vníma etnický nacionalizmus ako 

prežitok minulosti napomohla pod vplyvom štvrtého aktéra (podľa Quadratic Nexus 

Antonyho Smitha), ktorým boli medzinárodné organizácie, k upokojeniu nacionalistických 

vášní vo vymedzenom teritóriu. S ich oslabenou pozíciou, hlavne pod vplyvom kríz či už 

finančnej, ideologickej, sociálnej, utečeneckej alebo ďalších, je možné vnímať opätovný 

nárast nacionalizmu práve v tomto priestore.  

Prostriedkom ako ukázať mieru nacionalizmu môže byť práve otázka prístupu jednotlivých 

strán k problematike menšinového školstva, ekonomickej podpory oblastí obývaných 

menšinovým obyvateľstvom, s čím súvisia možnosti zamestnanosti a následnej migrácie 

obyvateľstva a samotná otázka existencie rôznej preferencie odlišných skupín obyvateľstva 

z pohľadu štátnej moci. 

1.3 Štát 

Definíciu štátu je dôležité pre nami stanovenú problematiku zaradiť práve kvôli dvom 

aktérom, teda Slovensku a Maďarsku, ktoré majú podstatu štátneho útvaru a ďalej kvôli 

definícii pojmu národnostná menšina ktorá z podstaty názvu musí tvoriť menšinu popri 

väčšine v danom útvare, ktorým je v našom prípade štát, teda Slovensko. Pri tejto definícii sa 

budeme pridŕžať všeobecne platných politologických teórii, ktoré sú zakotvené 

v medzinárodnom práve. Predpokladmi pre vznik štátneho útvaru sú teda obyvateľstvo, ktoré 

spojuje spoločná charakteristika (etnicita, jazyk, kultúra, tradície, atď.). Ďalej je to štátne 

územie, v našom prípade územie obývané jednotlivými etnikami. Ďalším dôležitým 

predpokladom je výkon štátnej moci a jej vynútiteľnosť na celom území štátneho útvaru 

a posledným predpokladom zakotveným v Konvencii o právach a povinnostiach štátu, 

podpísanej v Montevideu v roku 1933
12

, ktorá je súčasťou medzinárodného práva, je 

medzinárodná subjektivita, teda štát sa stáva subjektom medzinárodného práva a ako taký je 
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schopný nadväzovania právnych a iných vzťahov podľa dnes prijímanej štandardnej úpravy 

medzinárodného práva.  

Politologických, sociologických, filozofických a ďalších teórii štátu existuje veľké množstvo, 

pre nami zvolenú problematiku je však výňatok z vyššie uvedenej zmluvy postačujúci, keďže 

oba aktéri všetky uvedené podmienky spĺňajú. Z podstaty vymedzenej problematiky je v 

rozpore s vyššie uvedenými podmienkami faktická heterogenita obyvateľstva obývajúceho 

územie Slovenska, preto tu legitímne vyvstáva otázka stotožnenia sa menšinového 

obyvateľstva na tomto území so štátnym útvarom vykonávajúcim nad týmto obyvateľstvom 

svoju výkonnú moc. Prípadné stotožnenie sa národnostnej menšiny so svojim materským 

štátom môže potenciálne vyvolať nestabilitu menšinou obývaného štátneho útvaru 

a z menšiny sa tým pádom stáva vhodný nástroj manipulácie, teda zasahovania do vnútorných 

záležitostí zvrchovaného štátu iným (materským) štátnym útvarom
13

. Toto podkopáva 

základné princípy predpokladu samostatného zvrchovaného štátu, a časťou tejto práce bude aj 

ukázať či vôbec k takémuto javu dochádza prostredníctvom podpory menšinového školstva na 

Slovensku zo strany Maďarska a či vôbec je možné túto podporu charakterizovať ako 

prostriedok pre potenciálnu manipuláciu susedným štátnym útvarom, alebo sa jedná iba 

o snahu o ochranu svojej menšiny po stránke zachovania kultúrneho dedičstva, jazyka 

a ďalších atribútov neodmysliteľne spojených s národom a etnicitou.           

1.4 Národnostná menšina 

Definícia pojmu národnostná menšina vychádza z vyššie vymedzených pojmov národ a štát. 

Ak by sme sa mali pridŕžať konceptu Triadic Nexus, ide o skupinu obyvateľstva istého etnika, 

ktorá sa ocitla v pozícii minority v štátnom útvare, charakterizovanom ako národný štát, no 

táto minorita má svoj materský štát, ktorý považuje za svoju externú domovinu
14

. Maďarská 

odborná terminológia používa pojem národná menšina. 

Z politologického hľadiska je možné k otázke etnických, národnostných a ďalších skupín, 

ktoré je možné považovať za menšiny, pristupovať z rôznych uhlov pohľadov, no pre nami 

zvolenú problematiku je dôležitá história pojmu a jeho ukotvenie v medzinárodnom práve, 

pretože tie sa viažu k samotnému vzniku nástupníckych štátov po rozpade Uhorska. História 
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termínu národnostná menšina je teda priamo spätá so vznikom maďarskej národnostnej 

menšiny na území najskôr Československa, a neskôr samostatného Slovenska. Termínu dala 

vzniknúť Parížska mierová konferencia
15

, ktorá riešila usporiadanie strednej a juhovýchodnej 

Európy po ukončení 1. svetovej vojny. Otázne však bolo, aké sú presné kritéria národnostnej 

menšiny a čo je za ňu vlastne možné považovať. Preto vzniklo veľké množstvo definícii 

a právnych úprav, ktoré sa snažili tieto kritéria zadefinovať. Podľa váhy a zakotvenia 

v medzinárodnom práve je možné vybrať definíciu OSN
16

 ako definíciu platnú a vzťahujúcu 

sa na nami vymedzenú problematiku. Národnostná menšina je teda skupina obyvateľstva, 

početne menšia ako majoritné obyvateľstvo, odlišujúca sa jazykovo, religiózne alebo etnicky 

od dominantného majoritného obyvateľstva, ktoré vykazuje vzájomnú solidaritu s minoritou 

vo vyššie uvedených atribútoch..  

Z povahy medzinárodného práva sú však všetky právne úpravy pre štátne útvary 

nevynútiteľné a je preto nutné k ich dodržiavaniu využiť iné metódy ako napríklad tlak 

medzinárodných organizácii, ktorý je možné, ak využijeme prístup Quadratic Nexus, teda rolu 

štvrtého aktéra, teda medzinárodných organizácii, špeciálne v prípade Slovenska v otázke 

prístupu k menšinovým právam a politike považovať za pomerne úspešný.  

1.5  Termín integrácia národnostnej menšiny a jeho zakotvenie 

Veľkú väčšinu štátov vo svete nie je možné považovať za etnicky homogénne. Tejto 

charakteristike sa nevymyká ani teritórium strednej a východnej Európy. Ako bolo vyššie 

uvedené, samotné zavedenie termínu národnostná menšina priamo súvisí s vymedzeným 

teritóriom bývalého uhorského priestoru.  

Predpoklad vzniku národných štátov a veľmi komplikovaná etnická situácia v tomto priestore 

dal vzniknúť početným národnostným menšinám. Ako z názvu vyplýva, národnostná menšina 

je skupinou obyvateľstva odlišujúca sa etnicky alebo nábožensky od väčšinového 

obyvateľstva. Pre koexistenciu v rámci jedného štátneho útvaru dochádza medzi týmito 

skupinami k interakciám. Jedným z týchto procesov je integrácia národnostnej menšiny a jej 

plnohodnotné začlenenie do väčšinovej spoločnosti, čo je predpokladom pre optimálnu 

funkciu štátu, teda výkon moci aj na teritóriu obývanom národnostnou menšinou. Integrácia 
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národnostnej menšiny môže naberať viacero podôb. Pre nami vymedzený priestor je vhodné 

ju rozdeliť do troch rovín, a to kultúrnu, občiansko-politickú a sociálno-ekonomickú
17

. 

1.5.1 Kultúrna integrácia 

V kultúrnej rovine môže dochádzať v procese integrácie od absolútnej asimilácie menšinovej 

kultúry, kedy menšinová kultúra zaniká úplne, prípadne prežíva ako súčasť väčšinovej kultúry 

zachovaná v jej obohatení, až po takzvaný pluralizmus, kedy v rámci štátneho útvaru fungujú 

ako väčšinová tak menšinová kultúra paralelne (k vzájomným interakciám dochádza, 

podporujú obohatenie oboch kultúr, no nie sú príčinou zániku ani jednej z nich). Ak by sme 

mali zasadiť integráciu maďarskej menšiny na kultúrnej úrovni do Triadického vzťahu, 

a Slovensko by malo spĺňať kritériá nacionalizujúceho sa štátu, muselo by dochádzať z jeho 

strany k silnému tlaku na asimiláciu. Je nutné podotknúť, že k podobným javom na Slovensku 

dochádzalo a ich intenzita závisela od politickej reprezentácie a medzinárodných okolností. 

Maďarská menšina má na Slovensku právo zachovávať a rozvíjať svoju kultúru a tradície, 

ktoré náležite aj využíva s podporou menšinových inštitúcií a organizácií. Rozdiel vo výklade 

týchto práv a ich rôzna interpretácia každou zo strán Triadického vzťahu však umožňujú 

definovať integráciu na kultúrnej úrovni od náznakov asimilačných tlakov (externá domovina, 

národnostná menšina) až po plne pluralitný systém (nacionalizujúci sa štát). V tomto prípade 

je nutné, ako bolo vyššie uvedené, sledovať vývoj politickej situácie a rozdielne motivácie, 

hlavne u nacionalizujúceho sa štátu, ktorý môže objektívne nadobúdať uvedené parametre. 

1.5.2. Občiansko-politická integrácia 

Občiansko-politická integrácia súvisí s možnosťami zvoliteľnosti v rámci daného politického 

systému. Rozoznáva sa teda systém asimilačný a akomodačný. Pri asimilačnom systéme 

volebný systém štátu neberie ohľad na etnickú rozdielnosť obyvateľstva. O výkon verejných 

funkcií sa môžu uchádzať všetci občania bez ohľadu na etnickú alebo náboženskú príslušnosť. 

Národnostné menšiny teda nie sú zvýhodňované, typicky im nie sú vyhradené miesta 

v parlamente, a zvolenie ich reprezentácie do parlamentu závisí od volebnej účasti a podpory 

obyvateľstva náležiacemu k národnostnej menšine. Toto je aj prípad Slovenska, kde sa 

vyprofilovali strany (MOST-HÍD, SMK), ktoré majú vo svojom programe ambíciu byť 

zástupcom maďarskej menšiny na Slovensku. Asimilačný systém však môže byť považovaný 
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za diskriminačný ak by napríklad klesol počet menšiny v danom štáte pod 5%, teda pod 

napríklad päť percentné volebné kvórum za predpokladu 100% účasti menšiny a podpory 

menšinových strán. V tomto prípade by mala menšina zložitejšie možnosti pre svoju politickú 

reprezentáciu a musela by hľadať konsenzus so stranami reprezentujúcimi majoritu. Naopak 

akomodačný systém zaručuje bez ohľadu na početnosť, volebnú účasť a volebné preferencie 

menšiny isté mandáty v parlamente. Tento systém funguje napríklad v Chorvátsku.  

1.5.3 Sociálno-ekonomická integrácia 

Sociálno-ekonomická integrácia môže nadobúdať dva extrémy, a to sociálno-ekonomickú 

asimiláciu a segregáciu. O asimiláciu sa jedná pri zachovaní rovnocenného prístupu štátu ku 

všetkým obyvateľom bez ohľadu na etnickú príslušnosť v oblasti ekonomickej podpory zo 

strany štátu. Zaručený by mal byť teda rovnaký prístup v oblasti financovania školstva, 

kultúry, infraštruktúry, miest, obcí a ďalších oblastí súvisiacich so zabezpečením kvalitného 

života obyvateľstva. V prípade sociálno-ekonomickej segregácie dochádza 

k uprednostňovaniu istej skupiny obyvateľstva na úkor druhej vo vyššie uvedených 

oblastiach. V prípade Slovenska je interpretácia prístupu k obyvateľstvu v oblasti sociálno-

ekonomickej integrácie rôzna. Podľa interpretácie štátu, tento pristupuje ku všetkým svojim 

občanom asimilačne, teda bez rozdielu na etnickú príslušnosť. Podľa interpretácie hlavne 

národnostnej menšiny a sčasti aj externej národnej domoviny, sú oblasti obývané maďarskou 

národnostnou menšinou v uvedenej oblasti diskriminované. Táto diskriminácia nemusí byť 

priama a nemusí sa týkať iba priamych finančných tokov zo strany štátu smerom k regiónom 

obývaným menšinou. Môže sa jednať o smerovanie zahraničných investícii, diskrimináciu 

v oblasti výstavby infraštruktúry a ďalších oblastí. Argumenty národnostnej menšiny 

a externej domoviny potvrdzujú údaje o stave nezamestnanosti, smerovaní zahraničných 

investícii, výstavbe infraštruktúry a taktiež prístupe štátu k ďalším národnostným menšinám, 

napríklad rómskej, kde preukázateľne dochádzalo k sociálno-ekonomickej segregácii 

obyvateľstva
18

.   

1.6 Koncept Triadického vzťahu, alebo Triadic Nexus 

Koncept Triadického vzťahu alebo Triadic Nexus je, ako už z názvu vyplýva, koncept vzťahu 

troch samostatných navzájom sa ovplyvňujúcich strán. Každá z týchto strán sa snaží 

o naplnenie svojich cieľov v čase, k čomu môže využívať striedavo kooperáciu alebo 
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konfrontáciu s jednotlivými stranami. Jej motivácie a spôsob využitia prostriedkov k 

dosiahnutiu stanoveného cieľa sa môžu meniť, tak ako sa môžu meniť aj ciele jednotlivých 

strán v závislosti na ich reprezentácii. Klasickým príkladom je zmena politického zastúpenia 

a tým aj politiky jednotlivých strán. Koncept Triadického vzťahu teda rozlišuje strany ako 

národnostnú menšinu, nacionalizujúci sa štát a externú národnú domovinu.  

1.6.1 Národnostná menšina v rámci Triadického vzťahu 

V nami stanovenej problematike je strana národnostnej menšiny charakterizovaná maďarskou 

národnostnou menšinou obývajúcou územie Slovenska (ďalej národnostná menšina). Z vyššie 

uvedeného vymedzenia pojmu národnostná menšina teda vyplýva jej definícia ako skupina 

obyvateľstva rovnakej etnicity v minoritnom postavení
19

, odlišujúca sa oproti dominantnému, 

majoritnému obyvateľstvu, vyššie uvedenými charakteristikami (etnicita, jazyk, kultúra, 

tradície atď.).  

Táto skupina vstupuje do vzťahu s nacionalizujúcim sa štátom a externou národnou 

domovinou a tieto vzťahy môžu nadobúdať formu konfliktu ale aj kooperácie. Klasickým 

prípadom konfliktu s nacionalizujúcim sa štátom môže byť snaha o upevnenie alebo 

vydobytie menšinových práv, kde sa súčasne dostáva národnostná menšina do kooperačného 

vzťahu s externou národnou domovinou, ktorá tieto snahy podporuje.  

Opačným javom, kedy sa národnostná menšina dostáva do konfliktu so svojou externou 

národnou domovinou, môže byť príklad kooperácie s nacionalizujúcim sa štátom, napríklad 

na politickej úrovni (spolupráca vo voľbách, dohoda s nacionalizujúcim sa štátom o priznaní 

určitých menšinových práv výmenou za pozastavenie konfliktného stavu, čo je často 

v rozpore so záujmami externej domoviny, atď.). Aby však bola zachovaná charakteristika 

národnostnej menšiny, musí táto podľa Brubakera vykazovať určité znaky. Je nimi 

požiadavka na pripojenie k dominantnému obyvateľstvu štátneho útvaru ale so zdôraznením 

rozdielnej etnicity národnostnej menšiny, ďalším je snaha o plné rešpektovanie práv 

národnostnej menšiny štátnym útvarom a majoritným obyvateľstvom, a snaha o uznanie 

kolektívnych práv národnostnej menšiny
20

.  
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Dôležitým faktorom v rámci národnostnej menšiny je jej politická reprezentácia, ktorá sa 

môže skladať z reprezentantov rôznych názorových prúdov, v závislosti od ktorých vstupuje 

menšina buď do konfliktného alebo kooperačného vzťahu či už s nacionalizujúcim sa štátom 

alebo externou národnou domovinou. Typickým príkladom je dnes na Slovensku 

reprezentácia maďarskej národnostnej menšiny dvoma  stranami a to stranou SMK, ktorá 

často vstupovala do konfliktu s politickou reprezentáciu majoritného obyvateľstva 

zdôrazňovaním snahy o autonómiu či už kultúrnu, územnú alebo ďalšími otázkami, ktoré 

smerovali ku konfliktnému stavu. Na druhej strane je možné pozorovať stranu MOST-HÍD, 

ktorá má ambíciu spolupráce s väčšinovým obyvateľstvom o čom svedčí aj jej názov MOST, 

teda akási snaha o vybudovanie mostov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom 

miesto stavania bariér. Zaujímavým javom je zaradenie etnicky slovenských kandidátov na jej 

kandidátnu listinu, čo podporuje vyššie uvedené tvrdenie. Jednanie tejto strany bolo pritom 

v rozpore so záujmami externej národnej domoviny, čo sa prejavilo prerušením vzťahov 

medzi externou národnou domovinou a reprezentantmi čelnými reprezentantmi strany MOST-

HÍD.  

1.6.2 Nacionalizujúci sa štát v Triadickom vzťahu 

Základnou charakteristikou nacionalizujúceho sa štátu je heterogenita jeho obyvateľstva, teda 

stav kedy popri majoritnom obyvateľstve tvorí súčasť obyvateľstva aj silná národnostná 

menšina vyznačujúca sa inou charakteristikou, v našom prípade etnicitou, prípadne takýchto 

národnostných menšín viac (v prípade Slovenska sú to hlavne maďarská, rómska, rusínska 

a ďalšie).  

Hlavným cieľom nacionalizujúceho sa štátu je teda snaha o vybudovanie národného štátu na 

etnickom princípe
21

. Tieto snahy je možné pozorovať už od vzniku Československa a je ich 

možné sledovať prakticky až dodnes aj keď ich podoba nadobudla kvalitatívne odlišný 

charakter. Sú teda cielené na národnostnú menšinu, ktorá vníma štátny útvar, ktorý obýva ako 

nacionalizujúci sa prostredníctvom konkrétnej politiky daného štátu voči nej.  

Druhým aktérom, ktorý môže kvalitatívne označiť štát ako nacionalizujúci sa, je externá 

domovina národnostnej menšiny. Táto sleduje svoje vlastné ciele, ktorými sú hlavne snaha 

o ochranu svojej menšiny vo všetkých smeroch pred politikou nacionalizujúceho sa štátu. 

Zdrojmi informácii pre externú národnú domovinu je hlavne národnostná menšina, ktorá 
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pravidelne informuje o vývoji svojho postavenia
22

, typicky pre zvolenú problematiku sú to 

pravidelné neoficiálne návštevy reprezentantov maďarskej národnostnej menšiny v Budapešti 

a ďalej informácie, ktoré externá národná domovina získava prostredníctvom svojich zdrojov 

sledujúcich vývoj aktivít v oblastiach kultúry, školstva, ekonomiky a priamej menšinovej 

politiky nacionalizujúceho sa štátu.  

Ako bolo vyššie uvedené nacionalizujúci sa štát môže s národnostnou menšinou žijúcou na 

jeho území nadobúdať ako konfliktný tak kooperatívny charakter, v závislosti od jeho 

menšinovej politiky a politiky reprezentácie menšiny. Otázne je však definovanie vzťahu 

medzi nacionalizujúcim sa štátom a externou národnou domovinou. Pri sledovaní svojich 

záujmov dochádza medzi externou národnou domovinou a nacionalizujúcim sa štátom ku 

konfliktnému stavu.  

K stavu kooperácie môže tento vzťah dospieť iba v prípade nesledovania cieľov ochrany 

národnostnej menšiny externou národnou domovinou alebo v prípade priaznivej menšinovej 

politiky nacionalizujúceho sa štátu, kde ale dochádza k otázke definície samotného 

nacionalizujúceho sa štátu, pretože táto stráca kvalitatívny charakter. Treťou možnosťou 

kooperatívneho vzťahu je ustúpenie menšinovej otázky do úzadia z dôvodu iného naliehavého 

problému. Typickým príkladom môže byť spoločný postoj Slovenska a Maďarska k otázkam 

vyhrotenej utečeneckej krízy a jej riešenia v Európe v priebehu roku 2015.  

1.6.3 Externá národná domovina v Triadickom vzťahu 

Tretím aktérom zapojeným do Triadického vzťahu je externá národná domovina. Jej význam 

spočíva vo vzájomnom vzťahu medzi národnostnou menšinou a uvedenou entitou, ktorá sa 

nachádza mimo štátneho útvaru obývaného národnostnou menšinou. Ide hlavne o vnímanie 

významu externej národnej domoviny ako akéhosi materského národného štátu, ktorého 

cieľom je ochrana všetkých svojich menšín mimo vymedzeného priestoru materského štátu. 

Toto vymedzenie je v súlade so stanovenou problematikou. V prípade maďarskej 

národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku (podobné prípady sú aj v ďalších štátoch 

s početnou maďarskou menšinou ako Ukrajina, Srbsko, Chorvátsko a hlavne Rumunsko) je 

skutočne národná spolupatričnosť s Maďarskom mimoriadne silná
23

. Dôkazom toho je 
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zaužívaný termín Anyaország (vlasť, doslova materská krajina), ktorý sa často 

v nacionalisticky ladenej literatúre, prípadne v maďarskej tlači pomerne bežne používa.  

Základným prvkom určujúcim vzťahy národnostnej menšiny a externej národnej domoviny 

teda určuje vnímanie spolupatričnosti na základe spoločných znakov, v stanovenom prípade 

etnicity
24

. V prípade ak je táto podmienka splnená, podľa Brubakera je možné hovoriť 

o externej národnej domovine, od ktorej národnostná menšina požaduje podporu a ochranu 

pred nacionalizujúcim sa štátom. Externá národná domovina môže túto podporu a ochranu 

zabezpečovať rôznymi spôsobmi. Najrozšírenejším je podpora kultúry, vzdelávania 

a politickej reprezentácie národnostnej menšiny. Zvláštnou formou je priznanie plných 

občianskych práv externej národnej domoviny. V zásade môže ísť o umožnenie presídlenia do 

materského štátu bez predpokladaného návratu, čo vo väčšine prípadov nepôsobí konfliktne 

vo vzťahu k nacionalizujúcemu sa štátu, alebo v druhom prípade ide o možnosť získania 

dvojitého občianstva pre obyvateľstvo národnostnej menšiny za predpokladu nezmeneného 

trvalého pobytu jednotlivých občanov, ktorý sa pre dvojité občianstvo rozhodnú.  

Tu môže nastať konflikt s nacionalizujúcim sa štátom, ktorý môže proti takémuto konaniu 

zasiahnuť. Príkladom je maďarský zákon o dvojitom občianstve a následná reakcia slovenskej 

vlády, ktorá ako odvetné opatrenie priala zákon znemožňujúci stav dvojitého občianstva pre 

obyvateľov Slovenska. V praxi to znamenalo odobratie slovenského štátneho občianstva 

občanovi žiadajúceho o štátne občianstvo iného štátu.  

V prípade podpory národnostnej menšiny môže externá národná domovina sledovať viacero 

cieľov. Popri vyššie uvedených ako podpora kultúry, vzdelania a politickej reprezentácie sa 

môže stať národnostná menšina (pri vhodnej politickej reprezentácii menšiny naklonenej 

externej národnej domovine) aj nástrojom miešania sa externej národnej domoviny do 

vnútorných záležitostí nacionalizujúceho sa štátu. Externá národná domovina pozorne sleduje 

vývoj menšinovej politiky nacionalizujúceho sa štátu. V prípade informácii o zhoršovaní 

postavenia národnostnej menšiny, napríklad snahe o zvýhodnenie majoritného obyvateľstva 

proti minoritnému v právnom rámci (informácie pochádzajú z komunikácie medzi menšinou 

a domovinou a ďalších zdrojov, ktoré má externá národná domovina k dispozícii), dochádza 

k aktívnej politike externej národnej domoviny voči nacionalizujúcemu sa štátu, ktorá 

požaduje zlepšenie právneho postavenia a ochrany národnostnej menšiny ako na 
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nacionalizujúcom sa štáte tak na medzinárodnom spoločenstve, od ktorého očakáva podporu. 

