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Úvod a metodológia  
 
Tento výskum je výsledkom spolupráce divadla Pôtoň a Centra pre výskum etnicity a kultúry 
(CVEK) v rámci projektu Psota na Slovensku, ktorý sa od roku 2019 aj vďaka úspešnej 
divadelnej hre Americký cisár venuje téme migrácie.  
 
Migrácia, ako ukazuje aj spomínaná divadelná hra, je už celé desaťročia až stáročia veľmi 
dôležitým sociálnym javom, ktorý ovplyvňuje fungovanie spoločností. V našom priestorovom 
rámci bola migrácia témou predovšetkým na začiatku a v prvej polovici 20. storočia. Neskôr, 
pod vplyvom komunistického režimu a uzavretia hraníc bola do istej miery utlmená, aj keď 
emigrácia a utekanie z krajiny pod vplyvom politického prenasledovania tiež nie je 
zanedbateľné.  
 
Viac sa nás však začala migrácia týkať po roku 1989 a najmä po vstupe do EÚ v roku 2004, 
kedy začal výrazne narastať počet cudzincov na Slovensku, ale zvyšovali sa aj počty 
odchádzajúcich ľudí.  
 
Migrácia je prirodzený proces a tak na ňu treba aj nahliadať. Ľudia totiž nemigrujú len 
z donútenia (utečenci z dôvodu politického prenasledovania alebo kvôli extrémnej chudobe 
alebo klimatickým zmenám). Dôvodov migrácie je nespočetné množstvo, a preto je dôležité 
skúmať a sledovať rôzne štrukturálne príčiny a dôsledky migrácie.  
 
V našom kontexte sa však migrácia často vníma ako niečo nežiaduce, jav, pred ktorým treba 
ochrániť domáce obyvateľstvo a ktorému treba čo možno najviac brániť strážením hraníc 
alebo prísnou kontrolou toho, koho do krajiny pustíme. To sa odráža aj v pomerne prísnej 
prisťahovaleckej legislatíve a relatívne nízkom podiele cudzincov na celkovom obyvateľstve.  
 
Azda najvypuklejšie bol tento „ohrozujúci“ diskurz viditeľný v roku 2015 v čase humanitárnej 
krízy a príchodu veľkých počtov utečencov do Európy. Kým západné krajiny prijali pomerne 
veľké množstvo utečencov a snažili sa ich čo najefektívnejšie začleniť do spoločnosti (čo sa im 
do veľkej miery aj podarilo), na Slovensku vtedajšie politické vedenie krajiny kupovalo ploty 
s ostnatými drôtmi a napríklad strana Smer-SD pred voľbami oblepila krajinu sloganmi 
„Chránime Slovensko“.  
 
To má výrazný dopad aj na verejnú mienku a postoje ľudí k migrácii. Vo výskume o postojoch 
k cudzincom a migrácii z roku 2020, ktorý realizoval CVEK, sa ukázalo, že ľudia majú stále 
prevažujúci pocit, že Slovensko je krajinou Slovákov a tak by to malo ostať (70%). Cítime sa 
dobre len medzi ľuďmi, ktorí sa od nás príliš neodlišujú a mnohí z nás považujú slovenskú 
kultúru za lepšiu ako ostatné. To má vplyv aj na vnímanie cudzincov. Sme ochotní akceptovať 
len tých, z ktorých máme nejaký (najmä ekonomický) prospech a ktorí sú nám kultúrne bližší.1 
 

 
1 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry.  

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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Prečo výskum v rámci projektu Psota na Slovensku?  
 
Divadlo Pôtoň na výzvy, o ktorých sme písali vyššie, zareagovalo veľmi dobre a pripravilo 
veľmi zaujímavú sériu podujatí Psota na Slovensku, ktoré sa v uplynulých rokoch venujú práve 
migrácii. Unikátne sú predovšetkým v tom, že kombinujú rôzne aspekty a žánre pohľadov na 
migráciu. Spájajú umenie s akademickou či výskumnou odbornosťou a cielia na kľúčové 
publikum – mladých ľudí.  
 
V rámci jedného dňa majú mladí ľudia (študenti stredných a vysokých škôl) možnosť vidieť 
divadelné predstavenie Americký cisár, absolvovať teatrologickú diskusiu, rôzne (literárne, 
výtvarné či herecké) workshopy, zažiť príbeh konkrétneho cudzinca či cudzinky v rámci živej 
knižnice a zúčastniť sa diskusie s odborníkmi. Všetky tieto parciálne podujatia spája práve 
téma migrácie, na ktorú tak môžu nazerať z rôznych uhlov pohľadu.  
 
CVEK sa zapojil do odborných diskusií, ale najmä do výskumnej časti, ktorej cieľom bolo jednak 
zmapovať názory a pohľady na migráciu v komunite mladých ľudí, ale zároveň aj sledovať 
posuny vo vedomostiach, názoroch a postojoch po absolvovaní podujatí.  
 
Výskum bol preto dizajnovaný tak, aby sme skúmali postoje, názory a vedomosti pred 
absolvovaním podujatia a bezprostredne po ňom. Pripravili sme komplexný dotazník, ktorý 
mali študenti vyplniť anonymne deň pred podujatím a následne veľmi podobný „výstupný 
dotazník“, ktorý mali vyplniť ako poslednú aktivitu v rámci programu podujatia. Otázky boli 
prakticky identické, avšak znížili sme ich počet a výrazne zmenili poradie, aby nedošlo k tomu, 
že si budú mladí ľudia pamätať všetky svoje odpovede.   
 
Dotazník bol zameraný na viaceré oblasti. V prvom rade sme sledovali, ako mladí ľudia celkovo 
vnímajú kultúrnu rozmanitosť a aké majú celkové hodnotové nastavenie. Zároveň nás 
zaujímali aj postoje mladých ľudí k cudzincom, ktorí tu už žijú a k migrácii ako fenoménu. 
Sledovali sme aj to, ako by podľa ich názoru mal štát na migráciu reagovať a nakoľko by mal 
podporovať integračné procesy.  
 
Dôležitou témou boli aj základné vedomosti o migrácii, keďže cieľom podujatia bolo zlepšenie 
prehľadu a vedomostí mladých ľudí o migrácii. Dotazník teda obsahoval aj sériu otázok, ktoré 
mali skôr vedomostný charakter a snažili sa zistiť, či podujatie prinieslo zlepšenie v tejto 
oblasti.  
 
Uvedomujeme si, že formovanie postojov je dlhodobý proces, ktorý prebieha už od 
najranejších období socializácie a rozhodne nie je možné zmeniť ich za jeden deň na základe 
jedného podujatia. Našou ambíciou bolo preto aspoň sledovať, či sa nejako názory na túto 
tému korigujú, zintenzívňujú alebo ich mladí ľudia prehodnocujú na základe toho, čo zažili 
počas podujatia v rámci projektu Psota. Je to zaujímavý experiment a výsledky výskumu 
poukazujú na to, že sa to do veľkej miery podarilo dosiahnuť. Efekt podujatia bol 
nepopierateľný, aj keď názory a postoje sa nezmenili nijako extrémne, došlo tam skôr 
k vyjasňovaniu a upevňovaniu istých názorov, niektorí mladí svoje pôvodné aj prehodnotili. 
O tom všetkom budeme písať v nasledujúcej analýze. Potrebujeme však ešte jednu malú 
odbočku.  
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Pandémia ochorenia covid-19 ovplyvnila podujatia aj výskum 
 
Väčšina podujatí prebehla v roku 2019 a začiatkom roka 2020. Vo februári 2020 však prišla 
pandémia ochorenia covid-19 a zasiahla práve oblasť stretávania a realizácie spoločných 
aktivít s mladými ľuďmi na viac ako rok.  
 
Aktivity v rámci projektu Psota sa tak prerušili a  ďalšie sa začali realizovať až koncom roku 
2021, aj to najprv len online formou a až na jar 2022 aj prezenčne.  
 
Tento aspekt nesmierne zasiahol aj výskum. Z odborného a metodologického hľadiska by bolo 
neadekvátne, ak by sme po tak dlhom období a po takom výraznom zásahu do života mladých 
ľudí, akými pandémia nepochybne bola, plynulo nadviazali na zber dát. Výsledky výskumu by 
boli veľmi ťažko analyzovateľné a ich interpretácia by bola veľmi pochybná.  
 
Dva výskumy o jednej téme 
 
Preto sme sa rozhodli rozdeliť analýzu výskumu na dve časti – tzv. „prvú a druhú fázu“. Tento 
text preto prináša aj dve samostatné analýzy napriek tomu, že otázky v dotazníkoch boli 
v oboch fázach rovnaké.  
 
Prvá analýza prináša zistenia z dotazníkov na základe podujatí v prvej fáze, ktoré sa realizovali 
ešte pred pandémiou. V tomto čase sa nám podarilo nazbierať 394 vstupných dotazníkov 
a 334 výstupných dotazníkov (nie všetci vyplnili výstupné dotazníky, čo sme však nedokázali 
ovplyvniť).  
 
Druhá analýza je výstupom z podujatí, ktoré sa realizovali počas pandémie online a neskôr aj 
offline, prípadne kombinovane (podujatie sa teda konalo prezenčne, avšak niektoré jeho 
aspekty účastníci absolvovali virtuálne, napr. divadelné predstavenie sledovali zo záznamu). 
V tejto fáze vypĺňali mladí ľudia dotazníky do online formulárov, najmä preto, že časť podujatí 
bola realizovaná v online podobe. To sa však odrazilo aj v návratnosti dotazníkov – vstupných 
dotazníkov sme vyzbierali 263 a výstupných 166. V tomto prípade bolo ešte náročnejšie 
dosiahnuť, aby všetci vyplnili online výstupné dotazníky.  
 
Analýzu druhej fázy výskumu významne ovplyvnil ešte jeden faktor, a to vojna na Ukrajine. 
Tá vypukla 24. februára 2022 a okamžite sa to prejavilo aj vo výraznom náraste ľudí 
utekajúcich z Ukrajiny na Slovensko. To do veľkej miery ovplyvnilo aj názory a postoje mladých 
ľudí, lebo práve v tomto období sa prejavila obrovská vlna solidarity s ľuďmi z Ukrajiny. Tá 
postupne opadávala, ale v čase realizácie podujatí a výskumu bola ešte veľmi vysoká.  
 
Fokusové skupiny v závere projektu 
 
Po realizácii posledných podujatí sa nám podarilo podľa plánu zrealizovať aj tri fokusové 
skupiny, všetky so študentmi stredných škôl. Tie reflektovali práve situáciu po začiatku vojny 
na Ukrajine – čomu sme čiastočne prispôsobili aj metodológiu skúmania. Okrem tejto témy 
sme sa venovali ďalším oblastiam migrácie – ako je vnímanie kultúrnej rozmanitosti, postoje 
k migrácii a cudzincom celkovo a úlohe štátu v riadení migrácie a integrácie.  
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VÝSKUM Č. 1. – VNÍMANIE MIGRÁCIE A POSTOJE K CUDZINCOM PRED 
PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19  
 
Vnímanie kultúrnej rozmanitosti a hodnotové orientácie mladých  
 
V súvislosti s migráciou a jej vnímaním vo verejnosti je dôležité aj celkové nastavenie ľudí, 
teda vnímanie toho, nakoľko je podľa nich dôležitá kultúrna rozmanitosť, či prevažujú 
nacionalistické nálady v spoločnosti, resp. či je kultúrna rozmanitosť vnímaná ako obohatenie 
alebo hrozba pre rozvoj spoločnosti.  
 
Preto sme sa vo výskume zamerali na to, ako tieto témy vnímajú mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili 
projektu Psota na Slovensku. Výroky, ktoré posudzovali na 5-stupňovej škále, sa týkali 
všetkých vyššie spomenutých oblastí.  
 
Slovensko je stále krajinou Slovákov 
 
Jeden z výrokov, ktorý v našich výskumoch sledujeme dlhodobo, pretože pomáha pochopiť 
vnímanie kultúrnej rozmanitosti, je výrok „Slovensko je krajinou Slovákov, a tak by to malo 
ostať“. Už výskum CVEK/OSF z roku 20122 ukázal, že k tomuto výroku sa prikláňa viac ako 70% 
slovenskej dospelej populácie. Podobne to bolo aj v roku 2020 v rámci výskumu, ktorý je 
zhrnutý v publikácii Slovensko a migrácia – hľadanie ciest k spolužitiu. V tomto výskume sa 
k tomuto výroku rovnako priklonilo približne 70% ľudí.3 Ukazuje sa teda, že na Slovensku sa 
stále prikláňame skôr k etnocentrickému nazeraniu na kultúrnu rozmanitosť a Slovensko 
nevnímame ako krajinu, kde žije 13 národnostných menšín a čoraz viac cudzincov. 
Kvalitatívne výskumy realizované v tejto téme ukazujú, že menšiny sú stále skôr neviditeľné 
a nie sú vnímané ako súčasť jednotnej spoločnosti.  
 
Zaujímavé je však sledovať, ako túto tému vnímajú mladí ľudia. Výskum Mladí a extrémizmus 
z roku 2022 realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1005 mladých ľudí z celého Slovenska   
ukázal, že mladí ľudia sú v tejto téme výrazne menej etnocentrickí ako celková dospelá 
populácia. K tomuto výroku sa vtedy priklonila „len“ polovica mladých ľudí. Otvorenejší v tejto 
téme boli vzdelanejší mladí ľudia z väčších miest a najmä tí, ktorí sú nejakým spôsobom 
občiansky aktívni.4  
 
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili podujatí projektu Psota v prvej fáze, sa svojimi odpoveďami 
ešte pred uskutočnením samotného podujatia podobali celkovej mladej populácii. S týmto 

 
2 CVEK/OSF (2012), Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry a Nadácia otvorenej spoločnosti.  
3 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 
4 CVEK (2022), Mladí a extrémizmus. Faktory vplývajúce na radikalizáciu mladých ľudí a vnímanie jej prejavov, 
Bratislava, Centrum pre výskum etnicity a kultúry. 

 

 

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/pravicovy-extremizmus.pdf
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
http://cvek.sk/mladi-a-extremizmus-faktory-vplyvajuce-na-radikalizaciu-mladych-ludi-a-vnimanie-jej-prejavov/?fbclid=IwAR3AAze3P9pcpirAVd1NX7m10Z6LpqNoz3MipTkwnyh0msNmcILbDDthUX8
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výrokom sa úplne alebo čiastočne stotožnilo 57,4% z nich. Ako uvidíme neskôr, po 
absolvovaní podujatia sa príklon k tomuto výroku výrazne znížil.  
 

 
N=394 

 
Medzi účastníkmi podujatia s týmto výrokom súhlasili oveľa viac muži ako ženy. Typ školy, 
ktorú študenti navštevovali, nemal príliš veľký vplyv na celkový súhlas s týmto výrokom. Určité 
rozdiely bolo možné vidieť pri jednoznačnom súhlase s tým, že Slovensko je krajina Slovákov. 
Rozhodne s týmto výrokom súhlasilo 28% študentov odborných škôl, kým pri gymnáziách to 
bolo len 8,8%. Najviac sa k nemu prikláňali študenti stredných odborných škôl 15,4% mladých.  
Vek zúčastnených nezohrával žiadnu rolu.  
 
Rozmanitosť kultúr vnímajú mladí skôr ako obohatenie, než konflikt  
 
Mladá generácia vníma spolužitie rôznorodých kultúr skôr ako obohatenie než ako hrozbu. 
Kým v celkovej dospelej populácii (teda u ľudí všetkých vekových kategórií) prevláda skôr 
rezervovanosť voči kultúrnej rozmanitosti, u mladých ľudí skôr väčšia otvorenosť. Výskum 
Slovensko a migrácia neskúmal presne ten istý výrok o kultúrnom obohatení, avšak ukázalo 
sa v ňom, že celkovo sa ľudia cítia dobre len medzi Slovákmi a iné národnosti im nevyhovujú 
(59%), niečo viac ako polovica ľudí si myslí, že od iných ľudí sa môžeme niečo nové naučiť, ale 
len tretina (33,2%) ľudí by sa rado zúčastňovalo akcií, kde môžu stretnúť ľudí z odlišných 
kultúr.5  
 
Mladí ľudia sú na tom celkovo o niečo lepšie. V našom výskume v rámci projektu Psota na 
Slovensku sa až 70% mladých ľudí vyjadrilo, že „Je dôležité, aby v krajine žili ľudia rôznych 
kultúr, obohatilo by to všetkých“. Skôr sa k tomuto výroku prikláňali ženy ako muži (73,9% vs. 
59,3%). Najčastejšie s ním súhlasili študenti gymnázií a najmenej často študenti odborných 
škôl.  
 

 
5 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

19%

38%

26%
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6%

Slovensko je krajinou Slovákov a tak by to malo zostať

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Rozhodne nesúhlasím Neviem

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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Dve tretiny mladých ľudí vo výskume projektu Psota zároveň vnímajú, že čím väčšia je 
kultúrna rozmanitosť v krajine, tým má spoločnosť lepšiu šancu sa rozvíjať. Opäť sa 
s výrokom stotožňovali viac dievčatá ako chlapci a najmä študenti gymnázií a vysokých škôl. 
Pomerne prekvapivým zistením bolo, že takmer pätina mladých ľudí tento výrok nevedela 
posúdiť. To znamená, že neuvažujú nad potenciálnymi dopadmi kultúrnej rozmanitosti 
a nevedia, čo by to spoločnosti prinieslo.  
 
Zaujímalo nás zároveň, či si mladí ľudia myslia, že väčšia kultúrna rozmanitosť môže znamenať 
to, že v krajine bude viac konfliktov. S týmto výrokom sa stotožnilo takmer 40% mladých ľudí 
v našej vzorke. To znamená, že mladí ľudia nevnímajú kultúrnu rozmanitosť ako jednoznačnú 
hrozbu, menej ako polovica si myslí, že by priniesla do spoločnosti viac konfliktov. V tomto 
prípade sa v názoroch nelíšili mladí ľudia podľa rodu a ani podľa typu školy.  
 