Neustále zhoršovanie postavenia národnostnej menšiny (snaha o vytvorenie národnostne 

homogénneho štátneho útvaru) môže viesť v krajných prípadoch od požiadaviek na záruky 

minoritných práv, cez požiadavky na kultúrnu, prípadne územnú autonómiu až 

k požiadavkám na faktickú samostatnosť alebo pričlenenie k materskej krajine. Ako príklad je 

možné uviesť snahu SMK o vytvorenie takzvanej Komárňanskej župy s väčšinovo 

maďarským obyvateľstvom, prípadne snahy o územnú alebo kultúrnu, autonómiu na 

územiach obývanými maďarskou menšinou na Slovensku. Externá národná domovina, teda 

Maďarsko, aktívne podporovalo tieto úsilia ako na medzinárodnej scéne tak aktívnou 

podporou politickej reprezentácie svojej menšiny na Slovensku.  

V prípade pôsobenia štvrtého aktéra, teda medzinárodných organizácii, na vzťahy medzi 

jednotlivými aktérmi Triadického vzťahu, dochádza k jeho rozšíreniu na Kvadratický, ktorý 

bude popísaný v nasledujúcej podkapitole. Vyššie uvedený vzťah menšiny a domoviny je 

možné charakterizovať ako kooperatívny.  

Opačný, teda konfliktný vzťah medzi menšinou a domovinou, nastáva v prípade 

kooperatívneho vzťahu medzi národnostnou menšinou a nacionalizujúcim sa štátom. Ako 

bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole, môže ísť napríklad vo vymedzenej problematike 

o zmenu politickej reprezentácie menšiny z prevažne nacionalisticky ladenej SMK 

k umiernenejšej strane MOST-HÍD
25

. Podobným javom môže byť zmena bilaterálnych 

vzťahov medzi externou národnou domovinou a nacionalizujúcim sa štátom pod vplyvom 

zmeny politickej reprezentácie jednotlivých aktérov, pod vplyvom okolností medzinárodného 

významu, na ktorý môžu mať uvedení aktéri rovnaký názor (napr. utečenecká kríza), prípadne 

pôsobením štvrtého aktéra, medzinárodných organizácii. Táto možnosť môže mať 

dobrovoľný ale aj nedobrovoľný charakter, jedná sa však už o Kvadratický vzťah. 

Kooperatívny vzťah medzi nacionalizujúcim sa štátom a externou národnou domovinou môže 

za istých predpokladov prebiehať za kooperatívnych aj konfliktných vzťahov medzi 

národnostnou menšinou na jednej strane a externou národnou domovinou a nacionalizujúcim 

sa štátom na druhej strane, v závislosti od politickej reprezentácie národnostnej menšiny 

a zahraničnopolitických okolností.                                 
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1.7 Koncept Kvadratického vzťahu, alebo Quadratic Nexus  

Koncept kvadratického vzťahu rozširuje ponímanie Triadického vzťahu o štvrtého aktéra, 

ktorým je podľa jeho autora, Davida Smitha, medzinárodné spoločenstvo
26

. Tento koncept je 

však možné uplatniť na akúkoľvek medzinárodnú organizáciu, ktorá má vo svojej moci 

prostriedky na reálne ovplyvňovanie politík jednotlivých aktérov Triadického vzťahu, no 

hlavne politiky nacionalizujúceho sa štátu voči národnostným menšinám. Tieto prostriedky 

môžu nadobúdať rôzne formy využitia. Najčastejšie využívané prostriedky je možné nazvať 

motivačné. Ide o formu prístupu medzinárodných organizácii, ktoré pod podmienkou splnenia 

istých kritérií nacionalizujúcim sa štátom (zmena zahraničnej alebo vnútroštátnej politiky, 

zmena menšinovej politiky atď.), umožnia danému štátnemu útvaru členstvo, prípadne formu 

spolupráce a danou organizáciou, ktorú považuje nacionalizujúci sa štát za preňho výhodnú. 

Vo vymedzenej problematike sa jedná o motiváciu Slovenska hlavne zo strany Európskej 

únie, ktorá pod podmienkou zmeny vnútroštátnej a menšinovej politiky ponúkla Slovensku 

možnosť stať sa kandidátskou krajinou a neskôr plnohodnotným členom EÚ, teda vlastnila 

reálny nástroj, ktorým bola schopná vplývať na zmenu politiky jedného z aktérov Triadického 

vzťahu, čím sa tento vzťah pretransformoval na Kvadratický
27

. Na druhej strane je možné 

z teoretického hľadiska pozorovať prístup donucovací, kedy medzinárodné organizácie 

aktívne vstupujú do Triadického vzťahu s jasným cieľom zmeniť prístup jedného alebo 

viacerých aktérov tohto vzťahu. Typickým príkladom môže byť aktívna účasť 

medzinárodných organizácii na riešení situácie na Kosove alebo v Bosne a Hercegovine a ich 

využitie donucovacích prostriedkov na nacionalizujúcom sa štáte, teda na Juhoslovanskej 

zväzovej republike. Táto po uvedenom zásahu bola nútená svoj prístup k národnostnej, teda 

albánskej menšine zmeniť, čím sa pôvodne Triadický vzťah JZR ako nacionalizujúci sa štát, 

albánska národnostná menšina na Kosove a Albánsko ako externá národná domovina, 

pretransformoval na Kvadratický, s jasnou úlohou medzinárodných organizácii na riešení 

kosovskej otázky. V stanovenej problematike maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na 

Slovensku je Kvadratický vzťah dôležitý najmä z dôvodu jeho praktických dopadov na 

situáciu maďarskej menšiny na Slovensku. Z dôvodu časového vymedzenia skúmanej 

problematiky je ale uvádzaný iba okrajovo, pretože obdobie najvyššej angažovanosti 
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medzinárodných organizácii v otázke slovenskej menšinovej politiky je možné pozorovať 

najmä v priebehu 90. rokov 20. storočia. Zvolená problematika je síce časovo vymedzená od 

roku 1993, z dôvodu hľadania príčin, ktoré spôsobili v súčasnosti prebiehajúce procesy 

a majú na jednotlivých aktérov reálny dopad, no ťažisko práce je sústredené práve na 

súčasnosť, kedy angažovanosť medzinárodných organizácii (hlavne EÚ) nie je tak badateľná 

ako v 90. rokoch a na stanovenú problematiku majú momentálne najväčší vplyv práve strany 

popísané v koncepte Triadického vzťahu. Práve z tohto dôvodu bude v najväčšej miere 

využívaný práve Triadic Nexus, Rogersa Brubakera, modifikovaný pre potreby zvolenej 

tematiky. 

Záver kapitoly 

Teoretická kapitola vymedzila pojmy a predstavila teoretický rámec, z ktorého bude práca 

vychádzať. Je potrebné uviesť, že teoretický rámec sa nezlučuje vo všetkých parametroch 

s teóriami Triadic a Quadratic Nexus autorov Rogersa Brubakera a Davida Smitha a bolo 

pristúpené zo strany autora k ich čiastočnej úprave z dôvodu prispôsobenia teórií vymedzenej 

problematike maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Podstata teórii však 

zostala zachovaná v plnom rozsahu, a ich prispôsobenie malo za cieľ sprehľadnenie vzťahov, 

ktoré medzi uvedenými aktérmi existujú, ďalej motivácii, ktoré vedú aktérov k ich konaniu 

a v neposlednom rade k možnostiam uvedené vzťahy prispôsobiť v prospech naplnenia 

stanoveného cieľa práce. 
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2. História problematiky, nástroje a politika strán v rámci 

Triadického vzťahu 

Úvod kapitoly 

Pre plné pochopenie témy a podstaty problematiky je nutné poznať dôvody jej vzniku a jej 

formovanie do dnešnej podoby. Formovanie štátov v regióne strednej a východnej Európy na 

národnostnom princípe bolo jedným z faktorov, ktoré sa podpísali pod vznik situácie ako ju 

možno pozorovať v súčasnosti. Etnickou heterogenitou sú, prípadne boli tieto štátne útvary 

charakteristické v čom sa nelíši ani prípad Slovenska. Podľa posledného sčítania ľudu, ide 

o jeden z najheterogénnejších štátov v strednej Európe, v kontexte východnej a juhovýchodnej 

Európy možno hovoriť o priemere. Spolužitie jednotlivých etník bolo už od polovice 18. 

storočia v súvislosti s obrodením týchto národov značne komplikované a v prípade vzťahu 

Maďarov a Slovákov je možné tento vzťah nazvať komplikovaným dodnes, čo zapríčinili 

najmä nižšie zmienené faktory. Z pohľadu Triadického vzťahu však majú jednotlivé strany 

obmedzené možnosti dosahovať stanovené ciele. Tieto ciele sú taktiež premenné v čase, čo 

súvisí s meniacou sa politickou reprezentáciou u všetkých troch strán. Tieto faktory majú 

priamy vplyv na zmenu podoby tohto vzťahu a reálne dopadajú na postavenie maďarskej 

menšiny na Slovensku.      

2.1 História problematiky 

Prvý kontakt dvoch rozdielnych etník na území Slovenska začal v 9. storočí prechodom 

starých Maďarov cez Karpaty a ich následné usídlenie sa v priestore Veľkej dunajskej 

nížiny
28

. V otázke pôvodu a podmanenia si tohto územia sa dodnes vedú medzi historikmi 

nielen v Maďarsku, na Slovensku ale aj inde vo svete spory. Isté však je, že do tohto obdobia 

možno datovať prvý kontakt slovanského obyvateľstva, z ktorého sa vyvinul slovenský národ, 

a staromaďarských kmeňov, z ktorých sa vytvoril národ maďarský. Od stabilizácie štátneho 

zriadenia v európskych podmienkach, ktorá nastala založením Uhorska a korunováciou 

Štefana I., nastalo obdobie spolužitia týchto a ďalších jazykovo rozdielnych etník v uvedenom 

štátnom útvare. Ich spolunažívanie bolo určované prevládajúcimi podmienkami vo vtedajšej 

Európe, vďaka ktorým vládnuce vrstvy nerozlišovali medzi obyvateľstvom na základe 

národnostného princípu.  
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Situácia sa začína meniť v priebehu 18. storočia, kedy dochádza k obrodeniu najskôr 

maďarského a postupne aj slovenského národa
29

. Maďarský národ sa dožaduje svojich práv 

na rakúskej moci, čo vyvrcholí v priebehu 19. storočia rakúsko-uhorským vyrovnaním. 

V súvislosti s obrodením Slovákov sa pred vyrovnaním hovorí hlavne o domáhaní sa práv 

v oblastiach politických, kultúrnych a jazykových. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa však 

začínajú objavovať hlasy požadujúce samosprávu území obývaných etnickými Slovákmi. 

Tieto snahy sú z pohľadu Budapešti vnímané ako neprijateľné, čo vyústilo v silnú 

maďarizačnú politiku Budapešti, ktorá mala za cieľ vytvorenie maďarského politického 

národa na celom území vtedajšieho Uhorska. Maďarizácia, v niektorých prípadoch aj násilná, 

bola jednou z prvých veľmi kontroverzných otázok politiky jednotlivých strán a je ňou 

prakticky doteraz
30

. Obdobie maďarizácie bolo fakticky ukončené až rozpútaním 1. svetovej 

vojny, ktorá mala za následok rozpad Rakúsko-Uhorska a vytvorenie nástupníckych štátov.  

Tu sa dostávame k druhej kontroverznej otázke, ktorou je práve vytvorenie nástupníckych 

štátov. Etnická mapa vtedajšieho Uhorska, ktorá výrazným spôsobom sťažila vymedzenie 

nástupníckych štátov na etnickom princípe, spolu so záujmami mocností spôsobila, že územné 

vymedzenie nástupníckych štátov často nerešpektovalo územia kompaktne obývané 

maďarským etnikom a tieto územia na základe požiadaviek novovznikajúcich štátov fakticky 

rozdelila. Za hranicami novovzniknutého Maďarska sa ocitla takmer tretina Maďarov, ktorá 

mala tvoriť početné národnostné menšiny v Československu, Rumunsku, v Kráľovstve SHS 

a v Rakúsku. Otázka menšín za hranicami vlastného Maďarska sa stala predmetom 

revizionistickej politiky Budapešti a bola ďalším z faktorov, ktoré určovali vzťahy medzi 

jednotlivými etnikami v novovzniknutých štátoch. Spomínaná revizionistická politika mala za 

následok otvorenie tretej kontroverznej otázky, ktorá vstúpila do vzťahov slovenského 

a maďarského národa.  

Príčinou bolo silnejúce postavenie Nemecka, od ktorého si Maďarsko sľubovalo oslabenie 

vplyvu spojeneckých mocností a možnosť revízie hraníc, k čomu došlo Viedenskými 

arbitrážami. Po návrate predvojnového stavu vymedzenia štátnych hraníc však bolo 

pristupované k maďarskej menšine v Československu značne necitlivo. Rozporuplnými 

dekrétmi prezidenta Beneša prišli občania Československa nemeckej a maďarskej národnosti 

                                                           
29

 KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 434 s. ISBN 978-80-
7422-099-9. Dostupné z: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112200230_1.pdf s. 122., (stiahnuté: 
12.12.2015) 
30

 ROMSICS, Ignác. Trianonská mierová zmluva. 3. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009. Edícia OS. ISBN 978-80-8101-
237-2. s. 28. 



33 
 

o svoje občianske práva a bol pripravovaný ich odsun, ku ktorému skutočne došlo v prípade 

československých Nemcov. Po zásahu mocností však bolo Československo prinútené 

pristupovať k Maďarom žijúcim na jeho území inak. Došlo k podpísaniu dohody o výmene 

obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, ktorá znamenala nedobrovoľný odsun 

pre časť maďarskej menšiny. Druhým prístupom bola násilná reslovakizácia, vedená teóriou o 

etnicky slovenskom pôvode slovenských Maďarov. Tretím spôsobom rozptýlenia menšiny na 

teritóriu Československa bolo nútené vysťahovanie časti maďarskej menšiny do oblastí 

českých Sudetov, ktoré boli obývané prevažne odsunutou nemeckou menšinou 

v Československu.  

Prvé dlhšie obdobie spolunažívania, bez vážnejších etnických konfliktov priniesla až 

povojnová éra a nástup ľudovodemokratického zriadenia v štátoch strednej a juhovýchodnej 

Európy. Charakter štátneho zriadenia, ktorý bol ako v prípade Československa, tak aj 

v prípade Maďarska riadený z Moskvy
31

, dokázal veľmi efektívnym spôsobom potláčať 

nacionalistické tendencie, ktoré boli nahrádzané myšlienkami internacionalizácie a bratstva 

socialistických národov. Ilúzia pominutia nacionalistických tenzií a chápania nacionalizmu 

ako prežitku minulosti sa však pominula s rozpadom tohto zriadenia na prelome 80. a 90. 

rokov 20. storočia. S nástupom demokratického zriadenia a slobody prejavu je možné badať 

aj silný nástup nacionalizmu.  

V Československu je možné hovoriť o nacionalizme slovenskom, ktorý sa vymedzoval po 

roku 1989 hlavne voči národu českému. Išlo však v prevažnej miere o otázku charakteru 

a fungovania spoločného štátu. Tieto tendencie sa v prevažnej miere pominuli s rozpadom 

federácie. Vznikom samostatnej Českej republiky a Slovenska došlo k urovnaniu vzťahov 

oboch národov a dnes je možné hovoriť o bilaterálnych vzťahoch týchto štátov ako 

o nadštandardných. Po vzniku samostatného Slovenska dochádza k akémusi presmerovaniu 

slovenského nacionalizmu, ktorý sa vo zvýšenej miere začal vymedzovať voči maďarskej 

menšine
32

. K jeho podnecovaniu prispeli nacionalisticky ladení politici, taktiež ale aj často 

nevhodné výroky predstaviteľov Maďarska, prípadne maďarskej menšiny na Slovensku.  

V prípade Maďarska po roku 1989 je možné taktiež hovoriť o vzostupe nacionalizmu 

a popularity politikov volajúcich po obnovení revizionistickej politiky, čoho príčinou bol 
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práve zvýšený záujem o maďarské menšiny žijúce mimo vlastné Maďarsko. Politickí 

predstavitelia vycítili možnosť ovplyvňovať situáciu v susedných krajinách, k čomu dochádza 

najmä vo vzťahu k Srbsku (Vojvodina) a Slovensku, ktoré sú značne etnicky heterogénne 

(percentuálny podiel menšín na obyvateľstve), menej však v prípade Rumunska, kde síce žije 

početne najväčšia maďarská menšina zo susedných štátov, no jej percentuálny podiel 

vzhľadom na populáciu Rumunska nie je tak vysoký ako v predchádzajúcich dvoch 

prípadoch. Po vytvorení samostatného Slovenska v roku 1993 boli najvýznamnejšími 

míľnikmi pre maďarskú menšinu práve voľby v roku 1998, ktoré znamenali zmenu 

zahraničnej a menšinovej politiky Slovenska, a účasť reprezentácie maďarskej menšiny vo 

vláde, ktorá znamenala začiatok akejsi normalizácie postavenia Maďarov na Slovensku. 

Ďalším výrazným bodom bol vstup Slovenska a Maďarska do Európskej únie v roku 2004, 

ktorá je garantom štandardu dobrej menšinovej politiky v členských štátoch, čo vyústilo v tlak 

na slovenskú vládu na postupné zlepšovanie právneho postavenia menšín. V súčasnosti je 

možné chápať postavenie maďarskej menšiny na Slovensku ako pomerne stabilné. Dochádza 

však ku kritike štátu zo strany reprezentácie Maďarska a samotnej menšiny z dôvodu snáh 

o vytvorenie lepšej právnej úpravy ochrany menšín, ktorá sa odvoláva na maďarský príklad 

kultúrnej autonómie. Dochádza k formovaniu Triadického vzťahu jednotlivých aktérov, ktorí 

sa navzájom ovplyvňujú a ich prístupy k postaveniu maďarskej menšiny na Slovensku túto 

problematiku priamo ovplyvňujú
33

. 

Historický vývoj a zdieľanie spoločného geografického priestoru, ktorý je ohraničený 

karpatským oblúkom boli určujúcimi faktormi, ktoré mali vplyv na vývoj spolužitia 

maďarského a slovenského národa. Tento vývoj sa priamo podpísal pod súčasný stav, 

v ktorom sa maďarská menšina na Slovensku nachádza. Táto podkapitola mala za cieľ 

poukázať na tie najdôležitejšie historické udalosti, ktoré sa pod vývoj súčasných slovensko-

maďarských vzťahov podpísali a vo výraznej miere sú pri riešení vymedzenej problematiky 

citeľné dodnes, keďže značne podmieňujú prístup Slovenska ku svojej maďarskej menšine. 

V širšom zmysle išlo taktiež o názornú ukážku vývoja Triadického vzťahu, kde je pre 

pochopenie súčasného stavu nutné porozumieť historickým faktorom, na ktorých sa uvedený 

vzťah zakladá. 
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2.2 Prístup Slovenska k maďarskej menšine      

Na úvod je nutné dodať, že úprava právneho postavenia všetkých národnostných menšín 

v Slovenskej republike bola formovaná práve prístupom Slovenska k maďarskej menšine, 

ktorá je najväčšou národnostnou menšinou žijúcou na tomto území. Historické okolnosti, 

ktoré formovali vzťah Slovákov a Maďarov a neskôr základy na ktorých dnešné Slovensko 

stojí, sa tak premietli aj do slovenskej menšinovej politiky voči ostatným menšinám, najmä 

Rómom, Rusínom, Čechom, Nemcom a ďalším.  

Z preambuly Ústavy Slovenskej republiky, ktorá tvorí právny rámec ďalších legislatívnych 

úprav politík, teda aj menšinovej, je jasný dôraz na štátotvorný národ slovenský
34

. Až 

následne sú uvádzané národnostné menšiny, ktoré taktiež tvoria obyvateľstvo Slovenska, 

a týmto odlíšením je možné vyložiť odlišné ponímanie postavenia obyvateľstva rôznej 

národnosti, ktoré je charakteristické pre autorov ústavy a obdobie v ktorom bola písaná. 

Predznamenalo taktiež počiatok nekorektného prístupu politickej garnitúry k menšinám v 

období od roku 1993 až 1998.  

Toto obdobie, ktoré sa nieslo v znamení dominantnej pozície Vladimíra Mečiara v slovenskej 

politike, prinieslo Slovensku medzinárodnú izoláciu a posilňovanie autokratického charakteru 

politického systému. Toto sa zrkadlilo v prístupe vládnej garnitúry, ktorá mala značne 

nacionalistický charakter, k národnostným menšinám. Táto politika vyústila k prijatiu rady 

zákonov a opatrení, ktoré mali za cieľ oslabenie pozície menšín, či už zo štatistického 

hľadiska, z hľadiska kultúry, školstva alebo používania jazyka
35

. Významným zásahom do 

používania maďarského jazyka na Slovensku v praxi bol zákon o štátnom jazyku č. 

270/1995
36

, ktorý výrazným spôsobom skomplikoval jeho používanie v úradnom styku, 

a fakticky zvýhodňoval jazyk štátny, teda slovenský, a je platný dodnes. Toto sa odrazilo aj na 

praktickom používaní Maďarčiny na školách, ktoré upravuje školský zákon č. 245/2008
37

. 

Prístup vtedajšej vlády k maďarskej menšine v súčinnosti so sporom ohľadne dostavby 

vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, priniesol vyostrenie bilaterálnych vzťahov medzi 

Slovenskou republikou a Maďarskom, ktoré sa snažilo o internacionalizáciu problematiky 
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svojej menšiny a zapojenie štvrtého aktéra, teda vytvorenie Kvadratického vzťahu, ktorý by 

umožnil zlepšenie jej postavenia.  

Ďalšou snahou vtedajšej vlády o oslabenie postavenia maďarskej menšiny bola iniciatíva pre 

zmenu územnosprávneho členenia Slovenska tak, aby sa docielilo stavu, ktorý by umožňoval 

minimalizáciu počtu územnosprávnych jednotiek, teda okresov a v širšom zmysle aj krajov 

obývaných prevažne maďarskou menšinou. Toto umožnil zákon č. 221/1996
38

, ktorý zrušil 

121 obvodov a zaviedol delenie na okresy, ktoré boli vymedzené podľa politickej 

reprezentácie Maďarov na Slovensku vo vertikálnom smere, teda v neprospech maďarskej 

menšiny. Faktom však zostáva, že dnešný počet 79 okresov a 8 krajov znížil počet 

územnosprávnych jednotiek obývaných väčšinovo maďarským obyvateľstvom a vytvoril 

územnosprávne rozdelenie na úrovni krajov, ktoré neumožňuje nadobudnutie väčšiny 

v žiadnom z uvedených 8 krajov. Toto vyústilo v snahu o reformu členenia Slovenska zo 

strany maďarskej menšiny, ktorá požadovala vytvorenie autonómnej oblasti s väčšinovo 

maďarským obyvateľstvom, prípadne vytvorenie kraja, kde by toto obyvateľstvo tvorilo 

väčšinu. Zákon č. 221/1996 je tak, ako vyššie uvedené zákony a Ústava Slovenskej republiky, 

platný dodnes.  

Problematickými sa z interpretačného hľadiska stalo pristúpenie Slovenska k Rámcovému 

dohovoru Rady Európy o ochrane národnostných menšín a bilaterálna zmluva medzi 

Slovenskom a Maďarskom o susedstve, priateľstve a spolupráci, ktorá mala mať vplyv na 

zlepšenie postavenia menšín, ako slovenskej v Maďarsku, tak maďarskej na Slovensku. 