 
N=394 

 
Vo výskume sme ďalej sledovali, nakoľko majú mladí ľudia pocit, že by cudzinci mali mať právo 
udržiavať si svoju kultúru a tradície. Tu sa mladí ľudia ukázali byť veľmi tolerantní. Až 72,4% 
z nich totiž uviedlo, že by sme im v udržiavaní vlastnej kultúrnej identity nemali brániť. Mladé 
ženy oveľa častejšie označovali, že s týmto výrokom rozhodne súhlasia, celkový súhlas (úplný 
a čiastočný) bol však rovnomerne rozložený medzi mužmi a ženami. Najmenej často, podobne 
ako pri iných postojoch ku kultúrnej rozmanitosti, sa s ním stotožnili študenti stredných 
odborných škôl, avšak aj u nich to boli viac ako dve tretiny (67%), ktorí sa vedeli s výrokom 
stotožniť.  
 
Celkovo sa dá teda povedať, že mladí ľudia sú voči kultúrnej rozmanitosti otvorenejší ako 
celková Slovenská populácia. Vnímajú ju skôr ako obohatenie, než hrozbu, vnímajú jej 
potenciál pre rozvoj spoločnosti a majú pocit, že identity ľudí z odlišných kultúr by mali byť 
podporované. Ako uvidíme neskôr, tieto názory sa po podujatí PSOTA ešte viac upevnili.  
 
Slovensko patrí skôr na západ  
 
V súčasnosti, kedy je veľmi silná verejná diskusia o geopolitickej situácii a narastá vplyv 
konšpirácií a dezinformácií, je veľmi zaujímavé sledovať, ako mladí ľudia vnímajú pozíciu 

20,50%

23,20%

10,70%

40,80%

46,10%

28,80%

14,40%

18,30%

29,30%

6,20%

4,80%

14,30%

18,20%

7,60%

16,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kultúrna rozmanitosť prináša krajine potenciál rozvíjať
sa

Kultúrna rozmanitosť prináša obohatenie

Väčšia kultúrna rozmanitosť nevyhnutne znamená viac
konfliktov

Vnímanie kultúrnej rozmanitosti

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Rozhodne nesúhlasím Neviem



 
8 

Slovenska v rámci geopolitiky. Preto sme sa zamerali aj na to, nakoľko vnímajú mladí ľudia 
Slovensko ako súčasť západu (EÚ) oproti východu. Výrok položený v dotazníku znel: 
„Slovensko patrí skôr na východ (k Rusku) ako na západ (do EÚ)“.  
 
Výskum ukázal pomerne jednoznačný príklon k „západnej“ orientácii Slovenska. S tým, že 
patríme skôr na východ sa stotožnilo len 16,2% respondentov, 56,2% si naopak myslelo, že 
patríme skôr na západ.  
 
Dôležité ale je, že takmer tretina mladých ľudí nevie na túto otázku odpovedať. Znamená to, 
že v tejto téme mladí nemajú príliš jasno a sú teda zraniteľní voči rôznym dezinformáciám 
a bolo by potrebné posilniť verejnú diskusiu s mladými o týchto témach.  
 

 
N=394 

 
  

Ako sa posunuli názory a postoje ku kultúrnej rozmanitosti po absolvovaní podujatí 
Psota na Slovensku?  
 
Ako sme už spomínali v úvode tohto textu, jedným z cieľov tohto výskumu bolo zistiť, či po 
absolvovaní podujatí Psota na Slovensku sa názory a postoje voči migrácii a vedomosti o nej 
nejakým spôsobom zmenili. V každej kapitole preto zhodnotíme, ako sa tieto názory posunuli, 
či sa posilnili alebo oslabili. Tým, že dotazníky boli vypĺňané bezprostredne po podujatí, je 
možné predpokladať, že zmeny v názoroch mladých ľudí sa udiali práve pod dojmami 
a informáciami získanými na tomto podujatí.  
 
Vnímanie kultúrnej rozmanitosti sa vo všetkých oblastiach zlepšilo  
 
Ako sme už uviedli, vnímanie kultúrnej rozmanitosti bolo medzi mladými ľuďmi už pred 
podujatiami pomerne tolerantné a otvorené. Mladí ľudia vnímajú kultúrnu rozmanitosť 
pozitívnejšie ako celková slovenská populácia.  
 
Nasledujúce grafy ukazujú to, ako sa názory zmenili po podujatí.  
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Najvýraznejší posun nastal pri výroku „Slovensko je krajina Slovákov a tak by to malo ostať“. 
Kým celkový príklon k tomuto výroku pred podujatím uviedlo 57,4% mladých ľudí, po podujatí 
to bolo už len 35,3%. To znamená, že na základe predstavenia, diskusií a workshopov si mladí 
ľudia viac uvedomili súčasnú aj minulú rozmanitosť Slovenska a zistili, že obyvateľmi 
Slovenska nemusia byť nevyhnutne len Slováci. To poukazuje na fakt, že je potrebné hovoriť 
s mladými ľuďmi o tom, aká je Slovensko krajina, kto všetko v nej žije a aký to má vplyv na 
naše vzájomné spolužitie.  
 

  
N1=394, N2=334 
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Ako vidno z uvedených grafov, vo všetkých troch výrokoch o kultúrnej rozmanitosti nastal 
posun k väčšej otvorenosti. Tá už aj tak bola pomerne vysoká, ukázalo sa však, že mladí ľudia 
sa začali viac prikláňať k jednoznačným výrokom, teda úplnému súhlasu alebo úplnému 
nesúhlasu. Pri výroku o tom, že kultúrna rozmanitosť by obohatila všetkých, sa celkový príklon 
k výroku príliš nezmenil, narástol však podiel mladých ľudí, ktorí s ním rozhodne súhlasili (z 23 
na 28 percent).  
 
Zároveň si oveľa viac študentov po podujatí myslelo, že ak je krajina kultúrne rozmanitejšia, 
má väčší potenciál na rozvoj. Celkový príklon k tomuto názoru vzrástol po podujatí takmer 
o 10 percentuálnych bodov, zároveň aj poklesol počet mladých, ktorí na túto tému nemali 
názor.  
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V súvislosti s potenciálom pre rozvoj konfliktov sa ukázalo, že sa ich mladí ľudia menej obávajú 
po tom, čo absolvovali podujatia Psota. Tam podiel tých, ktorí si mysleli, že kultúrna 
rozmanitosť znamená viac konfliktov poklesol o 13 percentuálnych bodov.  
 
Pri otázke, či Slovensko patrí skôr na západ alebo na východ, nastal len veľmi minimálny 
posun, ale to môže byť vysvetlené aj tým, že mladí ľudia mali už pred podujatím veľmi silný 
príklon k západnej orientácii a nemal sa teda veľmi kam posúvať. Geopolitickej situácii sme sa 
na podujatiach navyše príliš nevenovali.  
 
Najsilnejší posun vo výroku o „našich problémoch“ 
 
Kde sme však videli výrazný posun, bol výrok o tom, že „Máme dosť svojich problémov, aby 
sme sa starali ešte aj o iných (napríklad utečencov)“. Pred podujatím sa s týmto výrokom 
stotožnila viac ako polovica mladých ľudí, po ňom to však bolo už len 25,2%. To je veľmi 
závažné zistenie, lebo ukazuje, že empatia sa dá budovať aj tým, že poukážeme na situáciu 
ľudí, ktorí k nám prichádzajú analogicky k tomu, ako sme odchádzali my z krajiny 
(predstavenie Americký cisár) alebo rôznymi workshopmi a diskusiami, či živou knižnicou, 
ktoré nám situáciu cudzincov lepšie približujú. V nasledujúcom grafe je možné vidieť 
významný posun v tomto postoji.  
 

 
N1=394, N2=334 

 

Postoj k migrácii a cudzincom  
 
Keďže projekt Psota na Slovensku sa v uplynulom období venoval téme migrácie, veľká časť 
výskumu bola zameraná na vnímanie tejto témy mladými ľuďmi, najmä na ich postoje k tomu, 
ako by sme sa mali stavať k migrácii a ako vnímajú cudzincov na Slovensku.  
 
Ako sme písali v úvode tohto textu, migrácia je proces, ktorý sa deje a dial v minulosti vo 
všetkých spoločnostiach, je ich základnou súčasťou a do veľkej miery prispieva alebo 
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ovplyvňuje rozvoj týchto spoločností. Kultúry sa menia a vyvíjajú veľmi často práve pod 
vplyvom migrácie na základe stretávania a vzájomného ovplyvňovania.  
 
Preto nás vo výskume zaujímalo, ako túto tému vnímajú mladí, ktorí sa zúčastnili podujatí 
v rámci tohto projektu.  
 
Cudzincov by sme si mali vyberať a migrácia by nemala riešiť demografickú krízu  
 
Študenti posudzovali výrok, ktorý sledoval, či sami vnímajú migráciu ako bežný prirodzený 
proces, alebo je to niečo, čomu by sme sa mali brániť, resp. k nej pristupovať selektívne. 
  
Nasledujúci graf ukazuje, že len tretina mladých ľudí si myslí, že migrácia je prirodzeným 
procesom a nemali by sme jej brániť. Ako ohrozenie ju vníma necelá desatina mladých, ostatní 
si myslia, že by sme k nej mali pristupovať selektívne. To, že migrácia je prirodzený proces si 
mysleli viac ženy ako muži a najväčšie zastúpenie pri tomto názore mali študenti vysokých 
škôl.  
 

 
N=394 

 
Takýto selektívny prístup veľmi dobre korešponduje aj s názormi celej dospelej populácie. 
Výskum, ktorý realizoval CVEK a ktorého zistenia sú zhrnuté v publikácii Slovensko a migrácia 
– hľadanie ciest k spolužitiu, podrobne popisuje, že ľudia na Slovensku pristupujú k migrácii 
veľmi selektívne – majú pocit, že by sme mali prísne strážiť hranice a pustiť do krajiny len 
niektoré typy migrantov. Viac ako dve tretiny ľudí si myslia, že by sme mali podporovať len 
prisťahovalectvo ľudí, ktorí sú nám kultúrne blízki a ktorí majú vysokú kvalifikáciu. To sa 
odrazilo aj v tom, že pozitívne emócie sa ľuďom spájajú najmä s cudzincami, ktorí sú napríklad  
zahraničnými študentmi či lekármi z iných krajín, prípadne zamestnancami z iných členských 
štátov EÚ. Slovenská verejnosť by taktiež podporila obmedzenie príchodu cudzincov z 
chudobnejších krajín (súhlasilo 73,1%).6  
 

 
6 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 
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Ďalšou témou, ktorá sa spája vo verejnom diskurze s migráciou je demografická kríza. 
Predovšetkým v Európe je starnutie populácie dlhodobým problémom (ľudia sa dožívajú čoraz 
vyššieho veku a rodí sa čoraz menej detí). Mnohí demografi tvrdia, že práve migrácia je 
jedným z možných riešení tejto demografickej situácie. Zaujímalo nás teda, či si to myslia aj 
mladí ľudia.  
 
Ukázalo sa, že nie. Až 64% mladých ľudí nesúhlasilo s tým, že cudzincov na Slovensku 
potrebujeme, pretože sa rodí čoraz menej detí a počet obyvateľov klesá. Mladí ľudia sa 
v tomto názore neodlišovali podľa rodu alebo typu školy, ktorú navštevovali.  
 
To opäť korešponduje s názormi celkovej populácie, avšak vo výskume celej dospelej 
populácie si až 86,1% ľudí myslelo, že migráciou by sa demografická kríza riešiť nemala. Treba 
však podotknúť, že otázka v tomto výskume bola formulovaná inak, čo mohlo ovplyvniť aj 
podiel odpovedí a mieru súhlasu s touto tézou. Nič to však nemení na fakte, že tak mladí, ako 
aj celá populácia sa nestotožňuje s tým, aby sme prijímali viac cudzincov ako prevenciu pred 
starnutím populácie. Tento názor sa u mladých ľudí po podujatí Psota mierne posunul, ako 
bude vidno v závere tejto kapitoly.  
 
Mladí ľudia nevnímajú cudzincov ako hrozbu pre trh práce, sociálny systém či bezpečnosť v 
krajine 
 
S migráciou a cudzincami sa zároveň spája množstvo stereotypov či negatívnych postojov, 
ktoré súvisia s pocitom ohrozenia. Vo výskume sme sa na niektoré z nich zamerali tiež. Ide 
predovšetkým o to, že ľudia majú pocit, že cudzinci nám berú prácu, zvyšujú kriminalitu alebo 
predstavujú záťaž pre sociálny systém. Zaujímalo nás však aj to, či majú mladí ľudia pocit, že 
cudzinci môžu našu kultúru nejako obohatiť.  
 
Nasledujúci graf ukazuje príklon mladých ľudí k týmto negatívnym názorom na migráciu.  
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Ako vidno z uvedeného grafu, mladí ľudia nevnímajú cudzincov negatívne a nepripisujú im 
problémy alebo ohrozenia, ktoré by mali trápiť slovenskú spoločnosť. S tým, že cudzinci berú 
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Slovákom prácu sa úplne či skôr stotožnilo približne 35% mladých, s výrokom, že zvyšujú 
kriminalitu len o niečo viac ako štvrtina (26,4%) a necelá tretina s tým, že predstavujú záťaž 
pre sociálny systém. Dôležité ale je, že pomerne vysoké percentá mladých ľudí sa k danej 
téme nevedeli vyjadriť, to znamená, že nemajú dostatočnú skúsenosť s migráciou a zároveň 
chýba kvalitná diskusia na túto tému. Aj v tejto oblasti sme zaznamenali posuny po 
absolvovaní podujatí projektu Psota.  
 
Názory mladých na tieto témy sú zároveň výrazne tolerantnejšie, než je tomu v prípade 
celkovej dospelej populácie. V tej si totiž až takmer 50% ľudí myslelo, že cudzinci berú 
Slovákom prácu. V prípade zvyšovania kriminality boli tieto rozdiely ešte markantnejšie. Až 
65% dospelej populácie si totiž myslí, že prítomnosť cudzincov zhoršuje kriminalitu v krajine.   
 
Cudzinci môžu byť pre krajinu obohatením a mali by sme im pomáhať začleniť  sa do 
spoločnosti  
 
Ukazuje sa, že mladí ľudia už pred absolvovaním podujatí projektu Psota vnímali migráciu skôr 
ako kultúrne obohatenie než ako sociálnu hrozbu. S výrokom, že „Cudzinci žijúci na Slovensku 
môžu slovenskú kultúru obohatiť“ súhlasilo takmer 70% z nich a rozhodný nesúhlas zvolilo len 
5%.  
 
Zároveň si viac ako 70% mladých ľudí myslí, že ak chceme, aby sa cudzinci začlenili do 
spoločnosti, mali by sme im ako spoločnosť pomáhať. To sú pomerne pozitívne zistenia, ktoré 
naznačujú, že pri kvalitnej verejnej diskusii o migrácii by minimálne medzi mladými bola 
pomerne výrazná podpora pre efektívne začleňovanie cudzincov.  
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Sociálny dištanc - cudzinci by mladým ľuďom neprekážali v susedstve ani v rodine 
 
Postoje k cudzincom sa môžu prejavovať aj v tom, do akej „blízkosti“ by mladí ľudia boli 
ochotní si ich pustiť. Skúmali sme preto, nakoľko by im prekážali ako susedia, členovia rodiny, 
ale aj to, či by im prekážalo, ak by zastávali verejné funkcie. Ukazuje sa, že mladým ľuďom by 
cudzinci prekážali skôr v politických funkciách než v bezprostrednom okolí.  
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Ako vidno z grafu, najmenej by mladým ľuďom prekážali cudzinci ako susedia (84,7% uviedlo, 
že by im skôr alebo rozhodne neprekážali) a učitelia (82,2%). Cudzinci v rodine by neprekážali 
70-tim percentám mladých. Ak však ide o politické funkcie, tam sa ukázalo, že vo vysokej 
politickej funkcii a ako primátori by cudzinci prekážali približne polovici z nich.  
 
Až porovnanie s celkovou dospelou populáciou ukazuje, že mladí ľudia sú opäť o niečo 
otvorenejší. Vo výskume CVEK z roku 2020 totiž len 60% dospelých uviedlo, že by im cudzinci 
neprekážali ako susedia a rovnako to bolo aj v prípade cudzincov v rodine. V prípade vysokej 
politickej funkcie boli štatistiky približne podobné ako v prípade mladých ľudí.  
 
 

Posuny v postojoch k migrácii po absolvovaní podujatí projektu Psota 

 
Ako sme písali už v úvode analýzy, postoje ľudí k určitým témam sa menia len veľmi ťažko 
a nie je možné čakať výrazný posun na základe jedného podujatia. Napriek tomu sme aj v tejto 
téme zaznamenali aspoň nejaké posuny v postojoch, hoci tie už boli aj pred podujatiami 
pomerne pozitívne.  
 
Viac mladých si myslí, že cudzincov budeme potrebovať aj kvôli demografickej kríze 
 
V prípade vnímania migrácie sme vo výstupnom dotazníku položili menej otázok ako pri 
vstupnom, preto tam názor na to, či je migrácia prirodzený proces chýba. Avšak opätovne sme 
sa pýtali na otázku o demografickej kríze a jej možnom riešení migráciou.  
 
Tu sme zaznamenali pomerne výrazný nárast súhlasu s tým, že „cudzincov na Slovensku 
potrebujeme, pretože sa rodí menej detí a počet obyvateľov klesá“. Kým vo vstupnom 
dotazníku s týmto výrokom súhlasilo len 15% mladých, po absolvovaní podujatia to bolo už 
28,5%. V grafe sme zlúčili varianty úplne súhlasím/skôr súhlasím a skôr nesúhlasím/úplne 
nesúhlasím, aby bolo lepšie vidno posuny v postojoch mladých.  
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Negatívne stereotypy o cudzincoch sa tiež znížili  
 
Podobne to bolo aj v prípade negatívne formulovaných výrokov o cudzincoch, kde sme sa 
snažili zistiť, či majú mladí ľudia pocit, že nám cudzinci berú prácu, zvyšujú kriminalitu a sú 
záťažou pre sociálny systém.  
 