Rámcový dohovor podpísaný v roku 1995, ktorý sa Slovensko zaviazalo dodržiavať bol 

vykladaný často s posunutou interpretáciou, čo bolo terčom kritiky najmä zo strany Maďarska 

ale aj európskych štruktúr. Taktiež ratifikácia bilaterálnej zmluvy  o priateľstve a spolupráci 

bola najmä zo strany Slovenska odkladaná, čoho príčinou bola práve snaha o zavedenie vyššie 

zmenených zákonov č. 270/1995 a č. 221/1996 týkajúcich sa územnosprávneho členenia 

Slovenska a ochrany jazyka.  

O zmene smerovania slovenskej zahraničnej, vnútornej a teda aj menšinovej politiky rozhodli 

parlamentné voľby v roku 1998, kde bola vytvorená takzvaná protimečiarovská koalícia, 

ktorá síce voľby nevyhrala, ale volebné výsledky neumožňovali HZSD zostaviť vládu a táto 

                                                           
38

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. 
http://www.vuc.osobnosti.sk/Zakon_O_Uzemnom_A_Spravnom_Usporiadani.pdf (stiahnuté 21.4.2016)  



37 
 

strana bola nútená odísť do opozície
39

. Tu je možné pozorovať akúsi druhú transformáciu 

Slovenska, ktorá sa netýkala iba ekonomickej sféry ale najmä sféry občianskej. Začalo 

formovanie prístupu k menšinovej politike, ktoré dalo základy jej súčasnej forme a vytvára 

dnešnú pozíciu Slovenska v rámci Triadického vzťahu voči problematike maďarskej 

národnostnej menšiny. Obdobie formovania slovenskej menšinovej politiky bolo od roku 

1998 ovplyvnené spoluúčasťou SMK v dvoch Dzurindových vládach a silným tlakom 

Európskej únie na zmenu prístupu k menšinám, ktorou podmieňovala vstup Slovenska do jej 

štruktúr. Tento vzťah je možné z hľadiska teoretického ukotvenia práce označovať za 

Kvadratický
40

, z dôvodu silného nástroja EÚ, ktorý umožňoval vo výraznej miere vplývať na 

formovanie menšinovej politiky Slovenska. Jeho opätovné pretransformovanie do formy 

Triadického vzťahu je možné pozorovať až po vstupe Slovenska do EÚ a po procese 

normalizácie vzťahov medzi Slovenskom, Maďarskom a maďarskou národnostnou menšinou, 

ktorý začala EÚ považovať za uspokojivý, čoho dôsledkom bola znížená miera intervencie 

európskych štruktúr a ďalších medzinárodných aktérov do vnútornej politiky Slovenska.  

Dôležitú úlohu samozrejme zohrala implementácia európskych právnych štandardov do 

slovenského právneho systému a otvorenie hraníc, ktoré umožňovalo upevnenie cezhraničnej 

spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom na regionálnej úrovni. Po zmene smerovania 

slovenskej politiky v roku 1998 bola teda prijatá rada opatrení  na zlepšenie postavenia 

národnostných menšín na Slovensku. Za dôležitý je možné považovať zákon č. 184/1999
41

 

upravujúci používanie jazykov národnostných menšín na území Slovenska. Došlo 

k čiastočnému zlepšeniu podmienok pre používanie týchto jazykov, ktoré tlmilo zákon 

o ochrane štátneho jazyka. Detailnejšie bude problematika vývoja menšinového školstva 

rozobraná v podkapitole venovanej školstvu.  

Zmeny prístupu Slovenska k maďarskej menšine je možné sledovať v súvislosti s meniacou 

sa politickou situáciou na Slovensku. V roku 2006 dochádza k sformovaniu koalície strán 

SMER-SD, HZDS a SNS. Je nutné dodať, že každá z týchto strán aktívne využíva 

národnostnú kartu vo volebných kampaniach a problematika národnostných menšín je často 
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súčasťou volebného programu uvedených strán
42

. Dopady politiky tejto koalície je možné 

sledovať na opätovnom oživení tém týkajúcich sa maďarskej menšiny a jej postavenia 

v slovenskej spoločnosti. Z legislatívneho hľadiska bolo pristúpené k novelizácii vyššie 

uvedeného školského zákona z dielne SNS, ktorého cieľom bolo zvýšenie počtu hodín 

slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Táto novela bola 

maďarskou menšinou a Maďarskom kritizovaná za snahu o slovakizáciu menšinového 

školstva.  

Dôležité je však vnímať maďarské menšinové školstvo ako školstvo, ktoré sa snaží 

o autonómnu pozíciu v rámci celkového systému školstva na úrovni Slovenska. Dopomohol 

k tomu taktiež takzvaný krajanský zákon, prijatý maďarskou vládou v roku 2001
43

, ktorý ako 

z maďarskej ústavy vyplývalo, upravoval formu pomoci Maďarom žijúcim mimo územia 

Maďarska, teda bez maďarského občianstva na individuálnej úrovni. Dochádza k cielenej 

finančnej podpore rodín, ktoré sa rozhodnú pre vzdelávanie svojich detí mimo Maďarsko 

v maďarskom jazyku, v rámci menšinového školstva za priamej finančnej podpory 

politickým, kultúrnym a ďalším inštitútom, ktoré zefektívňujú jeho fungovanie. V súčinnosti 

s nedostatočnou starostlivosťou slovenskej vlády o menšinové školstvo (nedostatočné 

financovanie, nedostatok kvalifikovaných pedagógov a učebných materiálov) môže tento 

proces viesť k poddimenzovaniu vyučovania slovenského jazyka a teda k jeho nízkej znalosti 

medzi absolventmi menšinového školstva. Nie je pochýb o tom, že novela školského zákona 

z dielne SNS mala akýsi slovakizačný podtón, no úroveň vyučovania slovenského jazyka 

v menšinovom školstve je značne poddimenzovaná o čom svedčia výsledky monitoringu 

žiakov deviateho ročníka základných škôl a výsledky písomných maturít žiakov stredných 

škôl. Konečný efekt zvýšenia počtu vyučovacích hodín teda mohol v istom zmysle napomôcť 

zlepšeniu znalosti štátneho jazyka, ktorý má priamy vplyv na možnosti uplatnenia sa 

v pracovnom procese po ukončení vzdelávacieho procesu. Druhou novelou, ktorá sa priamo 

dotýka maďarskej menšiny na Slovensku a súvisí so zmenou politickej scény po roku 2006 je 

novela jazykového zákona z roku 2009, ktorý je možné vnímať ako akýsi limit zákona 

o používaní jazyka národnostných menšín, nadobúdajúceho navyše penalizačný charakter pri 

používaní týchto jazykov mimo spôsobov, ktoré tento zákon upravuje.  
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Z legislatívneho hľadiska je Slovensko viazané radom ďalších zmlúv, ktoré ho zaväzujú 

k dodržiavaniu práv národnostných menšín a k vedeniu korektnej politiky voči jej 

príslušníkom. Cieľom tejto práce však nie je ich popis ich významu pre postavenie maďarskej 

menšiny na Slovensku. Vyššie uvedené legislatívne úpravy sú však dôležité pre pochopenie 

rámca na ktorom táto menšina a jej školstvo stojí. Slovenskú menšinovú politiku je možné 

charakterizovať ako prudko závislú na ideovom smerovaní vládnucich strán. Jej povaha však 

vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov, ktoré tvoria legislatívny rámec 

základu právneho postavenia maďarskej menšiny. Tento rámec je postavený na 

individuálnom základe priznania práv, teda priznáva menšinové práva jednotlivcovi a nie 

maďarskej menšine ako celku, hoci sa táto o kolektívne práva s podporou Maďarska dlhodobo 

snaží
44

.  

Z pohľadu Triadického vzťahu nespĺňa Slovensko atribúty nacionalizujúceho sa štátu vo 

všetkých parametroch, hoci k tomu v istých obdobiach a z povahy Ústavy, územného členenia 

a ďalšej legislatívnej úpravy môže prejavovať sklony. Slovensko môže teda ako zvrchovaný 

štát ovplyvňovať postavenie menšín v legislatívnom zmysle, teda upravovať ich fungovanie 

v rámci zmlúv, ktoré sa zaviazalo dodržiavať, a prednosti európskeho práva pred právom 

slovenským. Ďalšou zo zložiek zásahu do postavenia menšiny v stanovenej problematike však 

môže byť otázka diskriminácie, v tomto prípade ekonomickej, a to oblastí obývaných 

maďarskou menšinou, ktorá má priamy vplyv na skúmanú problematiku a bude rozobratá 

v ďalších častiach práce. Slovensko ako zvrchovaný štát má aj ďalšie nástroje či už priame 

alebo nepriame na dosiahnutie zmeny postavenia menšín, čím môže nepriamo vplývať na 

vývoj početnosti svojich národnostných menšín. 

2.3 Prístup Maďarska k svojej menšine na Slovensku 

Tak ako v prípade Slovenska, je možné charakterizovať aj prístup Maďarska voči svojej 

menšine žijúcej na Slovensku z hľadiska legislatívnej úpravy vzťahu externej národnej 

domoviny a menšiny a z hľadiska priamej politiky, ktorá má praktické ekonomické dopady. 

Z legislatívneho hľadiska je možné pozorovať rôzne prístupy ku vzťahu voči menšine 

v závislosti práve na zmene vlád, zahraničnopolitických okolnostiach a bilaterálnych 

vzťahoch so Slovenskom.  
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Základný legislatívny rámec, teda súčasná maďarská ústava, platná od roku 2012 vychádza zo 

staršieho princípu vzťahu Maďarska ku svojej menšine, ktorá definuje Maďarsko ako 

materskú krajinu všetkých príslušníkov maďarského národa, teda taktiež žijúcich mimo 

hranice vlastného Maďarska
45

. Táto sa zaväzuje ochraňovať a podporovať existenciu 

maďarských menšín v zahraničí a rozvíjať ich po kultúrnej, jazykovej ale aj ekonomickej 

stránke a posilňovať väzby s externou národnou domovinou. Toto sa stalo terčom kritiky 

susedných štátov s početnou maďarskou menšinou, ktoré sa obávali práve miešania sa 

Maďarska do ich vnútornej politiky. Najväčšími kritikmi sa stalo práve Slovensko 

a Rumunsko, kde žijú najpočetnejšie maďarské menšiny.  

Po transformácii politického režimu v krajinách bývalého sovietskeho bloku došlo 

v Maďarsku k zmene prístupu k zahraničným Maďarom. V roku 1990 sa prvý maďarský 

porevolučný premiér József Antall
46

 definoval nie len ako premiér Maďarska ale taktiež ako 

premiér 15 miliónov Maďarov, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany susedných štátov a malo 

výrazný dopad na formovanie Triadického vzťahu v skúmanej problematike. V súčasnosti je 

možné konštatovať, že každá z maďarských vlád mala tendenciu vystupovať ako ochrankyňa 

postavenia a práv svojich menšín v zahraničí. Realizácia tejto politiky však závisela na 

charaktere a ladení strán, ktoré boli súčasťou maďarskej vlády. Dnešná vláda politika voči 

zahraničným menšinám je formovaná ideológiou strany FIDESZ, ktorá sa razantne stavia do 

role ochrancu práv maďarských menšín, o čom svedčí znenie ústavy platnej od roku 2012, 

ktoré bolo formované práve pod kontrolou strany FIDESZ. Na ňu sa viažu ďalšie zákony, 

ktoré sa bezprostredne týkali maďarských menšín v zahraničí.  

Z legislatívneho hľadiska bol prvým dôležitým zákonom, ktorý sa dotýkal uvedených menšín 

(mimo ústavy) bola novela takzvaného krajanského zákona, ktorá umožnila vo významnej 

miere financovať maďarské menšiny v zahraničí a stala sa základom dnešného financovania 

menšinového školstva na Slovensku s vyučovacím jazykom maďarským ako na báze priamej 

finančnej podpory jednotlivým školám tak aj na báze priamej finančnej podpory na 

individuálnej úrovni. Toto v praxi znamená, že ak sa rodina na Slovensku rozhodne pre 

vzdelávanie svojich potomkov v škole s vyučovacím jazykom maďarským, má nárok na 

priamy príspevok zo strany maďarskej vlády počas doby školskej dochádzky. Tento krok má 
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priamy dopad na fungovanie a izolovanosť menšinového školstva a jeho efekt bude rozobratý 

v kapitole týkajúcej sa jeho fungovania. 

Druhou dôležitou novinkou, ktorá mala priamy vplyv na maďarskú menšinu na Slovensku 

bolo sprístupnenie maďarského školstva pre zahraničných Maďarov, čo v praxi znamenalo 

štedré dotácie vo forme štipendií a zvýhodneného ubytovania na internátoch pre študentov, 

ktorí sa rozhodnú svoje vzdelanie nadobudnúť priamo v Maďarsku, čoho dôsledkom bol 

zvýšený záujem o vzdelanie v Maďarsku zo strany maďarskej menšiny na Slovensku.  

Ďalším dôležitým krokom bolo zavedenie takzvanej karty zahraničného Maďara, ktorá 

oprávňovala občanom maďarskej národnosti bez maďarského štátneho občianstva požívať 

radu výhod na území Maďarska. Tieto výhody sa týkali práve vyššie zmieneného školstva, 

cestovania, zdravotného a sociálneho zabezpečenia. Problematickým sa stáva najmä 

vzhľadom k svojej exteritorialite, teda faktickej platnosti mimo Maďarsko, čím sa dostal tento 

krok pod paľbu kritiky susedných štátov a európskych štruktúr. Nakoniec bol výklad tohto 

zákona upravený bilaterálnou slovensko-maďarskou zmluvou, ktorá obmedzovala jeho 

účinnosť fakticky na podporu školstva a kultúry, čo však malo v prípade skúmanej 

problematiky výrazný dopad na súčasný stav maďarskej menšiny na Slovensku a procesy 

v nej prebiehajúce.  

Výraznou udalosťou, ktorá spadá do problematiky ovplyvňovania Triadického vzťahu 

legislatívnou úpravou bol maďarský zákon o dvojitom občianstve platný od roku 2010
47

, 

ktorý umožňoval nadobudnúť štátne občianstvo Maďarska príslušníkom maďarských menšín 

v zahraničí za značne zjednodušených podmienok. Dodnes platný zákon umožňuje udeliť 

štátne občianstvo Maďarska osobe za predpokladu, že miesto jej narodenia sa nachádza na 

území historického Uhorska a ovláda maďarský jazyk na elementárnej úrovni. Zákon bol opäť 

podrobený ostrej kritike zo najmä strany Rumunska a Slovenska, kde bol následne prijatý ako 

protiopatrenie zákon z dielne SMER-SD o možnosti odobratia slovenského štátneho 

občianstva akémukoľvek občanovi Slovenska v prípade pridelenia druhého občianstva iného 

štátu po roku 2010
48

. Zákon bol kritizovaný najmä kvôli svojej exteritorialite a zo strany 

európskych štruktúr kvôli svojej nezmyselnosti, keďže sa ako Maďarsko, tak aj Slovensko 

nachádzajú v Európskej únii a taktiež v Schengenskom priestore, čo zaručuje akémukoľvek 
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občanovi členského štátu EÚ požívať rovnaké práva na území všetkých členských štátov 

vrátane slobody pohybu.  

Podobne ako prístup Slovenska k maďarskej národnostnej menšine žijúcej na jeho území, je 

aj vzťah Maďarska k svojim menšinám žijúcim mimo jeho územie závislý na politickej 

reprezentácii. V oboch prípadoch je teda možné sledovať obdobia kolísania úrovne vzťahov 

v rámci Triadického vzťahu. Otázka priamej podpory svojím menšinám mimo Maďarsko, 

ktorá naberala rôzne formy však nebola cudzia žiadnej z politických reprezentácii a je možné 

povedať že jej dnešná podoba bola ovplyvňovaná postupným vývojom formovaným 

jednotlivými politickými reprezentáciami, vzťahom so Slovenskom, vzťahom so svojou 

menšinou na Slovensku a medzinárodnými okolnosťami. Ako bude v ďalších kapitolách 

vysvetlené, táto podpora zahraničnej menšine, ktorej cieľom je jej zachovanie v čo najširšom 

rozsahu po stránke jazykovej, kultúrnej, politickej a ďalších, nemusí pod vplyvom nastavenia 

prístupu Slovenska k svojej maďarskej menšine v otázke školstva a ekonomickej podpory 

priniesť želaný efekt, ktorý Maďarsko zamýšľalo. Triadický vzťah navzájom sa 

ovplyvňujúcich strán teda umožňuje jednotlivým stranám nepriamymi prostriedkami 

zamedziť cielenému efektu procesov, ktoré jednotlivé strany zavádzajú pre ochranu svojich 

záujmov. V tomto prípade sa jedná o sektory školstva a ekonomiky, ktoré majú zdá sa 

najväčší potenciál pre migráciu obyvateľstva.      

2.4 Prístup maďarskej menšiny k vzťahom so Slovenskom a Maďarskom 

Maďarská menšina na Slovensku je menšinou, ktorá sa aktívne snaží o ochranu a rozvíjanie 

svojej kultúry, tradícií, školstva, politickej reprezentácie a ďalších oblastí súvisiacich 

s existenciou národnostnej menšiny čoho dosahuje prostredníctvom politických strán 

a občianskych organizácií. Každá s týchto strán a organizácií obhajuje svoje záujmy a vedie 

svoje vzťahy so Slovenskom ako štátom, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, a Maďarskom 

ako externou národnou domovinou, viac menej samostatne. Základný vzťah so Slovenskom je 

zo strany štátu upravený na legislatívnej báze Ústavou SR a zákonmi týkajúcej sa činnosti 

aktérov pôsobiacich ako organizácie a strany, ktoré obhajujú občianske záujmy a nemusia byť 

nutne menšinového charakteru. Legislatívna úprava, ktorá stanovuje podmienky prístupu štátu 

k takýmto organizáciám a stranám stanovuje rámec ich pôsobnosti a prostriedkov, akými 

môžu vytýčené ciele dosahovať. Vo vzťahu k Maďarsku je hlavne pre menšinové organizácie, 

menej pre politické strany zastupujúce maďarskú menšinu dôležitá legislatívna úprava 

Maďarska, ktorá stanovuje metódy podpory a ochrany svojich menšín v zahraničí. Jednotlivé 
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zákony vrátane ústavy a ich dopad boli uvedené v kapitole týkajúcej sa prístupu Maďarska 

k svojim menšinám. Ako bolo vyššie uvedené, aktérov, ktorí reprezentujú záujmy 

národnostnej menšiny a aktívne vstupujú do vzťahov s externou národnou domovinou 

a štátom, v ktorom sú menšinou možno rozdeliť na aktérov s občianskym a politickým 

charakterom. 

Medzi najvýznamnejšie občianske organizácie, ktoré sa dlhodobo zasadzujú o rozvoj 

a ochranu maďarskej kultúry, tradícií, vzdelávania a ďalších oblastí patrí CSEMADOK. Táto 

organizácia bola založená v roku 1949 na podporu kultúry a tradícií v oblastiach obývaných 

maďarskou menšinou, mala však aj charakter vzdelávací a výskumný
49

. Aj napriek značne 

ťažkým podmienkam, ktorým počas svojej existencie čelil, je CSEMADOK činný dodnes a je 

akousi ideovou platformou, ktorá často naberala politický charakter. Politické aktivity 

a ideové formovanie sa po roku 1989 pretransformovalo v prvú menšinovú politickú stranu 

Spolužitie (Együttélés Politikai Mozgalom), ktorá bola akousi základňou pre vývoj ostatných 

maďarských menšinových politických strán a hnutí v Československu a neskôr na Slovensku. 

CSEMADOK bola jedinou organizáciou, ktorá zastupovala záujmy maďarskej menšiny do 

roku 1989 a pri zmene režimu obhajovala princípy slobody a demokracie. Dnes je táto 

organizácia značne decentralizovaná a jej zložky fungujú hlavne na regionálnej úrovni, kde 

podporujú zakladanie folklórnych združení, periodík a ďalších aktivít súvisiacich 

s plnohodnotným kultúrnym životom maďarskej menšiny na Slovensku. 

Z ďalších spolkov a organizácii, ktoré sa venujú rozvoju kultúry, tradícií a vzdelanosti bez 

presahu, prípadne potenciálu formovať politické skupiny patrí kultúrny súbor Mladé srdcia 

(Ifjú-Szivek), maďarské divadlá Thalia v Košiciach a Jókaiho v Komárne. Múzeum kultúry 

Maďarov na Slovensku taktiež zabezpečuje rozvoj vzdelanosti a je financované prevažne 

štátom. Tieto organizácie na rozdiel od CSEMADOKu nemajú výraznejší potenciál zasahovať 

do Triadického vzťahu vzhľadom na povahu ich činnosti a nepolitický charakter. 

Ako bolo vyššie uvedené ideologická základňa politických predstaviteľov maďarskej 

menšinovej politiky na Slovensku bola formovaná hlavne na platforme občianskej organizácie 

CSEMADOK. Táto platforma sa zaslúžila o vznik strany Spolužitie (Együttélés Politikai 

Mozgalom), ktorá vznikla v roku 1990 a vyznačovala sa radikálnejšou rétorikou v oblasti 

obhajoby práv menšín, teda nie prílišnou ochotou spolupráce so slovenskými stranami. Strana 

nadväzovala úzke vzťahy s maďarskou politickou scénou a snažila sa o získanie priamej 
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podpory jej snáh z externej národnej domoviny. Jej najznámejším predstaviteľom bol Miklós 

Duray, známy svojimi radikálnymi postojmi a úzkymi väzbami na maďarskú politickú scénu. 

Neskôr sa stal v rámci Strany maďarskej koalície SMK osobnosťou, ktorá podporovala jej 

radikálnejšie smerovanie, čoho dôsledkom bol nižšie zmienený vznik strany MOST-HÍD. 

Spočiatku sa strana Spolužitie snažila o zastrešovanie všetkých národnostných menšín na 

území Slovenska, no jasná prevaha členov maďarskej národnosti a dominancia snáh o riešenie 

hlavne maďarskej menšinovej otázky videli k faktickej nefunkčnosti celoplošnej reprezentácie 

menšín. Strana sa tak stala výlučne maďarskou menšinovou stranou.  

V rámci Verejnosti proti násiliu alebo VPN vzniklo združenie Maďarská nezávislá iniciatíva, 

ktoré neskôr po odčlenení sa od VPN vytvorilo politickú stranu Maďarská občianska strana 

alebo MOS
50

. Táto strana taktiež presadzovala ochranu menšinových práv, no na rozdiel od 

Spolužitia vyznávala umiernenejšiu rétoriku a presadzovala spoluprácu so slovenskými 

stranami čo vyplývalo z jej formovania v rámci VPN kde boli reprezentanti maďarskej 

národnosti v úzkom kontakte so svojimi kolegami slovenskej národnosti. Táto strana bola 

okrem národnostného princípu postavená na ideových základoch národnostnej tolerancie, 

spolupráce a osobnej slobody. So stranou Spolužitie viedla ideologický spor o povahu 

politiky, ktorá by mala viesť k presadzovaniu čo najširších práv, slobôd a postavenia 

maďarskej menšiny na Slovensku. Tento spor sa neskôr prejavil v rámci strany SMK a mal 

výrazný vplyv na vzťahy majoritného a minoritného obyvateľstva na Slovensku.  

Tretím subjektom, ktorý bol postavený na národnostnom princípe ale na ideovom základe stál 

taktiež na kresťanských princípoch bolo Maďarské kresťansko-demokratické hnutie alebo 

MKDH. Toto hnutie bolo charakteristické umiernenejšou rétorikou podobne ako MOS, ale do 

sporov medzi Spolužitím a MOS, ktoré viedli ohľadom formy presadzovania národnostných 

práv a záujmov vážnejšie nezasahovalo. Najznámejším predstaviteľom bol Béla Bugár, ktorý 

neskôr zakladá umiernenú stranu hľadania spolupráce medzi národnosťami MOST-HÍD.  

Po roku 1989 sa na scéne objavili aj ďalšie strany postavené na národnostnom charaktere a to 

Maďarské ľudové hnutie a Maďarská ľudová strana za zmierenie a prosperitu, ktoré je možné 

označiť za strany marginálne. Nedosiahli teda vážnejších úspechov a nemožno ich zaradiť 

medzi strany, ktoré by mali potenciál zasiahnuť do podoby Triadického vzťahu.  
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Ako je možné vidieť na vývoji politickej reprezentácie maďarskej národnostnej menšiny na 

Slovensku po roku 1989, boli sformované v podstate dva ideové prúdy ktoré sa líšili ochotou 

spolupráce so slovenskými stranami, respektíve budovaním politiky spolupráce s majoritnou 

národnosťou a naopak snahou o samostatnú politiku postavenú čisto na národnostnom 

princípe s aktívnou podporou Budapešti. Tieto spory sa po období spolupráce pretavili 

v rozdelenie jednotnej strany SMK a aktívne ovplyvnili stav Triadického vzťahu. 

Napriek ideovým rozdielom boli maďarské strany vo voľbách do roku 1998 viac-menej 

jednotné, teda snažili sa o spoluprácu, ktorá vyústila do tvorby koalícií. Zmenu priniesla 

zmena zákona o voľbách
51

, ktorá zvyšovala kvórum vstupu do parlamentu pre koalície, čoho 

zámerom bola likvidácia koalícií a menších strán najmä zo strany HZDS. Tejto zmene sa 

prispôsobili maďarské strany vytvorením strany SMK, teda jednej strany, ktorá vznikla na 

báze MKDH a vytvorili tak prvú jednotnú maďarskú menšinovú stranu, ktorá mala ambíciu 

a potenciál reprezentovať maďarskú menšinu na Slovensku ako celok a posilniť pozíciu 

národnostnej menšiny v Triadickom vzťahu.  

Táto strana teda vznikla v roku 1998 a formovala sa ako strana menšinová, presadzujúca 

záujmy maďarskej menšiny na Slovensku, ďalej ako strana prozápadná, alebo naklonená 

európskej integrácii v čom videla možnosť sekundárneho odstránenia bariér medzi oblasťami 

obývanými maďarskou menšinou a Maďarskom a strana liberálna v ekonomických otázkach. 

V stanovenej oblasti vzdelania a ekonomiky presadzovala vyššiu mieru autonómie 

menšinového školstva a podporu jeho financovania, ako aj vznik samostatnej univerzity 

s vyučovacím jazykom maďarským, ďalej sa zasadzovala o posilnenie postavenia a 

používania menšinových jazykov a ekonomickej sfére preferovala investície smerujúce do 

južných regiónov, stavbu dopravnej infraštruktúry (hlavne diaľnic) a podporu 

poľnohospodárstva ako tradičného sektora ekonomiky, ktorý je pre južné oblasti Slovenska 

významný. Ako samostatná strana bola SMK prvýkrát zvolená do parlamentu v roku 1998 so 

ziskom 9,12%, čo zhruba zodpovedalo percentuálnemu zastúpeniu maďarskej menšiny na 

Slovensku v pomere k majoritnému obyvateľstvu. Táto strana bola súčasťou vládnych koalícii 

v rokoch 1998-2002 a ďalej v rokoch 2002-2006 Jej predsedom bol od jej vzniku v roku 1998 

do roku 2007 Béla Bugár. V roku 1998 sa strane (aj vďaka úspechom pravice) darí poraziť 

ambície Vladimíra Mečiara o zotrvanie pri moci a nastáva tak obrat v zahraničnom smerovaní 

Slovenska ako aj obrat v politike voči národnostným menšinám. Do roku 2006 sa strane SMK 
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podarí presadiť rad opatrení, ktoré napomáhajú zlepšiť postavenie maďarskej menšiny na 

Slovensku aj keď museli byť tieto opatrenia vynútené často tvrdým vyjednávaním.  

Obdobie prvej Dzurindovej vlády 1998-2002 môžeme charakterizovať ako čisto Kvadratický 

vzťah, ktorý bol zapríčinený tvrdou politikou EÚ, ktorá tlačila na začatie reformného procesu 

na Slovensku, ktorým podmieňovala vstup krajiny do európskych štruktúr. Toto sa dotklo aj 

reformy prístupu štátu k národnostným menšinám, hlavne maďarskej. Jednotlivé kroky boli 

charakterizované v podkapitole „Prístup Slovenska k maďarskej menšine“ no pre spresnenie 

významu SMK vo vládach je nutné stručné zhrnutie najdôležitejších z nich.  

V roku 1999 dochádza pod tlakom SMK ako vládnej strany a vyššie uvedených štruktúr 

k prijatiu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý posilnil postavenie týchto 

jazykov voči jazyku štátnemu. Tvrdým vyjednávaním a politickým obchodovaním bola 

ratifikovaná Európska charta regionálnych a menšinových jazykov
52

, čím sa ich používanie 

a status stal otázku dozoru Rady Európy. Naopak snaha o zmenu územného členenia 

takzvaných Vyšších územných celkov alebo VÚC nebola odobrená, čo bolo bolestivou 

porážkou snáh reprezentácie maďarskej menšiny na Slovensku, čoho následkom boli návrh 

o územnú a neskôr kultúrnu autonómiu Maďarov na Slovensku, ktoré sa nestretli s podporou 

slovenských strán. Z hľadiska vyššej miery de facto autonómie maďarského menšinového 

školstva bolo dôležitou udalosťou založenie Univerzity Jánosa Selyeho s vyučovacím 

jazykom maďarským v roku 2004
53

, čím sa dostalo vzdelávanie maďarsko-jazyčných 

pedagógov v menšinovom školstve mimo rámca slovenských vysokých škôl.   

Po voľbách v roku 2006 dochádza v rámci SMK k rozkolu. O miesto predsedu prichádza Béla 

Bugár, ktorý je vystriedaný Pálom Csákym, ktorý sa už po dlhšie obdobie profiluje ako politik 

zastávajúci radikálnejšie národnostné názory s tesnými väzbami na Budapešť. Strana SMK 

odchádza aj s ostatnými pravicovými stranami do opozície, čím stráca možnosť výraznejšie 

vplývať na postavenie maďarskej menšiny na Slovensku. Dochádza k odchodu 

umiernenejších politikov, ktorí preferujú spoluprácu so slovenskými stranami. Na čele tejto 

skupiny je bývalý predseda strany Béla Bugár, ktorý následne zakladá stranu MOST-HÍD. Tu 

nastáva rozkol, ktorý sa prejavil v preferenciách voličov. Konzervatívnejšie a národnostne 

radikálnejšie naladení voliči preferovali SMK, ktorá pokračovala v budovaní obrazu strany 
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ako strany konfrontačnej, pokým liberálnejšie ladení voliči uprednostňujúci spoluprácu so 

slovenskou majoritou preferujú stranu MOST-HÍD, ktorá dokázala okrem väčšiny maďarskej 

menšiny pritiahnuť aj preferencie etnických Slovákov. Rozdiel vo vnímaní a prístupe k 

riešeniu jednotlivých otázok, ktoré sa týkali maďarskej menšiny na Slovensku po odštiepení 

sa strany MOST-HÍD v roku 2009 bol markantný. Šlo hlavne o otázky spojené s novým 

profilovaním sa prístupu Slovenska k maďarskej menšine hlavne pod vplyvom vlády koalície 

Smer, HZDS a SNS. To je nutné spomenúť najmä opätovné zvýšenie protimaďarských nálad 

spôsobených prístupom tejto koalície ku konfrontačným situáciám, najmä kauza Hedviga 

Malinová
54

, zamietnutie vstupu prezidenta Maďarska Lászlóa Sólyoma na územie SR
55

, 

novely jazykového zákona z dielne SNS v roku 2009, obmedzujúceho používanie 

menšinových jazykov na verejnosti a zákon o dvojitom občianstve, ktorý reagoval na zmenu 

legislatívy nadobúdania štátneho občianstva Maďarska a ďalších.  

V roku 2010-2012 sa MOST-HÍD stáva súčasťou vládnej koalície. V jeho správe sa 

nachádzajú rezorty, ktoré sú tradične blízke maďarským menšinovým stranám, teda 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a rezort životného prostredia. V tomto volebnom období 

sa SMK nedarí prekročiť 5% volebné kvórum, čoho následkom sú personálne zmeny vo 

vedení. Predsedníctva sa ujíma József Berényi. Vo voľbách v roku 2012 sa situácia opakuje, 

SMK, už ako Strana maďarskej komunity, zostáva mimo parlamentu, MOST-HÍD získava 

6,89%, spolu s ostatnými pravicovými stranami odchádza do opozície. Rozkol v politickej 

reprezentácii maďarskej menšiny na Slovensku priniesol novú možnosť spolupráce medzi 

dvoma aktérmi Triadického vzťahu. V tomto prípade nejde iba o spoluprácu na úrovni 

politických reprezentácii ale o aktívne nadväzovanie vzťahov s etnicky slovenskou voličskou 

základňou.  

Triadický vzťah tak v tomto prípade môže naberať dva póly, a to pól reprezentovaný stranou 

SMK, ktorá zakladá svoju politiku na striktne etnicky ladenom princípe, odmieta kooperáciu 

so slovenskou majoritou a podporu hľadá v Maďarsku, teda v externej národnej domovine, 

čoho dôkazom sú návštevy členov SMK v maďarskom parlamente a na schôdzach Fóra 

poslancov Karpatskej kotliny alebo maďarskej vlády a ďalších inštitúcii. Naopak druhý pól 

predstavuje strana MOST-HÍD, ktorá aktívne hľadá možnosti zmierenia Slovákov a Maďarov 
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a participuje s majoritnou spoločnosťou pri riešení otázok týkajúcich sa postavenia menšín 

bez nutnosti hľadania podpory v externej národnej domovine, čiže Maďarsku. 

Záver kapitoly  

Ak budeme vychádzať z predpokladu že cieľom nacionalizujúceho sa štátu je vytvorenie 

etnicky homogénneho obyvateľstva, potom je v prípade Slovenska od jeho vzniku nutné 

rozlišovať rôzne vývojové fázy kedy tieto rysy uvedený štát spĺňal. Možnosť zaradiť 

Slovensko do skupiny nacionalizujúcich sa štátov priamo závisí od politickej reprezentácie, 

ktorá sa nie vždy v jeho histórii prejavovala ako negatívne naladená voči menšinám. Čo sa 

týka priamych nástrojov ovplyvňovania menšinovej politiky, faktom zostáva, že základný 

legislatívny rámec, na ktorom pozícia menšín na Slovensku stojí, nepatrí v kvalite 

k európskym štandardom, no nie je ho možné hodnotiť ako systém nastavený vyslovene 

asimilačne. Z nepriamych nástrojov v oblasti podpory a riadenia ekonomiky a školstva je 

nutné vnímať situáciu na pozadí celkovej situácie nie len v menšinovom školstve alebo 

ekonomického prístupu k oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ale vnímať ju na pozadí 

celoslovenského vývoja. Tieto faktory budú rozobraté v nasledujúcej kapitole. 

V prípade externej národnej domoviny, táto jednoznačne spadá do teoretického rámca. 

Cieľom jej politiky je bez ohľadu na politickú reprezentáciu ochrana záujmov svojich menšín 

mimo vlastný štát. Rozdiel nastáva vo forme prostriedkov, ktoré volí. Voľba týchto 

prostriedkov závisí tak ako u predchádzajúceho aktéra od politickej reprezentácie. Tieto 

prostriedky môžu naberať konfrontačný charakter, čoho dôkazom je napríklad zákon 

o umožnení udeľovať maďarské občianstvo bez nutnosti trvalého pobytu v Maďarsku. 

Naopak môžu naberať aj kooperačný charakter s predchádzajúcim aktérom, čoho dôkazom je 

úzka spolupráca napríklad na úrovni V4. Ako bolo vyššie uvedené, politická reprezentácia 

národnostnej menšiny môže taktiež naberať rôzny charakter. Polarita ochoty spolupráce 

s majoritnou spoločnosťou je v skúmanom prípade vyjadrená v ideologickom súperení strán 

MOST-HÍD a SMK. Charakter politickej reprezentácie priamo ovplyvňuje dostupnosť 

nástrojov, ktorými môže národnostná menšina disponovať a tak priamo vplývať na svoje 

postavenie voči majoritnej spoločnosti. Toto sa ukázalo pri členstve tejto reprezentácie v troch 

slovenských vládach. Všetky strany Triadického vzťahu teda disponujú obmedzenými 

nástrojmi, ktorými sa snažia dosiahnuť svoje ciele. Ich použitie je pod priamou kontrolou 

európskych štruktúr, ktoré si vynucujú dodržiavanie zásad a zákonov v súlade s európskou 

legislatívou a zmluvami, ktoré sa zaviazali dodržiavať.   
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3. Súčasná situácia v skúmaných oblastiach a prebiehajúce trendy   

3.1 Demografické hľadisko 

Problematika demografie, respektíve vývoja počtu obyvateľstva je dôležitým faktorom, ktorý 

často vplýva na vývoj politiky jednotlivých aktérov v rámci Triadického vzťahu. Je tomu tak 

aj v prípade maďarskej menšiny na Slovensku. Jej početnosť bola už pri vzniku samostatného 

Československa jednou z príčin etnickej heterogenity tohto útvaru a je ňou tak aj v prípade 

samostatného Slovenska. Vývoj počtu príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku sa stal 

kontroverznou témou, ktorú si nieslo Slovensko ako dedičstvo československého obdobia 

a muselo sa s ňou vyrovnať v období transformácie politického režimu, ktorý priniesol pre 

maďarskú menšinu možnosť dožadovania sa svojich menšinových práv a pre Maďarsko 

možnosť podpory svojej menšiny na Slovensku, ako aj možnosť aktívne zasahovať do 

politického vývoja svojho suseda prostredníctvom menšiny, čo vnášalo do slovensko-

maďarských vzťahov napätie, ktoré sa prenášalo taktiež do vzťahu medzi majoritným 

a minoritným, maďarským obyvateľstvom na Slovensku.  

Cieľom tejto práce je poukázať práve na niektoré z faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vývoj 

počtu obyvateľstva maďarskej menšiny na Slovensku, ktorý je spôsobený nastavením politiky 

jednotlivých aktérov Triadického vzťahu k vymedzenej problematike. Z tohto dôvodu je pre 

túto prácu demografické hľadisko dôležitým faktorom. 

Z historického hľadiska je možné hovoriť o znižujúcom sa trende vývoja počtu príslušníkov 

maďarskej menšiny na území Československa už od jeho vzniku v roku 1918, kedy tvorilo na 

území Slovenska podľa dostupných údajov 21,68% obyvateľstva, čo bolo podľa sčítania 

z roku 1921 asi 650 597 ľudí. Vývoj počtu tohto obyvateľstva sa vo výraznej miere menil 

vďaka historickým okolnostiam, ktoré najvýznamnejším spôsobom ovplyvňovali spolužitie 

majoritného a minoritného obyvateľstva a sú uvedené v predchádzajúcej podkapitole. Pre 

časové vymedzenie tejto práce sú dôležité najmä údaje platné pre obdobie od vzniku 

samostatného Slovenska a od roku 1998 dodnes, kedy dochádzalo k upokojovaniu 

národnostného napätia medzi Slovákmi a Maďarmi na Slovensku, a k formovaniu stavu 

maďarskej menšiny, ktorý je možné pozorovať dnes. Z hľadiska vymedzenia časového 

obdobia je pre túto prácu dôležitý údaj z roku 1991, z ktorého sa vychádza pri reflektovaní  

početného zastúpenia obyvateľstva na Slovensku počas vzniku štátu v roku 1993. Jedná sa 

teda o 567 296 obyvateľov maďarskej národnosti, čo tvorilo 10,76% obyvateľstva vtedajšej 
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slovenskej časti ČSFR. Jednalo sa o ucelené osídlenie južných častí Slovenska, ktoré bolo 

početne najvyššie v západnej časti Slovenska, najmä v okresoch Dunajská Streda, Komárno, 

Nové Zámky, ktoré tvorili akési kultúrne a politické centrum aj pre oblasti nachádzajúce sa na 

juhu stredného a východného Slovenska. Pre spresnenie historického vývoja počtu 

obyvateľstva na území Slovenska od roku 1910 do roku 1970 je priložená tabuľka vývoja 

jeho početnosti, ktorá dokladá jeho postupné zmenšovanie, s istými výnimkami zapríčinenými 

historickými okolnosťami, ktorých vysvetlenie nie je cieľom tejto práce. 

Tabuľka 1: Vývoj počtu obyvateľstva maďarskej menšiny na teritóriu Slovenska medzi rokmi 

1910 až 1970. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
56

. 

Rok 1910 1921 1930 1950 1961 1970 

Počet  884 000 651 000 592 000 355 000 519 000 552 000 

% 30,29 21,68 17,79 10,3 12,43 12,17 

 

Nasledujúca tabuľka, znázorňuje vývoj počtu obyvateľstva maďarskej národnosti na území 

Slovenska medzi rokmi 1991 až 2011. Vo vymedzenom období prebehli na území Slovenska 

3 sčítania obyvateľstva, ktoré potvrdzovali znižujúce sa počty príslušníkov maďarskej 

menšiny na Slovensku. Od roku 1993 dochádza k vyhláseniu samostatnej Slovenskej 

republiky a začína sa formovať menšinová politika, ktorá určovala vývoj Triadického vzťahu 

ako ho je možné pozorovať dnes. 

Tabuľka 2: Vývoj počtu obyvateľstva maďarskej menšiny na teritóriu Slovenska medzi rokmi 

1991 až 2011. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
57

. 

Rok 1991 2001 2011 

Počet  567 000 521 000  458 000 

% 10,76  9,7 8,5 
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Údaje o znižujúcom sa počte príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku dokladá aj 

štatisticky presnejšia metóda sčítania obyvateľstva podľa materinského jazyka. V roku 2001 

uviedlo 572 929 obyvateľov Slovenskej republiky ako svoj materinský jazyk maďarčinu. 

V roku 2011 ich počet poklesol na 508 714
58

 obyvateľov. Dlhodobý trend úbytku 

obyvateľstva maďarskej národnosti alebo obyvateľstva s materinským jazykom maďarským 

dokladá aj štúdia Maďari na Slovensku (1989-2004), Súhrnná správa: Od zmeny režimu po 

vstup do Európskej únie, autorov Józsefa Fazekasa a Pétera Hunčíka a kolektívu
59

.   

Ako bolo vyššie uvedené maďarská menšina na Slovensku tvorí kompaktný celok obývajúci 

južné oblasti Slovenska bezprostredne susediace s Maďarskom, čo umožňuje bezproblémovú 

komunikáciu s materskou externou domovinou po stránkach kultúrnej výmeny, pohybu 

pracovnej sily a študentov a taktiež možností ekonomického uplatnenia v podnikaní 

maďarských firiem na Slovensku, čo istým spôsobom rozširuje maďarský ekonomický trh aj 

za hranice samotného Maďarska. Tieto faktory v súvislosti s vytvorením jednotného 

európskeho priestoru pre pohyb pracovnej sily, kapitálu a tovaru umožňujú jednoduchšiu 

migráciu obyvateľstva Slovenska maďarskej národnosti, ktorá nemusí za každých okolností 

nachádzať vhodné ekonomické a edukačné prostredie na južných územiach Slovenska, čomu 

sa bude venovať jadro tejto práce. Podstatou demografickej podkapitoly je poukázanie na 

klesajúci charakter počtu obyvateľstva maďarskej menšiny na Slovensku, ktorá značným 

spôsobom ovplyvňuje charakter skúmaného Triadického vzťahu. 
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Mapa 1: Etnická štruktúra Slovenska podľa obcí z roku 2011. Zdroj: Štatistický úrad 

Slovenskej republiky
60

. 

 

3.2 Súčasné trendy v migrácii 

Pre pochopenie znižujúceho sa počtu príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku je nutné 

pochopiť migračné trendy, ktoré majoritné obyvateľstvo a maďarská minorita zdieľajú. Dôraz 

je kladený na migráciu za vzdelaním a za prácou. 

Pre Slovensko je od jeho vzniku a výraznejšie od jeho vstupu do Európskej únie 

charakteristická silná migrácia za prácou a vzdelaním do zahraničia. Zo štatistického hľadiska 

je veľmi komplikované vyzistiť reálny počet ľudí dlhodobo žijúcich mimo územia Slovenskej 

republiky a tento podiel je približný, založený na migračných štatistikách slovenských, 

maďarských a európskych. Problémom je hlavne evidencia reálneho miesta pobytu, ktorý je 

umožnený vďaka voľnému pohybu obyvateľstva, aj napriek jeho zákonom stanovenej 

ohlasovacej povinnosti. Podľa odhadov založených na štatistických podkladoch, opúšťalo 

Slovensko v období medzi rokmi 2000-2009 zhruba 15 000 obyvateľov ročne
61

. Podľa Správy 

o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014, Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá je predkladaná každoročne vláde, 

pracovalo v zahraničí 134 000 osôb
62

. Maďarsko patrí do prvej päťky krajín v prípade 
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 Podiel obyvateľov slovenskej národnosti v okresoch SR. 
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/4113ba05-3d82-4e15-8d3e-
14553a2be46c/NARODNOST_2014.pdf?MOD=AJPERES (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 RNDr. Boris Divinský. Migrácia zo Slovenskej republiky od roku 2004: vybrané črty, existujúce výzvy, návrhy 
riešení. s. 4. 
https://www.researchgate.net/publication/266527580_Migracia_zo_Slovenskej_republiky_od_roku_2004_vyb
rane_crty_existujuce_vyzvy_navrhy_rieseni (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014.  
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf (stiahnuté: 25.4.2016) 
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pracovnej migrácie, a na druhé miesto v prípade vzdelania, kam migračný tok smeruje. Podľa 

štatistík maďarského štatistického úradu (Központi Statisztikai Hivatal), žilo na území 

Maďarska v roku 2001 celkom 4213 občanov Slovenskej republiky. V roku 2011 sa jedná 

o nárast na úroveň 8246 občanov Slovenska
63

. Podľa Analýzy pracovnej migrácie občanov 

SR do Maďarskej republiky z roku 2007, v  prípade pracovnej migrácie uvádzajú maďarské 

zdroje odhady pracujúcich zo Slovenska na úrovni do 30 000 ľudí, počet denne 

dochádzajúcich by nemal presiahnuť úroveň 13 000 ľudí
64

. Tento stav je však zachytený na 

vrchole popularity práce v Maďarsku a vychádza z predkrízových údajov. Zníženie atraktivity 

maďarského trhu práce bolo spôsobené silným pôsobením krízy po roku 2008 na maďarskú 

ekonomiku, čoho dôsledkom bola ekonomická recesia, zvyšovanie nezamestnanosti 

a oslabenie maďarskej meny voči euru, čo sa prejavilo na znižovaní najmä cezhraničnej 

dochádzky za prácou z oblastí bezprostredne hraničiacich s Maďarskom. K najvyššiemu 

nárastu zamestnanosti občanov Slovenska v Maďarsku od roku 1993 do roku 2006 

dochádzalo po vstupe oboch krajín do EÚ. 

Graf 1: Vývoj počtu občanov Slovenskej republiky legálne zamestnaných v Maďarsku podľa 

maďarského úradu práce (Nemzeti foglalkoztatási szolgálat) od roku 1993 do roku 2006 
65

. 

 

Pre geografický charakter migrácie občanov Slovenskej republiky do Maďarska je zjavná 

najmä preferencia prihraničných oblastí a najmä Budapešti, ako ekonomického centra krajiny 

s najširšími ponukami uplatnenia sa na pracovnom trhu. 
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 Tables (STADAT) – Themes https://www.ksh.hu/engstadat?lang=en (stiahnuté: 25.4.2016)  
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 Analýza pracovnej migrácie občanov SR do Maďarskej republiky 
http://www.humannageografia.sk/clanky/Analyza_pracovnej_migracie.pdf (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 Slovakian/Hungarian crossborder region on the two sides of the Danube 
 http://en.munka.hu/resource.aspx?ResourceID=en_eures_slovakian_hungarian s. 24. (stiahnuté: 25.4.2016) 
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Mapa 2: Koncentrácia legálne pracujúcich občanov Slovenskej republiky na území Maďarska 

v roku 2005 podľa maďarského úradu práce (Nemzeti foglalkoztatási szolgálat)
66

.  