 
N1=394, N2=334 

 

28,5

15,4

47,6

64,1

23,9

20,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Po podujatí

Pred podujatím

Cudzincov potrebujeme kvôli demografickej kríze

Súhlasím Nesúhlasím Neviem

4,9%

11,1%

16,4%

24,6%

37,3%

32,4%

29,9%

21,5%

11,4%

10,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Po podujatí

Pred podujatím

Cudzinci nám berú prácu

Úplne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Rozhodne nesúhlasím Neviem



 
17 

 
N1=394, N2=334 

 

 
N1=394, N2=334 

 
Ako vidno z grafov, pri všetkých troch výrokoch došlo k pomerne významným posunom 
v názoroch mladých ľudí, teda narástol podiel tých, ktorí s danými výrokmi nesúhlasia. 
V prípade výroku, že cudzinci nám berú prácu to bolo o 13 percentuálnych bodov, v prípade 
zvyšovania kriminality o 14 percentuálnych bodov a v prípade záťaže pre sociálny systém až 
takmer o 19 percentuálnych bodov. Pri každom z výrokov zároveň výrazne narástol počet 
tých, ktorí s daným výrokom „rozhodne nesúhlasia“.  
 
Pri pozitívne ladených výrokoch, teda v tom, že cudzinci obohatia našu kultúru alebo výroku, 
že im je potrebné pomáhať, ak sa majú začleniť do spoločnosti, sme až také výrazné posuny 
nezaznamenali, avšak v oboch prípadoch sa názory posunuli smerom k výraznejšiemu súhlasu 
minimálne o niekoľko percentuálnych bodov (o 10 v prípade obohatenia kultúry a 5 v prípade 
potrebnosti pomoci s integráciou).  
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Sociálny dištanc tiež poklesol, cudzinci by po podujatí menej prekážali vo verejných 
funkciách   
 
Nakoľko by vám prekážalo, ak by bol cudzinec:  

 Pred podujatím Po podujatí 

 Prekážal Neprekážal Neviem Prekážal  Neprekážal Neviem 

Vysoká 
polit. 
funkcia 

40,9% 46,7% 12,5% 37% 52,1% 10,8% 

Primátor 37,3% 61,5% 8,1% 30,3% 61,5% 8,1% 

Učiteľ 12,7% 82,8% 7,6% 12,4% 80% 7,6% 

Sused 7,7% 84,7% 7,7% 10,8% 80,7% 8,4% 

Člen 
rodiny 

17,6% 69,5% 12,5% 17,7% 71,1% 11,1% 

N1=394, N2=334 

 
Ako vidno z uvedenej tabuľky, postoje mladých sa posunuli smerom k väčšej akceptácii 
najmä v prípade verejných funkcií – teda vysokej politickej funkcie a funkcie primátora. Pri 
ostatných situáciách ostala akceptácia približne rovnaká, ale vzhľadom na to, že bola veľmi 
vysoká už pred podujatím, dá sa očakávať, že tí, ktorí mali rezervovaný postoj k tomu, aby 
cudzinci boli ich susedmi alebo členmi ich rodiny, tento postoj nezmenili ani po podujatiach, 
lebo ide o pomerne silný a rigidný názor. Ak niekoho odmietame vo svojom bezprostrednom 
okolí, náš postoj je pravdepodobne silno ukotvený a nebudeme ho ľahko meniť. Išlo však 
o veľmi nízke počty mladých, v žiadnej z troch možností (učiteľ, sused, člen rodiny) nebolo 
odmietanie cudzincov vyššie ako v 17tich percentách prípadov.  
 
Pre lepšiu orientáciu v dátach sme pripravili aj graf, kde posuny najmä v oblasti akceptácie 
cudzincov vo verejnej funkcii vidno lepšie.  
 

 
N1=394, N2=334 
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Vedomosti o migrácii a cudzincoch žijúcich na Slovensku 
 
Jedným z cieľov projektu Psota bolo aj to, aby sa vďaka podujatiam, ktoré mladí ľudia 
absolvujú, zvýšila aj ich informovanosť a vedomosti o migrácii. Preto sme do výskumu zaradili 
niekoľko otázok , ktoré sa týkajú napríklad počtu cudzincov či utečencov žijúcich na Slovensku, 
o tom, akí cudzinci tu žijú, kedy k nám začali prichádzať a podobne.  
 
Niektorým konkrétnym oblastiam sme sa venovali aj v odborných diskusiách, ktoré boli vždy 
súčasťou podujatia Psota, nie všetky fakty tam však odzneli. Preto je zaujímavé sledovať, ako 
sa vedomosti mladých po podujatí zlepšili a či aspoň pri niektorých otázkach sa dozvedeli viac 
o týchto témach.  
 
Celkovo sme mladým ľuďom položili sedem vedomostných otázok vo vstupnom dotazníku, vo 
výstupnom päť otázok.  
 
Vedomosti o migrácii boli pred absolvovaním podujatí pomerne slabé 
 
Pred absolvovaním podujatia mali najlepšie vedomosti mladí ľudia o tom, prečo ľudia 
migrovali na začiatku 20. storočia. Pri tejto otázke až 70% študentov označilo správnu 
odpoveď, že ľudia z nášho územia odchádzali za prácou a nie kvôli politickému 
prenasledovaniu. Na túto otázku odpovedali častejšie správne muži než ženy. Typ školy 
nezohrával dôležitú úlohu, zaujímavé však je, že najčastejšie správne odpovedali študenti 
stredných odborných škôl (73%) a najmenej často študenti vysokých škôl (65%).  
 

 
N=394 

 
Ďalšou sledovanou otázkou bolo to, koľko ľudí sa podľa respondentov vysťahovalo 
z dnešného Slovenska počas socializmu. Správnu odpoveď, teda približne 130 tisíc označilo 
len 20% mladých. Najčastejšou odpoveďou bolo, že sa vysťahovalo približne 11 tisíc ľudí. 
Poukazuje to na to, že toto obdobie dejín nie je dostatočne v školách diskutované a nevenuje 
sa mu adekvátna pozornosť. Správnu odpoveď opäť označovali viac chlapci, než dievčatá. 
V tomto prípade správnu odpoveď najčastejšie označovali študenti gymnázií.  

70%

30%

Aké boli motívy Slovákov vysťahovať sa do zahraničia na 
prelome 19 a 20.storočia? 

ekonomické - za prácou politické - pred prenasledovaním
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Pomerne ťažkou otázkou bolo, odkedy žije na Slovensku vietnamská komunita. Správna 
odpoveď bola, že od čias socializmu, pretože Československo malo s Vietnamom uzatvorené 
medzištátne zmluvy, vďaka ktorým sem mohli prichádzať ľudia študovať. To je však len málo 
známy fakt a nie je preto prekvapivé, že správnu odpoveď označila len pätina študentov 
(22,2%). V tomto prípade sa vedomosti chlapcov a dievčat nelíšili. Nerozhodoval ani typ školy.  
 
Téma utečenectva bola na Slovensku dôležitá najmä po roku 2015, keď v dôsledku vojny 
v Sýrii prišlo do Európy niekoľko miliónov utečencov. Slovenska sa táto téma až tak nedotkla, 
ale vo verejnom a politickom diskurze bola silno prítomná. Preto sme chceli vedieť, či majú 
mladí ľudia vedomosti o tom, odkedy do našej krajiny začali prichádzať utečenci a koľko azylov 
bolo udelených v roku 2018 (teda v predchádzajúcom roku oproti realizovaným podujatiam). 
Ukázalo sa, že ani v tomto nemajú mladí ľudia dostatočný prehľad. Najviac z nich, takmer 
polovica, si myslela, že utečenci začali prichádzať po roku 2015. Správnou odpoveďou však 
bolo, že začali prichádzať už po roku 1989. Tú označila približne tretina účastníkov podujatia. 
Najvyššie počty utečencov boli v roku 2004, keď u nás o azyl požiadalo takmer 11 tisíc ľudí. To 
je však opäť informácia, ktorá nie je vo verejnom diskurze veľmi prítomná a nedá sa čudovať, 
že si mladí ľudia myslia, že to bolo po roku 2015, pretože vtedy bola najsilnejšia verejná 
diskusia o tejto téme. Správnu odpoveď označovali rovnako muži ako ženy, chlapci si častejšie 
mysleli, že to bolo v roku 2015 a dievčatá zas častejšie ako chlapci označovali, že to bolo po 
vstupe Slovenska do EÚ.  
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Počet udelených azylov v roku 2018 bol veľmi nízky – len 5. Vo verejnej diskusii sa však často 
prezentuje utečenecká téma ako hrozba, preto to evokuje pocit, že je utečencov na Slovensku 
veľa. Takmer štvrtina mladých uviedla správnu odpoveď (24,8%), najčastejšie uvádzali, že 
azylov bolo udelených 75 (38,1%). V odpovediach sa nelíšili podľa rodu ani typu školy, ktorú 
navštevujú.  
 
Približne polovica mladých ľudí vedela uviesť, koľko cudzincov žije na Slovensku. V roku 
2018 to bolo približne 130 tisíc a túto odpoveď uviedlo 45,7% respondentov, čo bola 
najčastejšia správna odpoveď. Ďalšia takmer polovica uviedla, že je to približne 50 tisíc. To 
ukazuje, že mnohí ľudia majú tendenciu podhodnocovať počet ľudí z cudziny, ktorí na 
Slovensku žijú.  
 