 

Podobná analýza v období posledných dvoch rokov na Slovensku alebo v Maďarsku 

nevznikla. O počte pracujúcich Slovákov v Maďarsku neinformuje ani posledná dostupná 

ročenka maďarského štatistického úradu (Központi Statisztikai Hivatal) alebo maďarského 

úradu práce (Nemzeti foglalkoztatási szolgálat)
67

 z roku 2013. Sčítanie obyvateľstva 

v Maďarsku z roku 2011 uvádza počet pracujúcich slovenskej národnosti, ktorá nerozoznáva 

občanov podľa občianstva. Tento ukazovateľ je preto pre vymedzenú problematiku 

bezpredmetný. Táto práce teda bude vychádzať zo starších dostupných údajov so zahrnutým 

predpokladom poklesu pracujúcich občanov Slovenskej republiky v Maďarsku 

o nešpecifikovaný počet.  

V prípade školstva je možné pozorovať migračné trendy u záujemcov o vysokoškolské 

štúdium. Maďarsko teda figuruje na druhom mieste (hneď po Českej republike) v početnosti 

zastúpenia študentov s občianstvom slovenskej republiky. Počet študentov zo Slovenska je 

podľa Inštitútu UNESCO pre štatistiku 2436
68

, a jedná sa najmä o študentov ovládajúcich  

maďarský jazyk, teda členov maďarskej menšiny na Slovensku. Menšiu časť z týchto 

študentov tvoria etnickí Slováci, ktorí študujú vysokoškolské programy najmä v anglickom 

jazyku.     
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 Koncentrácia legálne pracujúcich občanov Slovenskej republiky na území Maďarska. 
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3.3 História maďarského menšinového školstva na Slovensku  

S transformáciou politického systému  na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia došlo aj 

k nevyhnutnosti reformovať školstvo, systém jeho fungovania, obsahovú formu a metódy, 

ktoré používalo. Je nutné podotknúť, že už pred rokom 1989 bola vo vtedajšom 

Československu pomerne rozvinutá sieť maďarského menšinového školstva. V roku 1988 

bolo na území Slovenska 345 materských, 243 základných škôl a 10 gymnázií s vyučovacím 

jazykom maďarským. Tento počet sa postupne menil, pričom klesal počet materských škôl 

(rovnaký trend aj v školstve s vyučovacím jazykom slovenským), zapríčinený nízkou 

pôrodnosťou, zvyšoval sa však počet základných a stredných škôl. V roku 1998 sa jednalo 

o 276 materských, 273 základných, 13 stredných odborných škôl a 14 gymnázií. Výučbu 

pedagogického zboru pre menšinové školstvo zabezpečovali katedry slovenských vysokých 

škôl s vyučovacím jazykom maďarským až do vzniku samostatnej menšinovej univerzity 

v Komárne. Po vzniku Slovenska v roku 1993 v školstve rezonovali najmä otázky zavedenia 

alternatívneho školstva (snaha o výučbu niektorých predmetov v slovenskom jazyku) 

a problematika vydávania dvojjazyčných vysvedčení. Tieto otázky boli do značnej miery 

internacionalizované a do ich riešenia významným spôsobom zasahovalo ako Maďarsko tak 

štvrtý aktér Kvadratického vzťahu, medzinárodné organizácie.  

Po roku 1998 a zmene zahraničnopolitického smerovania Slovenska sa prejavilo členstvo 

maďarskej strany SMK vo vláde aj vo vzťahu k menšinovému školstvu. Vydávanie 

dvojjazyčných vysvedčení bolo plne obnovené novelou školského zákona, snahy o podporu 

výučby slovenského jazyka prostredníctvom takzvaného alternatívneho školstva boli 

pozastavené z dôvodu obáv o zvyšujúci sa podiel asimilačných tlakov. Prechod kompetencii 

pri zriaďovaní a prevádzke škôl prešli po roku 2001 z ministerstva školstva na jednotlivé 

kraje a obce, s čím je spojený prechod viacerých kompetencii na novovzniknuté VÚC (Vyššie 

územné celky). Prechod kompetencii na obce a decentralizácia štátnej správy boli zahrnuté v 

zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z roku 2003
69

. V roku 2004 bol 

splnený cieľ menšinovej politickej reprezentácie, a bola zriadená Univerzita Jánosa Selyeho 

v Komárne (Selye János Egyetem) s vyučovacím jazykom maďarským, a taktiež došlo 

k vzniku fakulty Stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde boli 

akreditované študijné programy týkajúce sa vzdelávania v oblastiach pedagogika, filológia, 

                                                           
69 Zákon 596/2003 Z. z.,  Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596 (stiahnuté: 25.4.2016)  
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história a ďalšie, v maďarskom jazyku
70

. Počas koaličnej vlády strán SMER, SNS a HZDS 

medzi rokmi 2006 až 2010 dochádza k snahe o zmenu metodiky výučby v slovenskom 

školstve. Je badať snahu o skvalitnenie výučby slovenského jazyka na menšinových školách, 

ktorá bola predkladaná nešťastným spôsobom v rámci balíčka v rámci navrhovanej reformy 

školského zákona. Toto sa stretlo s odporom zo strany maďarskej menšinovej reprezentácie, 

ktorej cieľom bola čo najvyššia miera samostatnosti menšinového školstva s minimálnymi 

možnosťami zásahu zo strany ministerstva. Ako pozitívum je možné vnímať stúpajúci trend 

absolventov slovenských vysokých škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol 

zapríčinený najmä založením univerzity v Komárne, a otvorením fakulty s vyučovacím 

jazykom maďarským v Nitre. Toto je možné označiť za najvýznamnejší faktor, ktorý 

napomohol znížiť emigráciu v prípade študentov vysokých škôl maďarskej národnosti. 

V súčasnosti (ku koncu roka 2015) prebieha vzdelávanie v rámci menšinového školstva 

v maďarskom jazyku na 262 materských školách, 216 základných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským a 28 školách s jazykom slovensko-maďarským, na 19 gymnáziách a 11 

stredných odborných školách s jazykom maďarským a 7 gymnáziách a 32 stredných 

odborných školách s vyučovacím jazykom slovensko-maďarským
71

. Ako bolo vyššie 

uvedené, výučbu v maďarskom jazyku v rámci vysokého školstva zabezpečuje samostatná 

Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským, ďalej fakulta 

Stredoeurópskych štúdii UKF v Nitre a katedry s vyučovacím jazykom maďarským na 

Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Maďarská 

menšina na Slovensku je teda jedinou menšinou, ktorá disponuje vlastnou úrovňou 

menšinového školstva zahrňujúceho výučbu vo všetkých stupňoch vzdelania.  

3.4 Vplyv jednotlivých strán na súčasný stav maďarského menšinového školstva 

Súčasnú legislatívnu úpravu, ktorá definuje fungovanie celého systému školstva na 

Slovensku, a teda aj menšinového školstva tvorí ako základ ústavný zákon Ústavný zákon č. 

460/1992 Zb., ktorý zaručuje národnostným menšinám právo na vzdelanie vo vlastnom 

jazyku, ďalej 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý upravuje 

podmienky zriaďovania a prevádzky zariadení školského typu a celý systém značne 

decentralizuje. Ďalej sa jedná o takzvaný školský zákon, teda zákon 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní, ktorý upravuje samotné fungovanie škôl a upravuje metódy výučby. Vo vzťahu 
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 Akreditované študijné programy https://www.fss.ukf.sk/sk/akreditovane-studijne-programy (stiahnuté: 
25.4.2016)   
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 Štatistická ročenka (publikácia) http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka (stiahnuté: 25.4.2016)   
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k národnostným menšinám definuje právo na vzdelávanie v triedach a školách s vyučovacím 

jazykom národnostnej menšiny,  podmienky používania menšinového jazyka, ďalej právo 

používať učebné materiály v jazyku národnostnej menšiny. Stanovuje taktiež rovnosť 

vzdelania dosiahnutého na slovenských školách v akomkoľvek jazyku a upravuje povinnosť 

vyučovania štátneho, teda slovenského jazyka a literatúry v rozsahu, ktorý umožňuje jeho 

plné osvojenie ako v písomnom tak ústnom prejave. Po rozsiahlom spore o používanie 

učebníc (Ministerstvo školstva SR nedodalo potrebné učebné materiály), kedy boli nútení 

učitelia v menšinových školách používať alternatívne materiály vznikol spor o možnostiach 

používať takéto materiály, ktoré neboli schválené ministerstvom. Ministerstvo rozhodlo 

o nutnosti použitia iba nim schválených učebných materiálov, čo vytvorilo tlak na ich 

urýchlenú distribúciu. Spor mal hlavne ideologický podtón, kedy ministerstvo pod správou 

nominanta SNS Jána Mikolaja chcelo zabezpečiť aby sa interpretácia predmetov týkajúcich sa 

hlavne histórie, geografie a literatúry zhodovala s oficiálnym slovenským výkladom. Súčasne 

sa rozhorel spor o používanie dvojjazyčných geografických názvov, ktorý taktiež upravil 

školský zákon tak, že sú uvádzané najprv v jazyku národnostnej menšiny, potom v jazyku 

štátnom. Zaznamenávanie pedagogickej dokumentácie a výstupné doklady o dosiahnutom 

vzdelaní je umožnené viesť a vydávať dvojjazyčne. Školský zákon ďalej upravuje taktiež 

detaily týkajúce sa výkonu prijímacích skúšok, upravuje možnosti dvojjazyčného označenia 

názvu menšinových škôl a ich geografického označenia
72

. V rámci ministerstva školstva 

spadá agenda národnostného školstva pod Radu ministra pre národnostné školstvo, ktorej 

postavením je " byť poradným orgánom ministra školstva pre oblasť výchovy a vzdelávania 

príslušníkov národnostných menšín a implementáciu Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov
73

“ a jej úlohou je „diskusia o súčasnom stave a o zásadných zámeroch a 

zmenách výchovy a vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v školách 

s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v 

Slovenskej republike
74

“. Školský zákon má platnosť pre celý systém slovenského, teda aj 

menšinového školstva. Menšinové školstvo je teda súčasťou celkového systému slovenského 

školstva a zákon, ktorý by definoval zvláštne postavenie školstva menšinového na Slovensku 

dodnes nevznikol. Návrhy kultúrnej a jazykovej autonómie, ktorá predpokladala vznik 
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 Zákon 245/2008 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
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 Rada ministra pre národnostné školstvo. https://www.minedu.sk/rada-ministra-pre-narodnostne-skolstvo/ 
(stiahnuté: 25.4.2016)   
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 Štatút Rady ministra pre národnostné školstvo. https://www.minedu.sk/data/att/4767.pdf (stiahnuté: 
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samostatného menšinového školstva boli súčasťou programov politických strán 

reprezentujúcich záujmy maďarskej menšiny. Tieto záujmy sa však napriek členstvu strany 

MOST-HÍD vo vláde od roku 2010 do roku 2012 presadiť nepodarilo aj napriek novele 

školského zákona, ktorá počas tejto vlády zaviedla povinnú výučbu anglického jazyka ako 

jazyka cudzieho. Ministerstvo školstva SR si tak necháva v rukách priame nástroje pre 

určovanie obsahu a formy výučby v menšinovom školstve. Zaujímavosťou pri tvorbe 

a prijímaní školského zákona počas vlády koalície SMER, SNS a HZDS sa stal akcent na 

dostatočné osvojenie si slovenského jazyka, ktorý bol zahrnutý do vyššie uvedeného 

školského zákona. Podľa deklarovaného zámeru ministerstva bola hlavným cieľom tohto 

zákona zmena metodiky a obsahu výučby tak, aby si žiaci menšinového školstva po 

absolvovaní základných a stredných škôl dokázali osvojiť slovenský jazyk na takej úrovni, 

ktorá by im umožnila uplatniť sa na trhu práce aj mimo oblastí obývaných výlučne 

menšinovým obyvateľstvom. Táto iniciatíva sa stretla s nepochopením zo strany časti 

politickej reprezentácie maďarskej menšiny (hlavne strany SMK), a predstaviteľov externej 

národnej domoviny, teda Maďarska, kde nastali snahy o internacionalizáciu danej témy. 

Akcent na výučbu slovenského jazyka obsiahnutý v školskom zákone bol z daných strán 

považovaný za snahu o zvýšenie asimilačných tlakov a znevýhodnenie pozície maďarského 

jazyka v menšinovom školstve s vyučovacím jazykom maďarským. Problém nastal hlavne so 

zvýšeným počtom hodín výučby slovenského a znížením počtu hodín výučby maďarského 

jazyka.  

Tu sa dostávame k problematike dostatočnej úrovne znalosti slovenského jazyka u žiakov 

a absolventov menšinového školstva na Slovensku s vyučovacím jazykom maďarským. 

Neefektívnosť výučby slovenského jazyka v menšinovom školstve a jeho následná 

nedostatočná znalosť u obyvateľstva maďarskej národnosti na Slovensku je dlhodobo 

problémom, ktorý vplýva na ich možnosti uplatnenia sa na slovenskom pracovnom trhu 

v súvislosti s ekonomickým prístupom slovenských vlád k národnostne zmiešaným regiónom,  

a taktiež limituje možnosti absolventov stredných škôl a gymnázií pri výbere adekvátneho 

a želaného programu na vysokých školách na Slovensku, čoho dôsledkom je zvýšená miera 

migrácie za prácou a za štúdiom, čo bude dôkladnejšie rozobraté a dôkazne podložené 

v nasledujúcich podkapitolách. K tejto problematike sa stavajú jednotlivé strany Triadického 

vzťahu rôzne. V prípade politickej reprezentácie maďarskej menšiny sú badateľné dokonca 

dva rôzne názorové prúdy, pristupujúce k otázke výučby slovenského jazyka ideologicky 

a pragmaticky.  
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Za ideologický je možné označiť prístup SMK, ktoré sa k školskému zákonu postavilo 

odmietavo a považovalo iniciatívu ministerstva obsiahnutú v školskom zákone za snahu 

o zvýšenie asimilačného tlaku na národnostne zmiešaných územiach a zámerom tejto strany 

sa stala snaha o zachovanie status quo ante, teda výučby jazykov tak ako ich definovala 

predchádzajúca právna úprava. Z postoja strany SMK je teda zrejmé, že problematiku 

nedostatočnej znalosti štátneho jazyka po absolvovaní menšinového školstva na Slovensku 

nepovažuje za vážnu, a jej zámerom je snaha o zachovanie čo najvyššieho počtu menšinových 

škôl s čo najširšími možnosťami výučby maďarského jazyka, čo dokladá vo volebnom 

programe publikovanom pred konaním nasledujúcich volieb po prijatí školského zákona, 

konaných v roku 2012, kde „Strana maďarskej koalície trvá na tom, aby Slovensko konalo v 

oblasti školstva aj v zmysle medzinárodných dohovorov a príslušných zmlúv, a aby každá 

vláda považovala práva národnostných menšín za prirodzené a potrebné, tak v oblasti 

zachovania ich historických tradícií a jazyka, zachovania ich materiálnej a duchovnej kultúry, 

ako aj v oblasti ich rozvoja“ a ďalej „obhajuje dôležitosť vzdelávania sa v materinskom 

jazyku, a to od materskej školy až po univerzitu, a vykoná všetko pre zachovanie existujúcich 

škôl a vzdelávacích inštitúcií a bude sa zasadzovať o to, aby v každej obci bola zachovaná 

materská škola a základná škola minimálne s ročníkmi 1.–4.
75

“. SMK teda problematiku 

nedostatočnej znalosti štátneho jazyka vo svojom programe nezohľadňuje, akcent je položený 

najmä na potrebu výučby menšinového jazyka. Toto dokladá aj volebný program strany, ktorý 

zverejnili pred parlamentnými voľbami v roku 2016. V programe je priorita kladená na 

„záruku zachovania komunity, ktorou je, aby ani jedno dieťa sa nemuselo učiť v inom jazyku, 

než v ktorom komunikuje v kruhu rodiny a priateľov
76

“. O potrebe osvojenia si slovenského 

jazyka sa zmieňuje program iba okrajovo, akcent je kladený na správnu metodiku výučby 

cudzích jazykov, nadobudnutie potrebných odborných schopností a kvalifikácie v sústave škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré by mali byť plne rovnoprávne so školami 

slovenskými, a potrebu zachovania menšinových škôl v čo najväčšom počte s čím súvisí 

rušenie škôl s nízkym počtom žiakov a stanovené kvóty pre ich zachovanie v rámci školského 

zákona. Tu sa SMK zasadzuje o vyššiu mieru decentralizácie školského systému a voľnejšie 

podmienky pre zriaďovateľov škôl, teda obce a samosprávy bez stanovených kvót počtu 

žiakov na školu. Ďalej sa zasadzuje, podobne ako aj MOST-HÍD, o liberalizáciu trhu 

s učebnicami, teda o možnosť aby sa každá škola rozhodla aké učebnice a s akým obsahom 

                                                           
75

 Volebný program SMK-MKP k marcovým voľbám 2012. http://www.slovenska-politika.sk/products/dd1/ 
(stiahnuté: 25.4.2016)   
76

 SPOLOČNÁ VÔĽA. VOLEBNÝ PROGRAM STRANY MAĎARSKEJ KOMUNITY 2016. 
https://drive.google.com/file/d/0B-uFWu08PUj0bUI2NDFjSHI4cUk/view?pref=2&pli=1 (stiahnuté: 25.4.2016)   



60 
 

bude používať, bez potrebného súhlasu ministerstva školstva. Toto by otvorilo priestor pre 

zmenu obsahovej formy výučby a osnov v menšinovom školstve a taktiež umožnilo odklon od 

oficiálneho stanovenej obsahovej formy pri predmetoch, ktoré nie sú exaktné a umožňujú 

rôzne formy interpretácie. Spor o učebnice bol vedený najmä v prípade učebníc dejepisu, 

literatúry, geografie (vlastivedy) a slovenského jazyka, keďže úprava školského zákona 

umožňuje iba použitie učebníc schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky
77

.  

Naopak strana MOST-HÍD pristupuje k skúmanej problematike pragmaticky. Strana sa 

svojím postojom ohradila voči záujmom SNS o ochranu a rozvoj slovenského jazyka a jeho 

presadzovaniu na národnostne zmiešaných územiach, no nepovažovala tento zámer za nutne 

asimilačný. Už vo svojom programe pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami v roku 2012 

po prijatí školského zákona, sa strana MOST-HÍD nezasadzuje o zmenu metodiky výučby 

slovenského jazyka, tak ako tomu bolo v prípade SMK. MOST-HÍD si podľa zverejneného 

programu dobre uvedomuje potrebu osvojenia si slovenského jazyka ako jazyka štátneho, 

ktorý je nevyhnutné ovládať na konverzačnej úrovni, čo napomáha flexibilite občanov 

maďarskej národnosti pri hľadaní si práce, ktorej podmienkou získania je práve znalosť 

slovenského jazyka. Ide o práce najmä v štátnej správe a o novovzniknuté pracovné miesta, 

ktoré vznikli pod vplyvom zahraničných investorov nerozlišujúcich etnický charakter miesta, 

v ktorom sa rozhodli investovať. Títo poväčšine považujú znalosť štátneho a na vyšších 

pozíciách znalosť cudzieho jazyka pre komunikáciu s vyšším manažmentom. Otázka znalosti 

menšinového jazyka sa stáva druhotnou. V svojom volebnom programe z roku 2012 sa teda 

MOST-HÍD okrem „čo najširších možností vzdelávania národnostných menšín 

v materinskom jazyku na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho systému“, zasadzuje o 

„metodické usmerňovanie vyučovanie slovenského jazyka na národnostných školách, aby sa 

dosiahla dostatočná konverzačná zručnosť príslušníkov národnostných menšín v štátnom 

jazyku
78

“. Pred parlamentnými voľbami v roku 2016 prišiel MOST-HÍD so svojou 

Občianskou víziou 2016, kde sa zasadzuje podobne ako SMK o liberalizáciu trhu 

s učebnicami, apeluje na vytvorenie decentralizovanejšieho systému zriaďovania a prevádzky 

škôl, aby boli najmä menšinové základné školy dostupné aj v obciach s nízkym počtom 

obyvateľstva. Oproti SMK je však vysoká priorita kladená na nutnosť osvojenia si 
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slovenského jazyka, popri jazyku materinskom, ktorý umožní bezproblémové uplatnenie na 

trhu práce na Slovensku, čo je predpokladom pre zachovanie maďarskej menšiny na 

Slovensku v čo najširšom rozsahu. MOST-HÍD vo svojom volebnom programe považuje za 

„najväčší nedostatok škôl s vyučovacím jazykom maďarským oproti konkurentom bezpochyby 

úroveň vyučovania slovenského jazyka. Práve preto iniciujeme jeho vyučovanie ako druhého 

jazyka („cudzieho jazyka“) na našich školách aj s vypracovaním prislúchajúcej metodiky. 

Maďarské školy sa len vtedy môžu stať konkurencieschopnými voči školám s vyučovacím 

jazykom slovenským, ak rodičia budú mať istotu, že ich deti si okrem dôkladného osvojenia 

maďarského jazyka a kultúry osvoja aj slovenský jazyk na takej úrovni, že sa budú vedieť 

uplatniť
79

“. MOST-HÍD zdieľa s SMK znepokojenie zo znižujúceho sa počtu príslušníkov 

maďarskej menšiny. Rozdiel k prístupu týchto dvoch strán je však markantný. Obe strany 

považujú vzdelanie v maďarských menšinových školách za podstatné pri utváraní 

a formovaní národnej a kultúrnej identity. SMK však nekladie potrebný dôraz na výučbu 

slovenského jazyka a rozširovanie jeho výučby pokladá za zvyšovanie asimilačných tlakov. 

Naopak MOST-HÍD si dobre uvedomuje potrebu kvalitnej výučby slovenského jazyka na 

maďarských menšinových školách, ktorá by zabezpečila jeho osvojenie si ako cudzieho ale 

štátneho jazyka, ktorý napomáha flexibilite absolventov menšinového školstva pri uplatnení 

sa na slovenskom trhu práce, čoho druhotným faktorom je znižujúci sa tlak na migráciu 

obyvateľstva za prácou prípadne za vzdelaním do externej národnej domoviny, teda 

Maďarska, alebo tretích štátov. V prípade strany MOST-HÍD je dôraz kladený práve na 

kvalitu a metodiku výučby slovenského jazyka. Podľa školského zákona a prístupu 

ministerstva školstva k výučbe slovenského jazyka v menšinových školách, sa predpokladá 

u žiakov nastupujúcich do prvých ročníkov základných škôl aspoň elementárna znalosť 

štátneho jazyka, čomu sú prispôsobené aj učebné osnovy a materiály. Tento predpoklad však 

nezodpovedá situácii na Slovensku, kedy hlavne v obciach obývaných väčšinovo maďarským 

obyvateľstvom deti do dovŕšenia veku školskej dochádzky vôbec nemusia prísť do styku so 

slovenským jazykom. Problémom sa tak stáva metodika výučby slovenského jazyka 

v menšinovom školstve a samotný obsah učebníc slovenského jazyka, ktorý sa miesto 

objasňovania základov jazyka pre absolútnych začiatočníkov, ako je tomu pri učebných 

materiáloch používaných pri výučbe anglického alebo nemeckého jazyka, sústreďuje na 

memorovanie básničiek obsahujúcich pomerne náročné slovné zvraty a základy konverzácie, 

no nadobúdanie praktických schopností pri osvojovaní si slovenského jazyka nie je prioritou. 
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Toto môže mať u detí, ktoré prišli po prvý raz do styku so slovenčinou na menšinovej 

základnej škole, značne negatívne dôsledky, ktoré ústia spolu s ďalšími faktormi 

k nedostatočným základom slovenského jazyka
80

. Špecificky sa tento problém týka najmä 

maďarskej a rómskej menšiny, hlavne z dôvodu vysokej jazykovej odlišnosti.  