V tomto prípade správnu odpoveď označovali skôr dievčatá ako chlapci, tí zas oveľa častejšie 
podhodnocovali počet cudzincov žijúcich na Slovensku. Správnu odpoveď najčastejšie 
označovali študenti vysokých škôl, gymnazisti zas najčastejšie označovali 50 tisíc cudzincov 
ako správnu odpoveď.  
 

 
N=394 
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Poslednou skúmanou otázkou bolo, z ktorých krajín k nám cudzinci najčastejšie prichádzajú. 
Tu vyše polovica (52,5%) správne odpovedala, že z Ukrajiny (pozn. bolo to ešte v roku 2019, 
dávno pred vypuknutím vojny, napriek tomu bola táto krajina najčastejšou krajinou pôvodu).  
 
Zaujímavé je, že až štvrtina mladých si myslela, že k nám najčastejšie prichádzajú ľudia zo Sýrie 
– to však nie je pravda, lebo Slovensko sa k prijímaniu utečencov zo Sýrie postavilo značne 
negatívne a o azyl u nás požiadalo len veľmi málo ľudí. Správnu odpoveď označovali častejšie 
ženy ako muži, tí zas častejšie označovali Sýriu ako krajinu, odkiaľ máme najviac cudzincov. 
Vysokoškoláci a gymnazisti označovali správnu odpoveď oveľa častejšie než študenti 
stredných odborných a pedagogických škôl.  
 

Vedomosti sa po absolvovaní podujatí Psota výrazne zlepšili 

 
V nasledujúcom grafe popisujeme, ako sa posunuli vedomosti o migrácii a cudzincoch po 
absolvovaní podujatí Psota. Ako vidno z grafu, pri všetkých sledovaných otázkach pomerne 
výrazne narástol počet správnych odpovedí. V prípade otázky, koľko cudzincov žije 
momentálne na Slovensku to bolo až o 33,3 percentuálnych bodov, čo je naozaj silný nárast. 
Je to spôsobené aj tým, že v odbornej diskusii sme o tejto téme intenzívne hovorili.  
 
Pri ostatných otázkach sme tiež zaznamenali nárast v priemere o 12 – 15 percentuálnych 
bodov.  
 

 
N1=394, N2=334 

 
Ukazuje sa teda, že má zmysel s mladými ľuďmi o témach migrácie a situácie cudzincov u nás 
hovoriť. Podujatia ako Psota na Slovensku majú potenciál atraktívnym spôsobom osloviť 
a zaujať mladých ľudí v témach, ktoré majú vo verejnej alebo politickej diskusii veľmi 
negatívny náboj a potenciál podporovať mnohé stereotypy alebo zobrazovať migráciu ako 
hrozbu.  
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Postoje mladých ľudí k politikám štátu ohľadom migrácie 
 
Poslednou väčšou témou, na ktorú sme sa zamerali v rámci výskumu boli názory na to, ako by 
štát mal pristupovať k migrácii a integrácii a nakoľko by mal pomáhať cudzincom začleniť sa 
do spoločnosti.  
 
Mladí ľudia sú vo vzťahu k migračným politikám tolerantnejší ako celková populácia 
 
Už sme spomínali, že mnoho mladých ľudí si myslí, že by sme mali selektívne pristupovať 
k tomu, akých cudzincov pustíme do krajiny. V tejto súvislosti sme sa pýtali mladých ľudí, či si 
myslia, že by štát mal dovoliť na Slovensko prichádzať len vysokokvalifikovaným cudzincom.  
 
Tu sa ukázalo, že mladí ľudia tento názor nezdieľajú, na rozdiel od celkovej dospelej populácie. 
Vo výskume CVEK z roku 2020 sa ukázalo, že až 65% ľudí si myslí, že by sme mali dovoliť 
prichádzať len ľuďom s vysokou kvalifikáciou.7  
 
U mladých ľudí to bolo naopak – len tretina s týmto názorom súhlasila a 60% z nich vyjadrilo 
nesúhlas. To znamená, že sú v tejto téme oveľa otvorenejší ako celková populácia. Častejšie 
s výrokom súhlasili študenti stredných odborných škôl, názory sa neodlišovali podľa rodu.  
 
Podobne to bolo aj s témou prísnejšieho stráženia hraníc. V celkovej populácii si až 84% ľudí 
myslelo, že by štát mal prísnejšie strážiť hranice (najmä v obave pred utečencami – ešte pred 
vojnou na Ukrajine). U mladých ľudí navštevujúcich podujatia Psota si to však myslela len 
polovica (50,1%).  
 
 

 
N=394 

 
 
 

 
7 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 
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Študenti vo veľkej miere podporujú integračné nástroje štátu  
 
V súvislosti s integračnou politikou nás zaujímal názor mladých ľudí na to, do akej miery by im 
s ňou mal pomáhať štát alebo je to ich vlastná zodpovednosť. Tu sa ukázalo, že prevláda skôr 
príklon pomoci zo strany štátu.  S výrokom „Štát by nemal pomáhať cudzincom s integráciou, 
je to ich vlastná zodpovednosť“ sa totiž čiastočne alebo úplne stotožnilo len 21% mladých. 
Viac ako 62% s ním nesúhlasilo. V prípade celkovej populácie sa názory rozdelili na približne 
dve rovnaké polovice.  
 

 
                          N=394 

 
Pri ďalších troch výrokoch sme sa snažili identifikovať, v akej miere a v akých oblastiach by 
sme cudzincom mali pomáhať v ich integračnom procese.  
 
Približne polovica mladých si myslí, že by sme im mali pomáhať s bezplatnými jazykovými 
kurzami, aby sa čo najskôr naučili po slovensky. Toto si v rovnakej miere mysleli dievčatá aj 
chlapci a odpovede sa neodlišovali ani podľa typu školy, ktorú navštevujú, úplný súhlas však 
výrazne častejšie označovali študenti vysokých škôl ako ostatní mladí ľudia. Zaujímavé je, že 
v tomto prípade sa k finančnej podpore cudzincov viac prikláňala celková populácia než mladí 
ľudia – 61,3% z celkovej populácie totiž uviedlo, že by štát mal poskytovať podporu v podobe 
bezplatných kurzov.  
 
Až tri štvrtiny mladých (75,3%) si myslia, že lepšej integrácii pomôže, ak deti budú navštevovať 
spoločné školy so slovenskými deťmi. Výrazne najčastejšie sa k podpore spoločného 
vzdelávania prikláňali študenti vysokých škôl, najmenej často študenti stredných odborných 
škôl.  
 
Treťou oblasťou podpory integrácie bola otázka týkajúca sa pomoci utečencom. S výrokom, 
že utečenci sú v ťažkej životnej situácii a štát by sa mal o nich postarať, súhlasilo 44,7% 
mladých, avšak variant „rozhodne súhlasím“ označilo len 8% z nich. Výrazne častejšie tento 
názor podporovali dievčatá než chlapci a študenti gymnázií.  
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N=394 

 
Posledná otázka v tejto časti sa netýkala migračných a integračných politík, ale skôr 
potenciálne diskriminačného správania zo strany štátu voči cudzincom. Pýtali sme sa, či by 
podľa nich malo byť podnikanie cudzincov kontrolované prísnejšie ako podnikanie Slovákov. 
V tomto však nemali mladí ľudia jednoznačný názor. Až pätina (19,8%) sa nevedela k tejto 
téme vyjadriť. Približne tretina (34,1%) s týmto výrokom súhlasila a takmer polovica (46,1%) 
sa s ním nestotožnila. Opäť sa však mladí ľudia ukázali tolerantnejší ako celková populácia, 
pretože v nej sa až 68,3% ľudí priklonilo k názoru, že podnikanie cudzincov by malo byť 
prísnejšie kontrolované.   
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Posuny v názoroch na migračné a integračné politiky štátu po absolvovaní podujatí 
Psota na Slovensku 

 
Názory na to, či by sme mali umožniť do krajiny prichádzať len ľuďom s vysokou kvalifikáciou, 
ostali v podstate nezmenené, nastal tam pokles len približne o 1,5 percentuálneho bodu.  
 
Čo sa však zmenilo výraznejšie, bol názor na to, či by mal štát strážiť hranice prísnejšie ako 
doteraz. Tam nastal pokles súhlasu s prísnejším strážením hraníc z 50,1% na 37,7%. Zdá sa teda, 
že poukazovanie na komplexnosť témy a narúšanie „bezpečnostného“ naratívu ohľadom 
migračnej politiky má vplyv aj na to, čo si mladí ľudia myslia o represívnych politikách štátu.  
 
 

 
N1=394, N2=334 

 
Pomerne výrazné posuny nastali najmä v názoroch na integračné opatrenia. Kým pred podujatím 
si približne 21% mladých myslelo, že integrácia je osobnou zodpovednosťou cudzincov, po 
podujatí to bolo už len 15% Výrazne narástol podiel tých, ktorý s týmto výrokom rozhodne 
nesúhlasili – z 20% na 34,3%. To opäť poukazuje na to, že si mladí uvedomili komplexnosť tejto 
témy a potrebu zapojenia štátu a možno aj iných aktérov do integračného procesu.  
 