Základným problémom je teda pohľad ministerstva školstva, v tomto prípade ako 

reprezentanta štátu, ktorý vo svojom návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných 

menšín
81

 nezohľadňuje možnosť existencie časti populácie, ktorá v čase zápisu do prvého 

ročníka základnej školy nutne nemusela prísť do styku so štátnym jazykom. V tomto prípade 

nie sú učebné osnovy a metodika výučby slovenského jazyka prispôsobené jeho výučbe ako 

cudzieho jazyka, čo môže mať za následok nedostatočné základy pre rozširovanie jeho 

znalostí vo vyšších ročníkoch základných a stredných škôl. V súčinnosti s postojom časti 

politickej reprezentácie maďarskej menšiny na Slovensku, ktorá považuje rozširovanie 

výučby slovenčiny na menšinových školách za asimilačné tlaky dochádza k znižovaniu 

priority jej výučby. Toto platí aj pre strany národnostne presvedčených pedagógov a obce, kde  

na úrovni zriaďovateľa školy menšinová reprezentácia dominuje. Zo strany žiakov môže 

dochádzať k zníženiu motivácie pri učení sa slovenského jazyka, najmä z dôvodu jeho 

vysokej náročnosti spôsobenej aplikáciou neefektívnych metód výučby stanovených 

ministerstvom školstva. Úroveň znalosti slovenského jazyka u absolventov maďarského 

menšinového školstva je preto ovplyvnená najmä neefektívnymi metódami a obsahom výučby 

slovenského jazyka na základných a stredných školách a nepochopením významu znalosti 

štátneho jazyka u časti menšinovej politickej reprezentácie pre absolventov menšinového 

školstva pri uplatňovaní sa na trhu práce alebo výbere vysokej školy. 

Z hľadiska externej národnej domoviny je najdôležitejším v predchádzajúcej kapitole 

spomínaný zákon o zahraničných Maďaroch, alebo krajanský zákon, prijatý v roku 2001
82

, 

ktorý umožňuje poskytovať priame finančné dotácie rodinám, ktoré sa rozhodnú pre 

vzdelanie svojich detí v menšinových školách s vyučovacím jazykom maďarským. Taktiež 

umožňuje udelenie štipendií pre študentov, ktorí sa rozhodnú pre svoje štúdium v Maďarsku. 

Zo súčasnej politiky vlády strany FIDESZ je zrejmá snaha o podporu menšinového školstva 

prostredníctvom finančných dotácii nie len rodinám, ale aj pedagógom a priamo školám, 
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podpora maďarských kultúrnych ustanovizní v zahraničí, ktoré spolu majú tvoriť základný 

výchovný rámec pre tvorbu, formovanie a zachovanie maďarskej identity u detí a mládeže 

maďarskej národnosti na Slovensku, prostredníctvom výučby v materinskom jazyku 

a vytvorenia vzťahu k maďarskej kultúre. Prístup Maďarska ako externej národnej domoviny, 

podobne ako strany SMK teda dáva dôraz na čo najširšie možnosti výučby v maďarskom 

jazyku vo všetkých stupňoch a typoch školských zariadení. Otázku znalosti alebo osvojenia si 

slovenského jazyka, ako jazyka štátneho, prístup externej domoviny nerieši a považuje 

zvyšovanie počtu hodín slovenčiny za vzrast asimilačných tlakov. Svojou priamou finančnou 

podporou Maďarsko podporuje zvyšovanie kvality menšinového školstva a motivuje rodičov 

k zápisu svojich detí do školy s vyučovacím jazykom maďarským, priorita je kladená na 

formovanie národnej identity, flexibilita pri uplatňovaní sa na trhu práce spojená 

s bilingvizmom nie prioritou. Otázka vysokého školstva je riešená najmä štipendijnými 

programami na maďarských univerzitách a vysokých školách a taktiež podporou vysokého 

školstva v maďarskom jazyku na Slovensku. V otázke zamestnania sa dochádza 

k ekonomickej podpore maďarských firiem pôsobiacich na slovenskom trhu, prípadne 

slovenských firiem v rukách maďarskej menšiny
83

 a taktiež k uľahčeniu podmienok pri 

získavaní práce v Maďarsku prostredníctvom uľahčeného prístupu k sociálnemu 

a zdravotnému poisteniu.  

3.5 Najvýznamnejšie problémy školstva na Slovensku 

Keďže slovenský školský systém nerozoznáva menšinové školstvo ako samostatné, je vo 

vzťahu k štátu, teda v otázke zriaďovania, prevádzky a financovania v rovnakej pozícii ako 

školstvo majoritné. Tu treba zohľadňovať problematiku školstva na Slovensku ako celku, 

pretože táto sa okamžite premieta do situácie menšinového školstva. Najvýznamnejšími 

faktormi, ktoré determinujú úroveň školstva sú
84

: 

1. Podľa štúdie OECD PISA z roku 2013, ktorá skúma situáciu v školstve v členských 

krajinách tejto organizácie sa úroveň vedomostí žiakov slovenských škôl pohybuje 

na najnižších priečkach. Táto štúdia skúma úroveň vedomostí v rôznych oblastiach. 
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Pre skúmanú problematiku bola vybraná oblasť čitateľských zručností
85

, teda 

porozumenia písanému textu, ktorý je dôležitý pri jazykovej vybavenosti žiakov 

a ich ďalších možností pri osvojovaní si cudzieho, teda štátneho jazyka. Z pomedzi 

34. krajín OECD sa slovenskí žiaci základných škôl umiestnili na 32. mieste
86

. 

2. Výdavky zo štátneho rozpočtu na školstvo sú podľa údajov OECD najnižšie zo 

všetkých členských štátov v percentuálnom vyjadrení k HDP
87

. Poddimenzovanie 

financovania školstva sa výrazne podpísalo na jeho znižujúcej sa kvalite a má 

priamy dopad na klesajúci trend úrovne vedomostí žiakov a absolventov 

slovenského základného a stredného školstva. Dôležitým faktorom je aj zaostávanie 

vo vybavenosti škôl za priemerom OECD a EÚ. Učitelia základných ale najmä 

stredných odborných škôl a gymnázií sa sťažujú na nedostatočnú vybavenosť škôl, 

ide najmä o špecializované učebne, laboratóriá, dielne a ďalšie vybavenie, ktoré je 

nenahraditeľné pri aplikácii moderných vzdelávacích metód.   

3. Priemerný plat v základnom školstve sa pohybuje okolo úrovne 670€, pri strednom 

školstve je to okolo 700€
88

. Z pomedzi krajín OECD sú problematické najmä 

rozdiely v platoch oproti iným zamestnaniam po absolvovaní vysokoškolského 

vzdelania. Rozdiel osciluje okolo 55%
89

, čo Slovensko radí na chvost členských 

krajín uvedenej organizácie. Problematickými sa javia najmä nástupné platy 

učiteľov v základnom školstve, ktoré sú na hranici minimálnej mzdy. Tento stav 

spôsobuje nedostatočné motivácie pre potenciálnych uchádzačov o prácu učiteľa, čo 

sa odráža aj na rozhodovaní absolventov stredných škôl pri výbere vysokej školy. 

Pedagogické smery patria medzi najmenej preferované, často ako druhá alternatíva, 

rozhodujúcim sa stáva ekonomické hľadisko. Toto spôsobuje znižovanie počtu 

poslucháčov pedagogických programov na vysokých školách, čoho dôsledkom je 

znižovanie požadovanej úrovne vzdelania absolventov z dôvodu tlaku ministerstva 

na ich dostatok. Cieľavedomí jedinci s vhodnými predpokladmi a psychickými 

vlastnosťami k práci pedagóga tak volia ekonomicky lukratívnejšie pozície. Toto má 

priamy dopad na kvalifikovanosť nastupujúcich učiteľov, čo sa odráža na znižovaní 
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úrovne znalostí učiteľov a následne sa tento faktor premieta do úrovne znalostí 

žiakov, ktorí nie sú vedení dostatočne kvalifikovaným personálom. 

4. Najvýznamnejším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje faktor migrácie po ukončení 

strednej školy je výber vysokoškolského vzdelania. V tomto ohľade patrí Slovensko 

ku krajinám s najvyšším počtom migrujúcich vysokoškolákov. Podľa štúdie OECD 

je emigrácia do zahraničia z dôvodu vysokoškolského štúdia päťnásobne vyššia 

v porovnaní so susednými štátmi (výnimku tvorí Ukrajina, nie je členom OECD). 

V praxi sa tak rozhoduje pre zahraničné štúdium každý siedmy absolvent strednej 

školy na Slovensku. Je to dané viacerými faktormi. V prípade štúdia v Českej 

republike sa jedná o jazykovú blízkosť, podstatne vyššiu kvalitu univerzít podľa 

akademického rebríčka Shanghai ranking
90

, rebríčka Times Higher Education
91

 

a legislatívny rámec, ktorý v prípade vzdelania stavia občanov Slovenskej republiky 

na roveň občanov Českej republiky (tento princíp funguje aj v prípade Čechov 

študujúcich na Slovensku) a taktiež zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti 

dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
92

. 

V súčasnosti študuje na českých vysokých školách a univerzitách 24 300 študentov 

zo Slovenska. V prípade Maďarska boli výrazne uľahčené podmienky štúdia na 

tamojších univerzitách a vysokých školách najmä prijatím krajanského zákona, 

ktorého cieľom bola podpora vzdelania Maďarov žijúcich mimo vlastné Maďarsko. 

Tento zákon umožnil vznik štipendijných programov práve pre záujemcov o štúdium 

na maďarských vysokých školách a univerzitách. Počet študentov zo Slovenska je 

podľa Inštitútu UNESCO pre štatistiku 2436
93

 a jedná sa najmä o študentov 

ovládajúcich  maďarský jazyk, teda členov maďarskej menšiny na Slovensku. 

Menšiu časť z týchto študentov tvoria etnickí Slováci, ktorí študujú vysokoškolské 

programy najmä v anglickom jazyku. Pre porovnanie na Slovensku študuje 118 

študentov s maďarským štátnym občianstvom
94

. Maďarsko sa tak stalo druhou 

najatraktívnejšou krajinou pri voľbe vysokej školy alebo univerzity hneď po Českej 
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republike. Je to teda hlavne vyššia kvalita vysokého školstva v susedných krajinách, 

ktorá podporuje migráciu študentov, o čom svedčí umiestnenie niekoľkých univerzít 

z Českej republiky a Maďarska v prvej päťstovke. Zo slovenských univerzít sa 

žiadna v tejto skupine nenachádza. Vysoké percento z absolventov štúdia v zahraničí 

sa späť na Slovensko nevracia, o čom svedčia údaje o migrácii Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, ktoré boli rozoberané vyššie. 

5. Vyššie uvedené problémy sú spôsobené najmä nedostatočným dôrazom vlády na 

problematiku správy školstva. Školstvo bolo dlhodobo na okraji záujmu ako 

spoločnosti tak záujmu vlády o čom svedčí jeho poddimenzované financovanie. 

Dlhodobé neriešenie hromadiacich sa problémov a fluktuácia ministrov (17 

ministrov od roku 1993, priemerné funkčné obdobie ministra je 17 mesiacov), teda  

vyústili do jeho dnešnej podoby, ktorá vplýva na úroveň vzdelania jeho absolventov, 

teda aj absolventov menšinového školstva napriek jeho dodatočnej finančnej 

podpore zo strany Maďarska. Tieto faktory sa premietli taktiež do nedostatočnej 

úrovne osvojenia si štátneho jazyka u maďarskej národnostnej menšiny, 

a u absolventov stredných škôl vplývajú na výber vysokoškolského štúdia s vysokou 

preferenciou štúdia v zahraničí. 

3.6 Úroveň znalosti Slovenského jazyka  v rámci menšinového školstva          

Podľa štatistík Ústavu informácií a prognóz školstva v rámci materského školstva na štátnych, 

súkromných a cirkevných bolo na Slovensku v roku 2015 evidovaných 9870 detí maďarskej 

národnosti, z toho 8915 navštevuje materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským, čo 

predstavuje 90,3% detí s maďarskou národnosťou
95

. V prípade základného školstva je na 

Slovensku evidovaných na všetkých typoch základných škôl podľa zriaďovateľa 33 086 

žiakov maďarskej národnosti, z toho základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským 

navštevuje 29125 žiakov, čo predstavuje 88% žiakov s maďarskou národnosťou
96

. Stredné 

školstvo je štatisticky rozdelené na skupinu gymnáziá a stredné odborné školy. Gymnáziá na 

Slovensku navštevuje 4302 žiakov maďarskej národnosti, z toho 3545 navštevuje gymnázium 

s vyučovacím jazykom maďarským, čo predstavuje 82,4% žiakov s maďarskou 
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národnosťou
97

. V prípade stredných odborných škôl sa jedná o 10 183 žiakov s maďarskou 

národnosťou, z ktorých 6866 navštevovalo strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom 

maďarským, čo predstavuje 67,4%
98

. Toto relatívne nižšie číslo je spôsobené nedostatočnou 

ponukou špecializácii a odborov s vyučovacím jazykom maďarským. Neexistencia 

dostatočného počtu oborov je zapríčinená nízkym počtom uchádzačov o takéto štúdium. Táto 

skupina je nútená zvoliť si inú špecializáciu alebo pristúpiť na danú špecializáciu vyučovanú 

v slovenskom jazyku.  

Z vyššie uvedených údajov je zjavné, že väčšina obyvateľov (v prípade materského 

a základného školstva rodičia obyvateľov) maďarskej národnosti preferuje vzdelanie 

v menšinovom školstve s vyučovacím jazykom maďarským. Ako špekulatívne v rámci vyššie 

uvedených štatistík vyznievajú vyhlásenia predstaviteľov SMK o asimilačných tlakoch 

spojených s ubúdajúcim percentuálnym podielom detí s maďarskou národnosťou na 

maďarských školách. Percentuálny podiel týchto detí najmä v materskom a základnom 

školstve, ktoré sú dôležité pre formovanie národnej identity a kultúrneho cítenia, je dlhodobo 

bez zmien. Pokles nastáva najmä v celkovom počte detí na školách s vyučovacím jazykom 

maďarským, ktorý je spôsobený nižšou mierou pôrodnosti. Tento jav je ale spoločný 

s majoritným obyvateľstvom. Tu sa dostávame k problematike efektivity týchto škôl pri 

výučbe štátneho jazyka naprieč všetkými stupňami menšinového školstva, ktorý má zásadný 

vplyv na flexibilitu a úspešnosť pri uplatňovaní sa na trhu práce na Slovensku. 

V prípade materského menšinového školstva s vyučovacím jazykom maďarským, je 

problematický najmä jav fakticky minimálneho kontaktu detí navštevujúcich tieto inštitúcie 

so slovenským jazykom a nevhodnou metodikou pri jeho výučbe. Dieťa si tak nevytvára 

potrebné základy pre budúce možnosti osvojenia si slovenského jazyka na základnej škole a 

po ukončení materskej školy vníma slovenčinu ako cudzí jazyk, s ktorým prišlo do styku iba 

minimálne. Svedčia o tom aj správy o stave používania štátneho jazyka z rokov 2012 a 2014 

na území Slovenskej republiky, ktoré vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 

ktoré na základe inšpekcie na materských školách a formou pozorovania zisťovalo úroveň 

znalostí štátneho jazyka vo vyššie uvedených materských školách. Správa z roku 2012 

uvádza: „V niektorých materských školách s vyučovacím jazykom maďarským sa zistili 

viaceré nedostatky v realizácii integrovanej jazykovej prípravy zo slovenského jazyka. 
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Učitelia v týchto materských školách nevytvárali dostatok príležitostí na používanie štátneho 

jazyka, prispôsobovali komunikáciu deťom, pomenúvali predmety, činnosti a situácie len v 

maďarskom jazyku. Nízka úroveň komunikácie niektorých učiteľov v štátnom jazyku a 

nevhodný rečový vzor negatívne ovplyvňovali nadobúdanie a ovládanie slovenského jazyka 

deťmi. V triedach s vyučovacím jazykom maďarským deti v rámci jazykovej prípravy zo 

slovenského jazyka najčastejšie memorovali počuté, komunikovali v slovenčine holými vetami, 

na otázky odpovedali jednoslovne
99

“. Správa z roku 2014 konštatuje podobnú situáciu a prišla 

k záveru: „Ukázalo sa, že najväčšie problémy s ovládaním štátneho jazyka mali deti z 

jazykovo homogénneho (maďarského) prostredia, ktoré na pokyny v štátnom jazyku reagovali 

zväčša pasívne, neporozumeli ich významu, čo malo vplyv na konkrétnu realizáciu zadaného 

pokynu. Ich slovná zásoba v štátnom jazyku, najmä s dôrazom na 5–6 ročné deti pripravujúce 

sa na vzdelávanie v základnej škole, bola slabá. Cielené nadobúdanie skúseností detí so 

štátnym jazykom vo väčšine maďarských škôl negatívne ovplyvňovalo nevhodné 

memorovanie, nacvičovanie izolovaných slov, využívanie prekladovej metódy a dominantnosť 

frontálnych foriem výučby
100

“. Úroveň výučby slovenského jazyka je pritom základným 

predpokladom k jeho osvojeniu si, ktoré má neskôr prebiehať na základných školách. 

V prípade základného školstva je situácia zaujímavejšia najmä z dôvodu protichodných 

štatistík pri meraní znalostí úrovne osvojenia si slovenského jazyka v menšinovom školstve. 

Vynárajú sa pochybnosti najmä o transparentnosti písomného testovania MONITOR, ktoré 

prebieha v 9. ročníku základných škôl za dozoru pedagógov zamestnaných na školách, 

v ktorých prebieha testovanie. Overuje znalosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry 

a menšinového jazyka a literatúry. V prípade slovenského jazyka, budú porovnávané výsledky 

z uvedeného testovania od roku 2012 po rok 2015 s vyššie uvedenými správami o používaní 

štátneho jazyka z rokov 2012 a 2014 na území Slovenskej republiky.  

Výsledky testovania MONITOR žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským v roku 2012 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (názov predmetu pre 

menšinové školy) dopadli s priemernou úspešnosťou 59,4%
101

. Naproti tomu žiaci škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu slovenský jazyk a literatúra (názov predmetu 
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pre väčšinové školy) v teste zameranom na rovnaké oblasti používania jazyka, čítania 

s porozumením a literatúry koncipovanom v porovnateľnej náročnosti (oba varianty sú 

dostupné pre všetky roky na stránkach NÚCEM
102

)  dopadli s priemerom 54,5%. V roku 2013 

sa jednalo v prípade menšinových škôl s vyučovacím jazykom maďarským v rovnakom 

predmete o priemernú úspešnosť 69,72%
103

, oproti 67,51% úspešnosti škôl s vyučovacím 

jazykom slovenským. V roku 2014 sa jednalo v prípade maďarských škôl o úspešnosť 

67,59%
104

, oproti 62% úspešnosti škôl  slovenských. V poslednom meranom roku, teda 2015, 

činil priemer maďarských škôl zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 68%
105

, oproti 

62,6% úspešnosti žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Z uvedeného vyplýva, že 

pri testovaní úrovne znalostí zameraných na slovenský jazyk v jeho praktickom využití, 

dosahujú žiaci maďarského menšinového školstva lepšie výsledky v porovnaní so školstvom 

väčšinovým s výučbou v slovenskom jazyku. Charakter zamerania testov je pritom rovnaký 

ako u menšinového, tak u väčšinového školstva, testy sa líšia významovo. Testy zo 

slovenského jazyka by mali byť prispôsobené menšinovému školstvu, no predpokladajú 

rovnakú znalosť štátneho jazyka u absolventov oboch typov základných škôl. 

V príkrom rozpore s uvedenými meraniami sa javia správy ministerstva kultúry o používaní 

štátneho jazyka z roku 2012 a 2014, ktorého súčasťou je aj analýza používania slovenčiny 

v školstve. Stav používania a úroveň znalostí štátneho jazyk v maďarskom menšinovom 

školstve označuje správa za nedostatočný, spresnený komentárom ohľadom čítania s 

porozumením: „Keďže časť žiakov nerozumela slovenskému textu, učitelia častejšie kládli 

otázky a zadávali úlohy v materinskom jazyku žiakov. Žiaci nepoznali významy niektorých 

slovenských slov, čo ich prácu a reakcie na otázky značne spomaľovalo. Iba niektorí dokázali 

samostatne vyhľadať a nájsť v textoch základné informácie. Zväčša nevedeli bez pomoci 

učiteľov alebo spolužiakov zvládnuť zadanú samostatnú prácu. Keď mali možnosť pracovať v 

skupinách, prevažne sa radili v materinskom jazyku, čo učitelia akceptovali a sami im 
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inštrukciami v materinskom jazyku pomáhali.
106

“. Ohľadom praktickej komunikácie vo forme 

dialógov správa uvádza: „Forma dialógu bola uplatnená ojedinele, dialógy boli prevažne 

naučené, žiaci komunikovali mechanicky. Príležitosti na preukázanie schopnosti aktívne 

využívať osvojené jazykové prostriedky v štandardných rečových situáciách, na širšie, 

voľnejšie vyjadrovanie sa k učebnej téme, prípadne u starších žiakov na diskusiu neboli 

vytvárané. Žiaci reagovali nepružne pri využívaní poznatkov z iných predmetov, pri 

vyjadrovaní sa opierali len o slová a slovné spojenia uplatnené na hodine, nevyužívali skôr 

osvojené slová z preberanej témy
107

“. K podobným záverom prišla aj Správa o stave 

používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky z roku 2014, ktorá v prípade 

základného školstva s vyučovacím jazykom maďarským uvádza, „že viacerí žiaci boli málo 

aktívni, pri ústnej komunikácii nesmelí, neistí, často sa nevyjadrovali správne, pohotovo, 

plynulo, samostatne. Ich odpovede na zadávané otázky a úlohy boli prevažne stručné, krátke a 

ich aktívna slovná zásoba obmedzená. Pri opakovaní a precvičovaní známych poznatkov 

prevažne potrebovali podporu a pomoc vyučujúcich. Nemali náležite osvojenú slovnú zásobu, 

nedokázali tvoriť samostatne vety, súvisle a obsažnejšie odpovedať na otázky, plynule čítať 

text, častejšie si vyžadovali výraznú pomoc učiteľov aj v maďarskom jazyku. Ich vedomosti a 

zručnosti nezodpovedali požiadavkám vzdelávacieho štandardu
108

“. Správy o používaní 

štátneho jazyka boli vyhotovené na základe inšpekčných hospitácii Štátnej školskej inšpekcie 

na školách všetkých druhov a pozorovaní úrovne znalostí štátneho jazyka v reálnom prostredí, 

štatisticky doložené vopred neohlásenými testami. Prebiehali teda pod dohľadom inšpektorov, 

bez možnosti zásahu vyučujúcich pedagógov, ktorí konajú dozor pri záverečných testovaniach 

MONITOR. Vyššia úspešnosť žiakov pri testovaní MONITOR je teda nutne zapríčinená 

externým faktorom, ktorým môže byť netransparentné prostredie pri skladaní uvedených 

písomných skúšok. 

V prípade stredného školstva s vyučovacím jazykom maďarským je situácia podobná ako 

u školstva základného. Problematickým javom je najmä nedostatočná úroveň osvojenia si 

slovenského jazyka na základných školách, ktoré sa vzhľadom na stredoškolské učebné 

osnovy náročne dobiehajú. Vzniká tak situácia, kedy priemerná znalosť slovenčiny u žiakov 

stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským nedosahuje osnovami požadovanú úroveň, 
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čoho dôsledkom je nedostatočná znalosť slovenského jazyka pri skladaní maturitnej skúšky. 

Tak ako v prípade základného školstva, je aj medzi výsledkami maturitnej skúšky zo 

slovenského jazyka a slovenskej literatúry a výsledkami správ a používaní štátneho jazyka na 

základe inšpekčných hospitácii značný rozdiel. Porovnávané budú teda výsledky externej 

časti (písomnej formy) maturitnej skúšky od roku 2012 po rok 2015 a závery správ 

o používaní štátneho jazyka, ktoré sa venujú strednému školstvu s vyučovacím jazykom 

maďarským. Testy zo slovenského jazyka pre školy s vyučovacím jazykom maďarským sú 

prispôsobené pre menšinové školstvo, líšia sa obsahovo od testov pre školy s vyučovacím 

jazykom slovenským, no ich náročnosť je porovnateľná.  