Výrazne narástol aj podiel tých mladých ľudí, ktorí si myslia, že štát by mal finančne pomáhať 
cudzincom s učením sa slovenského jazyka prostredníctvom poskytovania bezplatných kurzov 
slovenčiny. Tento posun bol z pôvodných 51,1% na 65% po absolvovaní podujatia. Narástol aj 
podiel tých, ktorí s poskytovaním bezplatnej podpory pre jazykové vzdelávanie „úplne súhlasili“, 
teda vyjadrili rozhodný súhlas – z pôvodných 14% na takmer 25%.  
 
Pri spoločnom vzdelávaní detí sme tiež zaznamenali posun, avšak miernejší – čo však môže byť 
spôsobené tým, že aj pred absolvovaním podujatí mali až tri štvrtiny mladých ľudí pocit, že deti 
cudzincov by sa mali vzdelávať spoločne so slovenskými deťmi.  
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Rovnako aj pri otázke o tom, či by sa mal štát postarať o utečencov, sme zaznamenali výrazný 
posun, najmä v „úplnom súhlase“ s týmto výrokom. Celkovo došlo k nárastu zo 44% na 60% po 
podujatí, vo variante úplne súhlasím to bol posun z 8 až na 18,3%.  
 

 
                   N1=394, N2=334 

 
 

Hodnotenie podujatí 
 
V závere výstupného dotazníka sme sa zaujímali aj o to, ako študenti hodnotia jednotlivé aspekty 
podujatia projektu Psota a aj jednotlivé podujatia. Študenti mali vyjadriť na stupnici od 1 po 5 
(ako v škole) spokojnosť s týmto podujatím, teda ho v podstate oznámkovať.  
 
Ukazuje sa, že študenti boli s týmto podujatím veľmi spokojní. Až 63,1% z nich ho označilo za 
veľmi zaujímavé – teda mu udelilo jednotku. Ďalších 30% mu udelilo dvojku, teda ho považovali 
za skôr zaujímavé. Najhoršie hodnotenie, teda päťku, mu dali len 3 mladí ľudia z celej vzorky.  
 
V podstate rovnaké percentá takto hodnotili aj organizáciu a celkovú atmosféru počas podujatia. 
Všetkým týmto aspektom okolo 90% mladých ľudí dalo jednotku alebo dvojku.  
 
Čo sa týka prínosu k vedomostiam, tam boli čísla o niečo nižšie – 59,4% povedalo, že podujatie 
rozhodne prispelo k zvýšeniu vedomostí a 24,9%, že skôr prispelo.  
 
Ak sa pozrieme na nasledujúci graf, uvidíme, aké priemerné „známky“ dostali jednotlivé aspekty 
podujatia v rámci projektu Psota na Slovensku. Usporiadali sme ich od tých, ktoré sa mladým 
ľuďom páčili najviac, po tie, ktoré sa páčili najmenej. Žiadne z podujatí však nedostalo priemernú 
známku horšiu ako dvojku. Čím je v grafe nižšia hodnota, tým lepšiu známku mladí ľudia danému 
aspektu pridelili.  
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N=334 

 
Ukazuje sa teda, že najviac na mladých ľudí zapôsobilo predstavenie Americký cisár. Neformálne 
diskusie s mladými ľuďmi počas podujatia naznačili, že len máloktorí z nich majú skúsenosti 
s divadlom ako takým a podobný formát predstavenia nevidel takmer nikto z nich. Možnosť 
zúčastniť sa takéhoto predstavenia, navyše osobne a počas „školského dňa“, tak bolo pre nich 
veľmi vítaným spestrením vyučovania. Rovnako aj workshopy vedené skúsenými lektormi – 
hercami, výtvarníkmi, spisovateľmi a podobne – im dali možnosť interaktívnou formou 
nahliadnuť do témy migrácie a pozrieť sa na ňu inak, ako boli zvyknutí. Najmenej pozitívne boli 
hodnotené odborné diskusie – či už teatrologická alebo diskusie s odborníkmi – tie môžu byť pre 
mladých ľudí menej zaujímavé a náročné, najmä diskusia s odborníkmi prebiehala až na konci 
podujatia a mnohí často uvádzali, že sú po celom dni unavení. Napriek tomu dali aj diskusiám 
známku, ktorá bola v priemere lepšia ako dvojka.  
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VÝSKUM Č. 2 – VNÍMANIE MIGRÁCIE A POSTOJE K CUDZINCOM 
POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 
 

Vnímanie kultúrnej rozmanitosti 
 
Ochota akceptovať na Slovensku cudzincov, ktorí prichádzajú z odlišných kultúrnych 
prostredí, úzko súvisí s tým, ako ľudia vnímajú Slovensko. Považujú ho za krajinu, ktorá je 
a mala by byť kultúrne homogénna alebo za krajinu, v ktorej je a mala by byť prítomná aj 
kultúrna rozmanitosť? Postoje voči kultúrnej rozmanitosti sme teda skúmali sériou výrokov 
zameraných na vnímanie Slovenska vo vzťahu ku kultúrnej rozmanitosti. 
 
Výskum ukázal, že pred podujatiami takmer polovica (47,9%) skôr alebo úplne súhlasila 
s výrokom, že Slovensko je krajinou Slovákov a tak by to malo ostať. Skôr alebo rozhodne 
s týmto výrokom nesúhlasilo 45,6% respondentov a 6,1% sa k tomuto výroku nevedelo 
vyjadriť. Vnímanie Slovenska vo vzťahu k rozmanitosti teda medzi mladými ľuďmi pred 
absolvovaním podujatia nebol vyhranený. Podobné výsledky preukázal aj reprezentatívny 
výskum CVEKu z roku 20228 medzi mladými ľuďmi, kde sa 50,3% priklonilo k výroku, že 
Slovensko je krajinou Slovákov.  
 
Mladí ľudia sa vo vnímaní Slovenska javia byť omnoho otvorenejší než je tomu v prípade 
všeobecnej dospelej populácie. V tej sa v roku 2020 k tomuto výroku priklonilo až 70,3%9 
(treba však brať do úvahy metodologické rozdiely - v spomínaných výskumoch si respondenti 
mali vybrať z dvoch protichodných výrokov, nie vyjadriť mieru svojho súhlasu na 5-stupňovej 
škále).  
 
Vyhranenejší postoj sme zaznamenali v prípade výroku, že je dôležité, aby v krajine žili ľudia 
rôznych kultúr, obohacuje to všetkých. S týmto výrokom skôr alebo úplne súhlasilo až 82% 
a skôr alebo rozhodne nesúhlasilo len 12,2% respondentov.  
 
S touto otázkou súvisel aj ďalší výrok, ktorým sme zisťovali, či respondenti vnímali kultúrnu 
rozmanitosť ako potenciálny zdroj rozvoja krajiny. S výrokom, že čím žije v krajine viac etník 
a kultúr, tým väčší potenciál má rozvíjať sa, skôr alebo úplne súhlasilo 69,3% a skôr alebo 
rozhodne nesúhlasilo 20,3%. Nevedelo sa vyjadriť 10,3% respondentov.  
 
Väčšina mladých ľudí pred absolvovaním podujatia projektu Psota teda kultúrnu rozmanitosť 
vnímala ako zdroj rozvoja a obohatenie krajiny. Zároveň vnímali, že cudzinci prichádzajúci na 
Slovensko majú často inú kultúru a my by sme im nemali brániť si ju uchovávať – skôr alebo 
úplne s týmto súhlasilo 80,5%. Pomerne veľká časť respondentov však zároveň kultúrnu 
rozmanitosť vnímala ako nevyhnutný zdroj konfliktov – skôr alebo úplne s tým súhlasilo 
37,2%, hoci stále nadpolovičná väčšina (49,9%) s týmto výrokom nesúhlasila.  

 
8 CVEK (2022), Mladí a extrémizmus. Faktory vplývajúce na radikalizáciu mladých ľudí a vnímanie jej prejavov, 
Bratislava, Centrum pre výskum etnicity a kultúry. 
9 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

http://cvek.sk/mladi-a-extremizmus-faktory-vplyvajuce-na-radikalizaciu-mladych-ludi-a-vnimanie-jej-prejavov/?fbclid=IwAR3AAze3P9pcpirAVd1NX7m10Z6LpqNoz3MipTkwnyh0msNmcILbDDthUX8
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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Citlivou otázkou v posledných rokoch je otázka prijímania utečencov, ktorá sa stala centrom 
politického diskurzu v rokoch 2015/2016, kedy do Európy začali prichádzať veľké počty 
utečencov najmä zo Sýrie, pričom táto humanitárna kríza sa prekrývala s predvolebnou 
kampaňou na Slovensku. Ochrana Slovenska pred migrantmi sa stala ústrednou témou 
kampane. Od tohto obdobia pozorujeme výrazný nárast odmietavých postojov voči 
utečencom – v roku 2020 napríklad len 10,9% respondentov (všeobecná dospelá populácia) 
súhlasila s tým, že Slovensko by malo prijímať viac utečencov. V roku 2021 sa respondenti 
reprezentatívneho prieskumu na všeobecnej dospelej populácii stavali k prijímaniu utečencov 
stále odmietavo, aj keď menej výrazne. S výrokom, že vláda by mala k posudzovaniu žiadostí 
o azyl pristupovať zhovievavo skôr alebo úplne súhlasilo 36,3%.10  
 
A hoci treba brať do úvahy aj rozdiely v položených otázkach, možno konštatovať, že účastníci 
podujatí projektu Psota sa k poskytovaniu pomoci napr. utečencom stavali o niečo 
pozitívnejšie – 57,5% respondentov skôr alebo rozhodne nesúhlasilo s výrokom, že máme 
dosť svojich problémov na to, aby sme sa ešte starali aj o iných (napr. utečencov). Na 
vnímanie tejto otázky mohla mať vplyv aj utečenecká kríza po vypuknutí vojny na Ukrajine, ku 
ktorej došlo v priebehu projektu Psota a časť účastníkov už mohla byť pri vnímaní týchto tém 
ovplyvnená aktuálnym dianím. 
 