V roku 2012 teda dosiahli žiaci na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským 

z písomnej maturity z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosti 58,1%
109

 

oproti žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli úspešnosti 

59,1%. V roku 2013 dosiahli žiaci maďarských menšinových škôl úspešnosti 54,9%
110

. Žiaci 

väčšinového školstva dosiahli úspešnosti 61,8%. V roku 2014 sa v prípade žiakov 

s vyučovacím jazykom maďarským jedná o úspešnosť 47,9%
111

 oproti žiakom škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským, ktorých úspešnosť bola 62,6%. V roku 2015 sa jedná 

o úspešnosť 45,6%
112

 u maďarského menšinového školstva, oproti úspešnosti 52,3% školstva 

s vyučovacím jazykom slovenským. To je možné pozorovať dlhodobý trend nižšej úspešnosti 

žiakov na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Dosiahnutá úspešnosť sa približuje 

záverom oboch správ o používaní štátneho jazyka. Úroveň osvojenia si slovenčiny ako 

štátneho jazyka je teda možné označiť u maturantov za nedostatočnú, čoho dôsledkom je 

nedostatočná flexibilita pri každodennej komunikácii v praxi, ktorá môže obmedzovať 

uchádzačov o prácu s podmienkou znalosti slovenského jazyka, alebo uchádzačov 

o vysokoškolské štúdium na študijných programoch s vyučovacím jazykom slovenským. 

Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky z roku 2012, tak 

ako výsledky externej formy maturitnej skúšky potvrdili vyššiu znalosť slovenčiny u žiakov 

gymnázií. Správa uvádza že: „Na gymnáziách s vyučovacím jazykom maďarským spôsobovalo 
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žiakom čiastočné problémy plynulé čítanie, niekedy aj správne pochopenie informácií v 

prečítanom alebo vypočutom texte. V ich aktívnom vyjadrovaní sa objavili nedostatky v 

slovnej zásobe zo slovenského jazyka a v tvorbe správnych gramatických tvarov
113

“. Pri 

stredných odborných školách je úroveň osvojenia si slovenčiny nižšia. V roku 2015 činil 

rozdiel v úspešnosti oproti gymnáziám 13,3%. Podľa správy o používaní jazyka: „Na 

stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským mali žiaci ťažkosti s výberom 

náležitej slovnej zásoby i štylizáciou viet, čo sa napokon prejavilo pri nejednoznačnom 

pochopení, ojedinele i nepochopení, prečítaného či vypočutého textu alebo neporozumení 

pokynov. Nedostatky vo verbálnom i písomnom prejave niektorých pedagógov ovplyvnili 

zrozumiteľnosť sprístupňovaného učiva. Žiaci len výnimočne dokázali správne odpovedať na 

jednoduché otázky zamerané na porozumenie, zriedka boli schopní spracovať a dokončiť 

zadania samostatne
114

“. Výsledky NÚCEM a správ o stave používania štátneho jazyka 

dokladajú nedostatočné osvojenie si slovenského jazyka u absolventov stredných škôl, ktorí 

sa rozhodujú o svojom budúcom pôsobisku, determinovanom najmä pracovnými 

príležitosťami a ponukou adekvátnych vysokoškolských programov.      

Maďarské menšinové školstvo je teda možné považovať za málo efektívne pri výučbe 

slovenského jazyka ako jazyka štátneho. Dôvodom tejto nízkej efektivity je práve vyššie 

analyzovaný prístup strán v rámci Triadického vzťahu, ktoré dostupnými nástrojmi dosahujú 

svojich cieľov, čo sa odráža nie len na stave menšinového školstva, ale aj celkovom stave 

školstva na Slovensku. Prístup Slovenska k menšinovému školstvu je pritom možné označiť 

za nejednoznačný, ovplyvnený najmä politickou situáciou a vysokou fluktuáciou ministrov, 

ktorá spôsobila nedostatočnú konzistentnosť pri stanovovaní cieľov slovenského školstva 

a nástrojov, ktorými by mali byť dosiahnuté a taktiež poddimenzovaným financovaním 

školstva ako celku. V prípade menšinovej reprezentácie je dôležité presadenie bodu o potrebe 

zvýšenie znalosti štátneho jazyka u žiakov menšinového školstva s vyučovacím jazykom 

maďarským do programového vyhlásenia vlády z roku 2016 z dielne MOST-HÍD. Prístup 

k menšinovému školstvu zo strany externej národnej domoviny, teda Maďarska, sleduje 

dlhodobo jediný cieľ, a to snaha o zachovanie výučby v maďarskom jazyku v čo najširšom 

rozsahu. Otázku znalosti slovenčiny ako štátneho jazyka považuje za bezpredmetnú, dôležitá 

je rola maďarského jazyka pri formovaní národnostnej identity. Tento prístup je podobný 
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druhému názorovému spektru menšinovej reprezentácie, teda strane SMK. Znížená jazyková 

flexibilita u absolventov menšinového školstva v maďarskom jazyku a z tohto vyplávajúci 

potenciál vzrastu migračného tlaku nie sú pre tieto strany faktormi natoľko závažnými. 

3.7 Ekonomický aspekt 

V tejto časti práce bude objasnený ekonomický aspekt, teda analyzovaný ekonomický stav 

oblastí obývaných maďarskou menšinou, jeho potenciálny vplyv na pohyb obyvateľstva 

a taktiež jeho miesto v Triadickom vzťahu, teda prístup k uvedenej problematike zo všetkých 

zainteresovaných strán. K overeniu uvedených tvrdení budú rozpracované vybrané 

ekonomické ukazovatele, ktoré potvrdzujú nízku preferenciu slovenskej vlády pri podpore 

ekonomického rozvoja oblastí obývaných maďarskou menšinou. Na tento fakt poukazuje 

okrem maďarskej národnostnej menšiny, Maďarska ako externej národnej domoviny taktiež 

Európske únia, ktorej dlhodobou politikou je odstraňovanie regionálnych rozdielov 

v ekonomickom smere. Hoci slovenská vláda deklaruje svoj rovnomerný ekonomický prístup 

ku všetkým regiónom Slovenska, ekonomické ukazovatele sú dôkazom nižšej ekonomickej 

výkonnosti práve južných oblastí Slovenska, v ktorých časť populácie tvorí aj maďarská 

menšina. Nižšia ekonomická výkonnosť týchto oblastí je podmienená z časti historickým 

vývojom, no dôležitú úlohu tu hrá práve preferencia vlády pri smerovaní výstavby 

infraštruktúry, smerovaní zahraničných investícii, podpore poľnohospodárstva ako tradičného 

sektoru ekonomiky na týchto územiach a ďalšie dôležité faktory. 

Priemerná nezamestnanosť tvorila vo februári 2016 na Slovensku podľa Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny 10,09%
115

. Pritom vo väčšine okresov s početným maďarským 

zastúpením nezamestnanosť prevyšuje priemer. Najmarkantnejší rozdiel badať na juhu 

stredného Slovenska, kde napríklad v okrese Rimavská Sobota dosahuje úrovne 27,15%, čo 

radí tento okres na prvé miesto s počtom nezamestnaných. Ďalším výrazne postihnutým 

okresom v tomto regióne je okres Lučenec, kde úroveň nezamestnanosti dosahovala 17%. 

Podobnú situáciu možno pozorovať aj na juhu východného Slovenska, kde napríklad  prípade 

okresu Rožňava dosiahla nezamestnanosť vo februári 2016 úrovne 20,98%, okres Trebišov 

registruje nezamestnanosť na úrovni 17,27%. Tu na rozdiel od Bratislavy (okresy so 

slovenskou majoritou) nehrá podstatnú rolu geografické hľadisko, blízkosť Košíc ako 

ekonomického centra východu krajiny výrazným spôsobom neprispieva k dlhodobému 
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znižovaniu nezamestnanosti (Košice I. až IV. registrujú nezamestnanosť na úrovni 7.37%). 

O niečo lepšia je situácia na juhu západného Slovenska, daná najmä blízkosťou a dobrou 

dopravnou dostupnosťou ekonomicky vyspelých západoslovenských regiónov a taktiež 

Bratislavy a Budapešti. V okrese Komárno dosahovala nezamestnanosť vo februári 2016 

úrovne 12,7%, v okrese Levice 10,42%. Napriek tesnej geografickej blízkosti Bratislavy 

dosahuje okres Dunajská Streda úrovne nezamestnanosti 8,51%, čo v porovnaní s ostatnými 

susednými okresmi Bratislavy, obývanými prevažne slovenskou väčšinou, Pezinok 5,48%, 

Senec, 5,37%, Malacky 5,73%, predstavuje výrazne vyššiu mieru nezamestnanosti. 

Opodstatnenou sa tak javí politika strany MOST-HÍD, ktorá vo svojom programe pred 

voľbami v roku 2016 považuje ekonomický stav uvedených regiónov za nedostatočný 

v porovnaní so slovenským priemerom. 

Mapa 3: Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k dňu 29.2.2016
116

. 

 

Ako je možné z vyššie uvedenej mapy pozorovať, problematika vyššej miery nezamestnanosti 

oproti slovenskému priemeru netrápi iba oblasti obývané prevažne maďarskou národnostnou 

menšinou.  Je to celkový problém, ktorý sa týka taktiež celého východu a severnej časti 

krajiny. Špecificky znevýhodnené postavenie južných oblastí oproti východu a severu 

Slovenska je v priorite budovania infraštruktúry, ktorá (ako cestná tak železničná) je 

smerovaná v prevažnej miere do oblastí obývaných slovenskou majoritou. Budovanie najmä 

diaľnic a rekonštrukcia železničnej siete umožnili pokles nezamestnanosti, čo potvrdzuje 

nasledujúca mapa znázorňujúca úroveň nezamestnanosti z roku 2005. 
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Mapa 4: Miera nezamestnanosti z roku 2005 podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

Z hľadiska rozvoja infraštruktúry je nutné poukázať práve na preferenciu oblastí Slovenska 

obývaných prevažne slovenskou majoritou, najmä pri investíciách do výstavby 

a rekonštrukcie cestnej a železničnej dopravnej siete. V prípade výstavby diaľnic 

a rýchlostných ciest je preferované spojenie Bratislavy s Košicami diaľnicou D1, ktorá 

prechádza severnou časťou krajiny. Priorita výstavby ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných 

ciest je taktiež v prevažnej miere zameraná na severnejšie časti krajiny, kde dominuje 

slovenské majoritné obyvateľstvo. V prípade rýchlostných ciest R7 a R2, ktoré sú plánované 

ako spojnica medzi Bratislavou a Košicami (po Lučenec ako rýchlostná cesta R7, potom do 

Košíc ako R2) a mali by prechádzať práve oblasťami obývanými maďarskou menšinou, je 

pristupované k realizácii výstavby až v roku 2016, kedy v súvislosti s takzvaným nultým 

obchvatom Bratislavy vláda schválila výstavbu rýchlostnej cesty R7 v úseku po Dunajskú 

Stredu. Plán začiatku výstavbu ďalších úsekov (od Dunajskej Stredy do Košíc) je 

naplánovaný na rok 2020, no tento predpoklad je nepravdepodobný vzhľadom na fakt, že 

tento termín bol niekoľkokrát posunutý. Podľa dostupného časového harmonogramu 

Národnej diaľničnej spoločnosti tak možno označiť uvedený úsek ako nepreferovaný
117

. 

Nižšie uvedená mapa znázorňuje jednotlivé dobudované úseky diaľnic a rýchlostných ciest 

(označené ako čierne), ako aj úseky plánované (označené ako zelené) a úseky vo výstavbe 

(označené ako červené). 
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Mapa 5: Mapa diaľničnej siete na Slovensku, stav k roku 2016
118

. 

 

Podobný stav ako v prípade cestnej infraštruktúry je možné sledovať aj v prípade 

rekonštrukcie železničných tratí. Železničné koridory sú prioritne rekonštruované v smere 

z Bratislavy na Žilinu a ďalej na Košice. Čiastočná rekonštrukcia prebehla v prípade 

medzinárodného koridoru Bratislava- Budapešť, zhruba po Galantu. S postupnou 

rekonštrukciou železničných koridorov sa počíta, no južným oblastiam Slovenska bola 

z časového hľadiska priradená nižšia priorita. 

Mapa 6: Plán modernizácie koridorov podľa Železníc Slovenskej republiky
119

. 
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Kvalitná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú pritom jednými z hlavných 

podmienok, ktoré si stanovujú zahraniční investori pri vyjednávaní o možnostiach presunutia 

svojich obchodných záujmov na Slovensko. Priame zahraničné investície sa pritom najmä po 

vstupe Slovenska do EÚ stali jedným z najvýznamnejších faktorov umožňujúcich vytváranie 

pracovných miest a znižovanie nezamestnanosti. Nízka preferencia výstavby dopravnej 

infraštruktúry v južných oblastiach Slovenska zo strany slovenskej vlády pritom značne 

znevýhodňuje tieto oblasti v porovnaní s dopravne dostupnejšími oblasťami Slovenska najmä 

v konkurencieschopnosti a atraktivite pri prijímaní priamych zahraničných investícii. Tento 

faktor sa priamo prejavuje na ekonomickej aktivite obyvateľstva v skúmanej oblasti. Podľa 

analýzy hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi okresmi Slovenskej republiky s názvom 

Konkurencieschopné regióny 21, ktorú vypracovala Podnikateľská aliancia Slovenska, so 

zámerom zmapovať stav jednotlivých ekonomických ukazovateľov na úrovni okresov, 

dosahuje index ekonomickej aktivity najnižších úrovní jednak v periférnych oblastiach 

Slovenska (východ, juh a krajný sever), no nízkych úrovní dosahuje taktiež v prípade oblastí 

obývaných maďarskou menšinou, bezprostredne susediacich s ekonomicky najaktívnejšími 

okresmi Slovenska. 

Mapa 7: Ekonomická aktivita na úrovni Slovenska podľa analýzy Konkurencieschopné 

regióny 21
120

. 

 

                                                           
120

 Hodnotenie okresov SR podľa subindexu Ekonomická aktivita. 
http://www.regiony21.sk/vystupy/sub1/ekonomicka_aktivita.html (stiahnuté: 25.4.2016) 



78 
 

Napriek tomu, že vlády pod vedením Róberta Fica pravidelne deklarujú vo volebných 

programoch a taktiež podľa programových vyhlásení vlády snahu o podporu zaostalejších 

regiónov, podľa analýzy Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Smerovanie 

investičných stimulov poskytnutých vládou SR investorom do regiónov SR, sa tieto 

vyhlásenia minimálne v prípade volebného obdobia 2006-2010 nepodarilo napĺňať.  

V prípade smerovania investícii do zaostalejších regiónov zo strany vlády vyššie uvedená 

analýza doslova uvádza: „V období júl 2006 až začiatok mája 2007 vláda rozhodla o 

poskytnutí vyše 12 miliárd korún pre 49 investorov, pričom takmer dve tretiny z celkového 

rozdeleného balíka peňazí (približne 8 miliárd korún) putovalo 33 investorom, ktorí sa 

rozhodli realizovať svoju výrobu a zamestnať ľudí v okresoch s najnižšou mierou 

nezamestnanosti v krajine. Naopak, do okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti (nad 

15%), na podporu 9 investorov plynuli takmer 4 miliardy korún, čo predstavuje len približne 

30% z celkovej sumy vládou poskytnutých stimulov. Ak sa na smerovanie stimulov pozrieme 

optikou súčasného územného členenia krajiny, zistíme, že do Banskobystrického, Košického a 

Prešovského kraja, teda do troch krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou (približne 13 až 

15%, priemer za SR za marec 2007 je necelých 9%), ktoré podľa svojho volebného programu 

i „SMER vidí ako osobitne problematické,“ Ficova vláda poslala len takmer 27% z balíka 

stimulov, ktoré dosiaľ rozdelila. Pričom do Prešovského kraja samotného nešla investorom 

ani koruna. Zato do Trnavského kraja, ktorý v súčasnosti dosahuje podpriemernú 

nezamestnanosť (menej než 6%), vláda nasmerovala podporu investorom vo výške viac než 4 

miliardy korún, čo je viac, než šlo do už zmienených troch „problematických“ krajov 

dokopy
121

“. Tento faktor, spolu s prístupom vlády k výstavbe infraštruktúry, 

konkurencieschopnosťou a taktiež ekonomickými a správnymi faktormi na lokálnej úrovni 

determinujú rôzne úrovne podnikateľského prostredia na Slovensku.  
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 Smerovanie investičných stimulov poskytnutých vládou SR investorom do regiónov SR (obdobie júl 2006 – 
začiatok mája 2007). http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/stimuly_analyza.pdf str. 11. (stiahnuté: 
25.4.2016) 
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Mapa 8: Index regionálneho podnikateľského prostredia na úrovni okresov SR v roku 2010.
122

 

 

Tu je možné opäť pozorovať veľmi nízke hodnoty pre periférne oblasti severu, východu 

a juhu Slovenska. Ako aj v predchádzajúcich prípadoch, rozdiel medzi najúspešnejšími 

regiónmi západného a stredného Slovenska a menej úspešnými regiónmi sa zvyšuje smerom 

na východ a taktiež na juh, do regiónov so zastúpením maďarskej menšiny. 

Posledným uvedeným ekonomickým ukazovateľom, ktorý potvrdzuje tvrdenie o zaostalosti 

periférnych regiónov Slovenska, do ktorých spadá aj južná oblasť obývaná maďarskou 

menšinou, je ukazovateľ podielu osôb v príjmovej skupine do 400€ (do tejto skupiny sa 

započítava taktiež ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, ktorého príjem tvorí starobný 

dôchodok alebo iný štátny príspevok, resp. podpora). Podľa analýzy príjmovej polarizácie 

v regiónoch Slovenska z roku 2014, ktorú vypracoval Ekonomický ústav Slovenskej 

akadémie vied na základe prepočtov údajov Sociálnej poisťovne SR je najvyšší podiel 

obyvateľstva spadajúceho do tejto skupiny na krajnom východe a práve na juhu Slovenska, 

v okresoch obývaných maďarskou menšinou. Tento jav je možné pozorovať taktiež na 

juhozápade Slovenska, v okresoch v tesnom susedstve Bratislavy, ktorá je považovaná za 

ekonomický motor krajiny.   
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 Index regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP). 
http://www.regiony21.sk/vystupy/IRPP/vysledky.html (stiahnuté: 25.4.2016) 
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Mapa 9: Percentuálny podiel osôb s príjmom do 400€ na obyvateľstve SR podľa okresov 

podľa analýzy SAV na základe údajov Sociálnej poisťovne z roku 2010 
123

.  

 

O pomerne vysokých rozdieloch v priemerných príjmoch (priemerná mesačná mzda) v rámci 

krajov hovorí taktiež Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 

2014 z dielne Ministerstva práce sociálnch vecí a rodiny Slovenskej republiky. Podľa nižšie 

uvedenej tabuľky, ktorá je do značnej miery rozširuje údaje z vyššie uvedenej mapy 

percentuálneho podielu osôb s príjmom do 400€, sú to práve kraje do ktorých spadajú 

periférne oblasti krajného východu a juhu Slovenska, ktoré dosahujú najnižších hodnôt 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy na obyvateľa (Prešovský, Nitriansky, Banskobystrický 

kraj). Práve do Nitrianskeho a Banskobystrického kraja spadajú oblasti obývané maďarskou 

menšinou. V prípade Košického a Trnavského kraja, kde sa taktiež nachádzajú oblasti 

obývané skúmanou menšinou je nutné prihliadať na ekonomickú heterogenitu okresov, ktorá 

vyplýva z máp, ktoré boli uvedené vyššie v tejto podkapitole.   
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 Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku. 
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/330_wp_83_pauhofova_stehlikova_martinak_palenik_2016.pdf 
str. 58. (stiahnuté: 25.4.2016) 
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Tabuľka 3: Priemerná mesačná nominálna mzda a jej rast v rokoch 2013 a 2014 podľa krajov 

na základe údajov Ministerstva práce sociálnch vecí a rodiny Slovenskej republiky.
124

 

 

Dlhodobo horšiu ekonomickú situáciu oblastí obývaných maďarskou menšinou na Slovensku 

dokladá aj častá kritika ekonomickej zaostalosti južného Slovenska zo strany politickej 

reprezentácie tejto menšiny, ktorá sa dlhodobo zasadzuje o zrovnoprávnenie prístupu 

slovenskej vlády ku všetkým oblastiam. Politika zmenšovania regionálnych rozdielov je 

badateľná ako u strany MOST-HÍD, tak u strany SMK. Strana MOST-HÍD sa vo svojom 

Balíčku pre rozvoj regiónov z roku 2016 zameriava na vybrané ekonomické problémy 

regiónov a vyberá nástroje, ktoré by mali ekonomickú situáciu zlepšiť. Ekonomické problémy 

regiónov a nástroje na ich zlepšenie sa do značnej zhodujú z vyššie vybranými ekonomickými 

ukazovateľmi. V prípade zamestnanosti vidí strana MOST-HÍD ako možné nástroje 

„posilnenie programov zamestnanosti na regionálnej úrovni. Okrem celoštátnych nástrojov 

treba otázku zamestnanosti riešiť aj na regionálnej úrovni v rámci miestnych rozvojových 

programov. Má to zahŕňať aj investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy do regiónov z 

vysokou nezamestnanosťou. Pomôže to pri vytváraní nových pracovných miest. Sme za 

podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, a to odvodovo odpočítateľnou položkou 

pre nízkopríjmových, súbehom dávok a prác pre dlhodobo nezamestnaných, serióznym 

programom verejnoprospešných prác, a podobne.
125

“ Strana MOST-HÍD v prípade 

problematiky regionálneho ekonomického prostredia, ktoré podľa vyššie uvedeného indexu 

regionálneho podnikateľského prostredia na úrovni okresov dosahuje nižšie hodnoty v prípade 
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 Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014. 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-
centrum/sprava_o_socialnej_situacii_obyvatelstva_za_rok_2014.pdf s..40. (stiahnuté: 25.4.2016)  
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 Balíček pre rozvoj regiónov. http://most-hid.sk/sk/balicek-pre-rozvoj-regionov (stiahnuté: 25.4.2016) 
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okresov obývaných maďarskou menšinou, navrhuje „vytvoriť najmä efektívne podnikateľské 

prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Chceme zjednodušiť a ústavne zakotviť 

daňový systém. Navrhujeme návrat rovnej dani z príjmov a jej zníženie, odbúrať nezmyselné 

časti legislatívy, a zavedenie princípu jeden zákon prijatý, jeden zákon zrušený.
126

“ Ako 

prioritu uvedená strana vníma rozvoj vzdelávania, ktorý podľa uvedeného Balíčka pre rozvoj 

regiónov „patrí medzi investície s najvyššou mierou návratnosti. V globálnom kontexte 

hospodárskej súťaže môžu byť úspešné len tie štáty, ktoré pristupujú k vzdelaniu ako k 

investícii mimoriadneho významu. Zasadzujeme sa za rovnosť šancí, a preto  vo vzdelávaní 

chceme podporiť snahy, ktoré povedú k zlepšeniu šancí tých, ktorí vstupujú do systému s 

znevýhodnením. Za obzvlášť dôležité považujeme podporu siete odborných škôl.
127

“ Za 

znevýhodnenie je v tomto prípade možné považovať taktiež znevýhodnenie jazykové 

(nedostatočná znalosť štátneho jazyka). 

Mapa 10: Index vzdelávania a ľudských zdrojov na úrovni okresov SR v roku 2010.
128

 

 

V uvedenom prípade si strana MOST-HÍD dobre uvedomuje potrebu zvýšenia efektivity 

vzdelávania. Sú to práve okresy so zastúpením maďarskej menšiny, ktoré dosahujú jedni z 

najnižších hodnôt vo vyššie uvedenom indexe vzdelávania a ľudských zdrojov. Môže to byť 
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 Balíček pre rozvoj regiónov. http://most-hid.sk/sk/balicek-pre-rozvoj-regionov (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 Balíček pre rozvoj regiónov. http://most-hid.sk/sk/balicek-pre-rozvoj-regionov (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 Hodnotenie okresov SR podľa subindexu Ekonomická aktivita. 
http://www.regiony21.sk/vystupy/sub4/vzdelavanie_a_ludske_zdroje.html (stiahnuté: 25.4.2016) 
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práve zvýšenie efektivity školstva v prípade odborných stredných a vysokých škôl ale taktiež 

aj zvýšenie efektivity výučby slovenského jazyka na menšinových školách s vyučovacím 

jazykom maďarským, ktoré môžu napomôcť zvýšeniu úrovne skúmaných oblastí v prípade 

uvedených ekonomických indexov. Ďalšími opatreniami pre rozvoj regiónov z dielne strany 

MOST-HÍD je zrovnoprávnenie postavenia regiónov v prípade priority vlády pri výstavbe 

dopravnej infraštruktúry. Strana navrhuje „dobudovanie dopravnej infraštruktúry štátu musí 

byť absolútnou prioritou. Musíme pracovať za lepšiu dostupnosť regiónov, naším cieľom je 

zabezpečiť prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu z každej obce do 30 minút“ a taktiež 

podpora poľnohospodárstva, ako tradičného ekonomického sektoru v oblastiach obývaných 

maďarskou menšinou, kde presadzujú „zachovanie poľnohospodárskej výroby, ale aj výroby 

ako takej. Potrebujeme také programy regionálneho rozvoja, ktoré sú schopné riešiť otázky 

udržateľnej poľnohospodárskej výroby a vytvárania pracovných miest mimo tejto sféry a to 

súčasne
129

“.  

V prípade strany SMK je postoj k riešeniu problematiky znižovania regionálnych rozdielov na 

ekonomickej úrovni značne podobný. Strana SMK sa teda podobne ako MOST-HÍD v prípade 

znižovania ekonomických regionálnych rozdielov vo svojom volebnom programe zasadzuje o 

tvorbu pracovných miest v regiónoch južného Slovenska, ďalej navrhuje silnejšiu solidaritu 

medzi regiónmi, iniciuje rozvoj dopravnej infraštruktúry južného Slovenska a prichádza 

s návrhmi na podporu podnikania najmä u mladšej vrstvy obyvateľstva v regiónoch
130

. Vo 

svojom programovom vyhlásení s názvom Spoločná vôľa sa strana doslova „zasadzuje za 

tvorbu pracovných miest v regiónoch južného a východného Slovenska. Podporujeme 

vytvorenie pripravených priemyselných parkov na zelenej lúke a hnedých priemyselných 

parkov. Sme za rozvoj dopravnej infraštruktúry južného Slovenska. Mladých intelektuálov 

musíme udržať doma. Namiesto hospodárstva založeného na sociálnych podporách 

navrhujeme hospodárstvo založené na práci. Vytvoríme právne pozadie obecných podnikaní. 

Podporujeme výrobu miestnych produktov a miestnych hodnôt
131

“. V porovnaní s programom 

strany MOST-HÍD je program strany SMK viac obecný, s menším množstvom návrhov na 

implementáciu konkrétnych opatrení. 
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 Balíček pre rozvoj regiónov. http://most-hid.sk/sk/balicek-pre-rozvoj-regionov (stiahnuté: 25.4.2016) 
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 SPOLOČNÁ VÔĽA. VOLEBNÝ PROGRAM STRANY MAĎARSKEJ KOMUNITY 2016. 
https://drive.google.com/file/d/0B-uFWu08PUj0bUI2NDFjSHI4cUk/view?pref=2&pli=1 s..5. (stiahnuté: 
25.4.2016) 
131

 Programové vyhlásenie Strany maďarskej komunity 2016. https://drive.google.com/file/d/0B-
uFWu08PUj0S0NiWm5Wajcwd0U/view?pref=2&pli=1 (stiahnuté: 25.4.2016) 
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V prípade prístupu externej národnej domoviny, teda Maďarska, k oblastiam obývaným 

maďarskou menšinou na Slovensku je dôležitý zákon o zahraničných Maďaroch, alebo 

krajanský zákon, prijatý v roku 2001
132

, ktorý zvýhodňoval príslušníkov maďarského národa 

s iným ako maďarským občianstvom pracovať na území Maďarska, čo bolo dlhodobo 

využívané najmä zo strany obyvateľov južných okresov Slovenska trpiacich vysokou 

nezamestnanosťou. Tieto podmienky boli po vstupe oboch krajín do EÚ rozšírené na všetkých 

obyvateľov Slovenska, ako rovnocenného členského štátu. Maďarsko si však ponechalo snahu 

o špecifický ekonomický prístup ku svojej menšine na Slovensku, čo je vidieť napríklad 

v otázke podpory ekonomickej aktivity obyvateľstva, kde dochádza k ekonomickej podpore 

maďarských firiem pôsobiacich na slovenskom trhu, prípadne slovenských firiem v rukách 

maďarskej menšiny
133

 a taktiež k uľahčeniu podmienok pri získavaní práce v Maďarsku 

prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Nepriamou 

a sčasti priamou ekonomickou podporou oblastí obývaných maďarskou menšinou tak 

Maďarsko, ako externá národná domovina, sleduje cieľ, ktorý je možné definovať ako snahu 

o zabezpečenie dostatočnej ekonomickej výkonnosti obyvateľstva, ktorá by mala zabezpečiť 

jeho zotrvanie a prežitie na danom území, čoho dlhodobým dôsledkom by malo byť 

zabránenie poklesu počtu príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. 

Analyzované ekonomické ukazovatele z rôznych zdrojov teda preukázali, že medzi 

jednotlivými regiónmi Slovenska panujú značné ekonomické rozdiely. Toto sa týka najmä 

periférnych oblastí východu krajiny a taktiež juhu, kam spadajú aj oblasti obývané maďarskou 

menšinou. Ekonomický faktor je pritom dôležitý z dôvodu jeho vysokého potenciálu 

prispievať k migrácii obyvateľstva. Tu je možné uviesť najmä faktor nezamestnanosti, ktorý 

je v okresoch obývaných maďarskou menšinou podstatne vyšší ako v okresoch etnicky 

slovenských , nachádzajúcich sa na západe a severe stredného Slovenska. Ďalším významným 

faktorom je vyššie uvedené porovnanie priemernej mzdy a percentuálny podiel osôb 

s príjmom do 400€ na obyvateľstve Slovenskej republiky, ktorý je preukázateľne vyšší 

v okresoch obývaných práve maďarskou menšinou. Tieto faktory preukázateľne vplývajú na 

odliv obyvateľstva z takýchto regiónov. Vyššie analyzovaná preferencia vlády pri smerovaní 

investícií do rozvinutejších oblastí obývaných prevažne slovenskou majoritou pritom iba 

prehlbuje problematiku regionálnych rozdielov. Táto politika je pritom v rozpore 
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 Krajanský zákon– korálek na šňůrce slovensko-maďarských vztahů. 
http://www.globalpolitics.cz/clanky/krajansky-zakon-sr (stiahnuté: 25.4.2016)  
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 A kormány 750 millió forinttal támogatja a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programot. 
http://www.hirado.hu/2016/01/30/a-kormany-750-millio-forinttal-tamogatja-a-kulhoni-fiatal-magyar-
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s dlhodobým záujmom Európskej únie o znižovanie regionálnych rozdielov. Na tento fakt 

dlhodobo poukazuje taktiež politická reprezentácia maďarskej menšiny, ktorá sa dlhodobo 

snaží o podporu južných oblastí Slovenska a taktiež Maďarsko ako externá národná 

domovina. Niektoré z vyššie uvedených ekonomických opatrení na podporu regiónov strany 

MOST-HÍD, ktoré boli súčasťou jeho volebného programu sa pritom stali súčasťou 

programového vyhlásenia vlády zostavenej po parlamentných voľbách v roku 2016, ktorej 

súčasťou je aj táto strana zastupujúca záujmy maďarskej menšiny. 

Záver kapitoly 

Zmenšovanie počtu príslušníkov maďarskej menšiny je preukázateľným trendom, ktorý je 

možné badať od vzniku Slovenska v roku 1993, v širšom zmysle od vzniku maďarskej 

menšiny na tomto území, ktorá vznikla rozpadom Uhorska. Jedným z faktorov, ktorý vplýva 

na znižovanie jej početnosti je situácia v maďarskom menšinovom školstve na Slovensku, 

ktoré nie je schopné zabezpečiť efektívnu výučbu slovenčiny ako štátneho jazyka. Toto má na 

absolventov menšinového školstva vplyv ako v prípade žiakov, ktorí sa rozhodnú pre 

pokračovanie vzdelávania na vysokých školách, tak na žiakov, ktorí sa rozhodnú pre nástup 

do zamestnania. V prvom uvedenom prípade sa jedná najmä o nízku ponuku programov 

s vyučovacím jazykom maďarským, navyše z kvalitatívneho hľadiska nemusia uvedené 

inštitúcie spĺňať požiadavky študentov. Nízka znalosť štátneho jazyka pritom obmedzuje 

absolventov maďarského menšinového pri výbere študijného programu a v podstate vylučuje 

nástup na vysokoškolské programy v slovenskom jazyku. V tomto prípade teda nastáva odliv 

potenciálnych vysokoškolských študentov do zahraničia, kde Maďarsko zaujíma druhú 

priečku v počte študentov z územia Slovenska. V druhom prípade, kedy sa žiaci rozhodujú 

nastúpiť do zamestnania, je možné konštatovať, že nedostatočná znalosť štátneho jazyka 

priamo ovplyvňuje flexibilitu uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a tým znižuje ich 

konkurencieschopnosť najmä v prípadoch kedy je požadovaná jeho aktívna znalosť. Analýza 

súčasných migračných trendov preukázala trend migrácie za prácou do Maďarska najmä 

z južných oblastí Slovenska. Tu je možné predpokladať, že sa jedná v prevažnej miere 

o príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, keďže podmienkou pre nadobudnutie práce 

je vo väčšine prípadov aktívna znalosť maďarského jazyka. V prípade pracovnej migrácie je 

najvýznamnejším faktorom, ktorý tento proces urýchľuje zlá ekonomická situácia regiónov 

obývaných maďarskou menšinou, jedná sa najmä o parameter nezamestnanosti, priemernej 

hrubej mesačnej mzdy a v prípade potenciálnych podnikateľských projektov, nízkej 

dosiahnutej hodnoty indexu regionálneho podnikateľského prostredia. V rámci Triadického 
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vzťahu tak prístup všetkých troch strán k maďarskému menšinovému školstvu na Slovensku 

determinuje súčasný stav, ktorý priamo ovplyvňuje znalosť slovenského jazyka ako jazyka 

štátneho u jeho absolventov. Tento jav má negatívny vplyv na ich flexibilitu ako 

potenciálnych vysokoškolských študentov, alebo uchádzačov o zamestnanie a vytvára 

predpoklady pre nárast migračných tlakov do zahraničia. Toto, ako bolo vyššie uvedené, je 

jedným z faktorov, ktoré pôsobia na znižovanie počtu príslušníkov maďarskej menšiny na 

Slovensku. 
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Záver 

Od narodenia jednotlivca, príslušníka maďarskej menšiny na Slovensku, má jeho rodič právo 

pri rozhodovaní o výbere inštitúcii, ktoré tomuto jednotlivcovi poskytnú vzdelanie. Ako bolo 

v práci uvedené, pri výbere materskej školy má v zásade možnosť výberu medzi štátnou, 

cirkevnou alebo súkromnou inštitúciou, ktoré poskytujú výchovu ako v slovenskom tak 

v maďarskom jazyku, pričom existujú aj materské školy slovensko-maďarské. Pri 

rozhodovaní sa rodiča o umiestnení dieťaťa rozhoduje najmä preferencia jazyka, kvality 

a dopravnej dostupnosti. V prípade obcí so silným zastúpením maďarskej menšiny prevažuje 

preferencia umiestňovať deti do maďarských menšinových vzdelávacích inštitúcii. Dôležitú 

úlohu hrá aj motivácia politickej reprezentácie a externej národnej domoviny pri presadzovaní 

svojich cieľov, ktoré zdôrazňujú úlohu školstva v rodnom jazyku pre formovanie 

národnostnej identity. Tu vstupuje do hry snaha maďarskej vlády o maximalizáciu počtu 

žiakov v menšinovom školstve na Slovensku. Ako motivačný prostriedok pritom pôsobí 

priamy finančný príspevok rodinám, ktoré sa rozhodnú pre vzdelanie svojich detí 

v inštitúciách so vzdelávacím jazykom maďarským. Toto priamo pôsobí na rozhodovanie 

rodičov pri výbere vzdelávacej inštitúcie. V prípade, že sa rozhodnú pre vzdelanie v materskej 

škole s vyučovacím jazykom maďarským a toto dieťa prichádza z prostredia s minimálnym 

kontaktom so slovenským jazykom, je podľa Správy o stave používania štátneho jazyka na 

území Slovenskej republiky vysoký predpoklad nedostatočnej znalosti slovenčiny 

u jednotlivca po absolvovaní takéhoto typu materských škôl. 

Nedostatočná znalosť štátneho jazyka a pretrvávajúci minimálny kontakt s prostredím, 

v ktorom sa tento jazyk používa, má pri výbere následného vzdelávania, teda základnej školy, 

značný vplyv. Faktická minimálna znalosť štátneho jazyka vylučuje možnosť zápisu takéhoto 

dieťaťa do školy s vyučovacím jazykom slovenským. Pretrvávajúcim motivačným faktorom 

pri výbere základnej školy je priamy finančný príspevok zo strany maďarskej vlády rodinám, 

ktoré sa rozhodnú pre vzdelanie svojho dieťaťa v základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským. Ako uvádzajú jednotlivé správy o stave používania štátneho jazyka na území 

Slovenskej republiky z roku 2012 a 2014, čiastočne podporené monitorovaním úrovne 

znalostí žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl vo vybraných predmetoch, medzi ktoré patrí aj 

slovenský jazyk a literatúra (problematika nedostatočnej objektivity popísaná v podkapitole 

3.6 Úroveň znalosti Slovenského jazyka  v rámci menšinového školstva), je úroveň znalostí 

slovenského jazyka u absolventov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským podľa 
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vyššie uvedených správ označená ako málo vyhovujúca. Toto značne limituje komunikačné 

schopnosti jedinca a spôsobuje obmedzenie výberu strednej školy. 

V prípade možností pri výbere strednej školy hrá dôležitú úlohu faktor ponuky a dostupnosti 

študijných programov. V prípade záujmu absolventa základnej školy s nedostatočnou 

znalosťou slovenského jazyka o stredoškolský študijný program, môže najmä pri stredných 

odborných školách nastať jav nedostatočnej ponuky študijných programov v maďarskom 

jazyku. Ako bolo uvedené, najmä ponuka študijných programov na stredných odborných 

školách a učilištiach v slovenskom jazyku je výrazne širšia ako v prípade jazyka maďarského. 

Na tento jav dlhodobo poukazujú politické subjekty zastupujúce záujmy maďarskej menšiny 

na Slovensku. Rozšírenie stredného odborného vzdelávania sa pravidelne dostáva do 

volebných programov ako strany SMK, tak strany MOST-HÍD. Tak ako v prípade základného 

školstva, je aj v prípade školstva stredného s vyučovacím jazykom maďarským v správach o 

stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky značne kritizovaná efektivita 

výučby štátneho jazyka, ktorého znalostná úroveň u absolventov stredných škôl nie je 

uspokojivá. Po absolvovaní menšinového vzdelávania v maďarskom jazyku zakončenom 

strednou školou a tým aj povinnej, zákonom stanovenej školskej dochádzky, má jedinec 

možnosť uchádzať sa o zamestnanie, prípadne pokračovať vo vzdelávaní vysokoškolskom, 

prípadne profesijnom. 

V prípade, že absolvent menšinového stredného školstva s vyučovacím jazykom maďarským 

nedisponuje dostatočnými znalosťami slovenčiny, je tak ako pri stredoškolských programoch, 

limitovaný aj pri výbere programov vysokoškolských. Obmedzená ponuka vysokoškolských 

študijných programov, bola dlhodobo kritizovaná zo strany maďarskej menšinovej politickej 

reprezentácie. Za jej najväčší úspech je možné považovať vznik samostatnej Univerzity 

Jánosa Selyeho v Komárne (Selye János Egyetem) v roku 2004. Maďarské programy je 

možné taktiež študovať na fakulte Stredoeurópskych štúdii UKF v Nitre, ďalej na katedrách 

s vyučovacím jazykom maďarským na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Napriek uvedeným inštitúciám ponúkajúcim vysokoškolské 

programy v maďarskom jazyku, je šírka ich ponuky oproti vysokoškolským programom 

vedeným v slovenskom jazyku značne obmedzená. Pri výbere menej obvyklých špecializácii, 

prípadne preferencii vyššej kvality výučby, je tak jedinec s nedostatočnou znalosťou 

slovenského jazyka nútený zmeniť preferenciu miesta výučby a vybraný študijný program 

študovať v zahraničí, pričom podľa údajov je pre maďarskú menšinu na Slovensku najviac 

preferovanou krajinou práve Maďarsko. Po absolvovaní štúdia v zahraničí však nastáva 
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problematika uplatnenia sa jedinca na slovenskom trhu práce, keďže oblasti obývané 

maďarskou menšinou na Slovensku trpia vysokou nezamestnanosťou. Mnoho absolventov 

zahraničných vysokých škôl tak volí uplatnenie v zahraničí. 

V prípade uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní strednej alebo vysokej školy sú pre 

príslušníka maďarskej menšiny na Slovensku s nedostatočne osvojenými znalosťami štátneho 

jazyka problematickými najmä podmienky na trhu práce. Regióny obývané maďarskou 

menšinou sú dlhodobo mimo preferencie slovenskej vlády v prípade výstavby dopravnej 

infraštruktúry, trpia dlhodobo vyššou nezamestnanosťou ako priemer Slovenska (toto platí aj 

pre okresy bezprostredne susediace s hlavným mestom), index podnikateľského prostredia je 

výrazne nižší v porovnaní s inými okresmi a priemerná mzda sa nachádza pod slovenským 

priemerom. Pre vyššie uvedeného jedinca sú ďalším obmedzením podmienky pre 

nadobudnutie zamestnania v štátnej správe a niektorých súkromných podnikoch, ktoré 

požadujú aktívnu znalosť štátneho jazyka. Tieto faktory znižujú flexibilitu takýchto 

účastníkov na trhu práce a znižujú ich konkurencieschopnosť pri súťaži o pracovné miesto 

s jazykovo lepšie vybavenými jedincami. Tieto faktory následne vytvárajú migračné tlaky, 

ktoré spôsobujú odliv pracovnej sily do zahraničia. Jedná sa najmä o krajiny západnej Európy, 

no dôležitou destináciou v emigrácii za prácou ale aj vzdelaním zo Slovenska je aj Maďarsko. 

Jedná sa v prevažnej miere o príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, vzhľadom na 

väčšinovú podmienku aktívnej znalosti maďarského jazyka. 

Ako vyplýva z analýz, ktoré boli rozpracované v tejto práci, nedostatočná znalosť štátneho, 

teda slovenského jazyka u príslušníkov maďarskej menšiny môže byť zapríčinená nízkou 

efektivitou menšinového školstva s vyučovacím jazykom maďarským pri výučbe slovenčiny, 

ktorá je zapríčinená v práci popísanými faktormi a prístupom zainteresovaných strán v rámci 

Triadického vzťahu. Nízka znalosť štátneho jazyka tak spôsobuje obmedzenia záujemcom 

o stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie z dôvodu nedostatočnej ponuky študijných 

programov v maďarskom jazyku a vytvára tak migračné tlaky. Nedostatočná znalosť 

slovenčiny sa taktiež prejavuje pri zníženej flexibilite uchádzačov pri hľadaní práce a fakticky 

znemožňuje zamestnanie ako vo verejnej správe, tak v súkromných spoločnostiach 

vyžadujúcich aktívnu znalosť slovenčiny. Taktiež vylučuje možnosť takémuto uchádzačovi 

hľadať si zamestnanie v slovenských regiónoch obývaných slovenskou majoritou, ktoré 

dosahujú nižších úrovní nezamestnanosti a vyššie priemerné príjmy. Tento proces síce 

neumožňuje príslušníkovi maďarskej menšiny výkon práce v mieste narodenia alebo v oblasti 

obývanej maďarskou menšinou, zachováva však počet jej príslušníkov menšiny v rámci 
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Slovenska ako celku. Takíto jedinci sú tak nútení uchádzať sa o prácu v zahraničí. Môžeme 

teda uzavrieť, že Triadický vzťah jednotlivých aktérov k uvedenej problematike zapríčinil 

súčasný stav, kedy posilňujú migračné tlaky, ktoré sú jedným z faktorov znižujúceho sa počtu 

príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. Do budúcna bude dôležitým krokom pre 

spomalenie alebo zastavenie tohto trendu z hľadiska Slovenska zlepšenie ekonomickej 

situácie regiónov obývaných maďarskou menšinou a zefektívnenie menšinového školstva pri 

výučbe slovenčiny ako štátneho jazyka. Z hľadiska politickej reprezentácie maďarskej 

menšiny na Slovensku bude dôležité dohliadať na slovenskú vládu pri splnení vyššie 

uvedených podmienok a plne kooperovať pri vytváraní takého vzťahu medzi minoritou 

a majoritou, ktoré by umožnili maximálne uplatnenie absolventov či už menšinového alebo 

väčšinového školstva na slovenskom trhu práce. V prípade Maďarska ako externej národnej 

domoviny bude dôležité prehodnotiť svoj prístup a požiadavku na vzdelávanie príslušníkov 

maďarskej menšiny na Slovensku výlučne v maďarskom jazyku a zmeniť svoju politiku tak, 

aby napomohla dosiahnuť stav plného bilingvizmu za predpokladu zachovania národnostnej 

identity maďarskej menšiny na Slovensku, čo by zvýšilo flexibilitu a konkurencieschopnosť 

jej príslušníkov na slovenskom trhu práce, čo napomôže uplatneniu sa a v konečnom dôsledku 

zníži migračné tlaky.           
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Summary 

The results of the analysis indicate low knowledge of Slovak language among the Hungarian 

minority in Slovakia. This may be caused by low efficiency of Hungarian minority education 

in teaching Slovak language. The core of the problem is connected to the factors described in 

this diploma thesis and in the approach of all parties in so-called Triadic nexus. Low 

knowledge of the Slovak language thus causes limitations for students interested in secondary 

or university education because of insufficient supply of study programs in the Hungarian 

language in Slovakia and may create migratory pressures. Insufficient knowledge of Slovak 

language is also reflected in limited flexibility of candidates in finding appropriate job 

opportunities and makes them practically unemployable in Slovak public sector and in private 

companies that require active knowledge of Slovak language. Moreover, it eliminates the 

opportunities for the applicant to seek work in Slovak regions inhabited by the majority 

population, which achieve lower levels of unemployment and higher average incomes. 

Additionally, this language factor does not enable ethnic Hungarians to work in their birth 

place or in areas inhabited by the Hungarian minority. However, it retains the number of 

members of this minority unchanged as a whole and as a result these candidates are forced to 

apply for a job abroad. We can conclude, that the approach of all parties in the Triadic nexus 

to these issues causes the current situation characterised by strengthening of migratory 

pressures. These pressures are one of the reasons for decreasing members of the Hungarian 

minority in Slovakia. In the future it will be an important step to slow or stop this trend. 

Slovakia should improve the economic situation of the regions inhabited by the Hungarian 

minority and streamline the education of the Slovak language. In the case of political 

representation of the Hungarian minority in Slovakia it will be important to monitor the 

Slovak government in achieving these goals and fully cooperate in the creation of a 

relationship between minority and majority, which would maximize job opportunities for 

graduates of minority educational system in the Slovak labour market. In the case of Hungary, 

as an external national homeland, it will be important to rethink its approach and requirements 

for education of members of the Hungarian minority in Slovakia only in Hungarian language 

and change its policy to help to achieve full bilingualism. This can be achieved by changing 

its policy and can lead to full bilingualism under condition of maintaining the national identity 

of the Hungarian minority in Slovakia. This would increase the flexibility and 

competitiveness of Hungarian minority in the Slovak labour market and ultimately reduce 

migration pressures. 
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