S vnímaním Slovenska vo vzťahu ku kultúrnej rozmanitosti súvisí aj to, ako ľudia vnímajú 
Slovensko a jeho medzinárodnú orientáciu a zaradenie na osi západ (EÚ)-východ (Rusko), 
keďže v týchto geopolitických regiónoch sa aj výrazne líši charakter demokracie a politík voči 
rozmanitosti. Respondenti pred absolvovaním podujatia projektu Psota väčšinovo vnímali 
Slovensko ako patriace na západ, teda do EÚ. S výrokom, že Slovensko patrí skôr na východ, 
teda k Rusku, skôr alebo úplne súhlasilo 18,7% a skôr alebo rozhodne nesúhlasilo 62,8% 
respondentov. Až 18,4% sa však k tomu výroku nevedelo vyjadriť.  
 

 

 
10 Holka Chudžíková, A. (2021), ´Nový domov s podmienkami´, [fjúžn] magazín, ročník 16, s. 54-59. 
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N=261 (vstupné, teda pred podujatím) 

 
Vnímanie kultúrnej rozmanitosti medzi účastníkmi podujatí Psota je teda pomerne pozitívne 
a otvorené, hoci úvodný výrok o tom, že Slovensko je krajinou Slovákov by naznačoval skôr 
ambivalentný postoj k tejto téme s miernym príklonom k odmietaniu rozmanitosti. 
Detailnejšie otázky na vnímanie rôznych aspektov kultúrnej rozmanitosti však naznačujú, že 
respondenti by pravdepodobne boli ochotní pod pojem „Slovák“ zaradiť aj obyvateľov 
s odlišným kultúrnym pôvodom. 
 
V rámci zisťovania posunov v postojov mladých ľudí po absolvovaní podujatia projektu Psota 
sme však zaznamenali pomerne výraznú zmenu vo vnímaní Slovenska vo vzťahu ku kultúrnej 
rozmanitosti. S výrokom, že Slovensko je krajinou Slovákov, skôr alebo úplne po absolvovaní 
podujatia súhlasilo už len 35,8% a skôr alebo úplne nesúhlasilo 55,7%. Nevedelo sa vyjadriť 
8,5% respondentov (pozri graf nižšie).  
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
 
Po absolvovaní podujatia teda vzrástol podiel tých, ktorí sa skôr alebo rozhodne nesúhlasia 
s tým, že Slovensko je len krajinou Slovákov. Vzrástol tiež podiel tých, ktorí kultúrnu 
rozmanitosť vnímali ako zdroj rozvoja. Po absolvovaní podujatia projektu Psota s výrokom, že 
čím žije v krajine viac etník a kultúr, tým väčší potenciál má rozvíjať sa, skôr alebo úplne 
súhlasilo 74,6% respondentov (nárast zo 69,3%). Pozitívnejšie vnímanie kultúrnej 
rozmanitosti sa preukázalo aj pri otázke na vnímanie kultúrnej rozmanitosti ako 
nevyhnutného zdroja konfliktov – podiel tých, ktorý s týmto výrokom skôr alebo úplne 
súhlasili, klesol z 37,2% na 28,5%.  
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
Posun smerom k väčšej otvorenosti sme zaznamenali aj v otázke pomoci napríklad utečencom 
– po absolvovaní podujatia s výrokom, že máme dosť svojich problémov na to, aby sme sa 
ešte starali aj o iných (napr. o utečencov) skôr alebo rozhodne nesúhlasilo 68,5% (v 
porovnaní 57,5%). 
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
Zároveň však mierne klesol podiel tých, ktorí si myslia, že na Slovensku by mali žiť ľudia 
rôznych kultúr – z 82% na 78,8%, pričom sa to však nepremietlo do nesúhlasného postoja, ale 
do neistoty. Podiel odpovedí „neviem“ tu vzrástol zo 5,7% na 7,9%. Podobnú zmenu sme 
identifikovali aj v prípade výroku o tom, že cudzincom by sme nemali brániť uchovávať si svoju 
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kultúru, kde čiastočný alebo úplný súhlas klesol z 80,5% na 78,8%, pričom sa však táto zmena 
premietla najmä do odpovedí neviem – nárast z 7,3% na 9,7%. Tieto zmeny v postojoch 
naznačujú, že podujatie projektu Psota pravdepodobne účastníkom pomohlo uvedomiť si 
komplexnosť problematiky integrácie a fakt, že nejde o jednoduché prebratie kultúrnych 
vzorov prijímajúcej spoločnosti, ale o komplikované procesy vytvárania nových kultúrnych 
identít.  
 
Zmenu sme identifikovali aj vo vnímaní Slovenska a jeho medzinárodnej pozície a orientácie. 
Podiel tých, ktorí skôr alebo rozhodne nesúhlasili s tým, že Slovensko patrí na východ (k 
Rusku) stúpol zo 62,8% na 66,6% a o 1,2 percentuálneho bodu klesol podiel tých, ktorí s tým 
súhlasili. Výraznejšie však klesol podiel tých, ktorí k tejto otázke nevedeli zaujať postoj – 
z 18,4% na 15,8%. 
 

Sociálny dištanc 
 
Meranie sociálneho dištancu predstavuje spôsob, ako zistiť, do akej „blízkosti“ sú ľudia 
ochotní pustiť si príslušníkov rôznych sociálnych skupín, napríklad príslušníkov menšín 
a podobne. V tomto výskume sme sa zamerali jednak na to, ako blízko by boli respondenti 
ochotní pustiť si cudzincov (susedstvo, rodina), ale aj na to, či by im prekážalo, keby cudzinci 
zastávali isté funkcie (vysoká politická funkcia, primátor/ka, učiteľ/ka).  
 
Výskum ukázal, že vo všetkých týchto prípadoch by cudzinci respondentom skôr neprekážali 
(pozri graf nižšie).  
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zastával vysokú politickú funkciu v štáte

Bol primátorom či primátorkou vášho mesta

Učil v škole vás alebo vaše deti

Bol vaším susedom v bytovke

Sa stal súčasťou vašej rodiny

Nakoľko by vám prekážalo, ak by nejaký cudzinec... - pred 
podujatím

Rozhodne prekážalo Skôr prekážalo Skôr neprekážalo Rozhodne neprekážalo Neviem
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Najviac by respondentom prekážalo, keby cudzinci zastávali politické funkcie, a naopak, 
najviac otvorení boli možnostiam, aby cudzinci učili ich alebo ich deti, či stali sa ich susedmi 
v bytovke. Pomerne otvorení boli aj možnosti, aby sa cudzinci stali súčasťou ich rodiny. 
Zaujímavé je aj porovnanie výsledkov s výsledkami všeobecnej dospelej populácie. Vo 
výskume CVEKu z roku 2020 sa ukázalo, že cudzinci ako súčasť rodiny by prekážali až 40% 
respondentov11, pričom v našom výskume by to skôr alebo rozhodne prekážalo len 20% 
respondentov pred podujatím a 18,2% po podujatí projektu Psota. V tom istom výskume 
CVEKu sa ukázalo, že cudzinci zastávajúci vysoké politické funkcie by určite alebo skôr 
prekážali až 52,9% respondentov všeobecnej dospelej populácie, zatiaľ čo v prípade 
účastníkov podujatí projektu Psota by cudzinec zastávajúci vysokú politickú funkciu v štáte 
prekážal cca. 30% účastníkov. V rámci všeobecnej dospelej populácie by cudzinci žijúci 
v blízkom susedstve prekážali 36% respondentov, kým v našom prípade to bolo len 8,8% pred 
podujatím a 4,8% po jeho absolvovaní. Mladí ľudia sú teda omnoho otvorenejší voči 
akceptácii cudzincov vo svojom súkromnom, ale aj verejnom priestore, než všeobecná 
populácia.  
 
Ak si porovnáme dáta z dotazníkov pred a po absolvovaní podujatia projektu Psota, ukazuje 
sa, že nastal posun vo všetkých oblastiach smerom k väčšej ochote púšťať cudzincov do svojho 
súkromného aj verejného priestoru. 
 
Nakoľko by vám prekážalo, ak by nejaký cudzinec... – porovnanie výsledkov pred a po 
absolvovaní podujatia 

N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 
 

 
11 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

 Pred podujatím Po podujatí 

 Rozhodne  
a skôr 
prekážalo 

Skôr 
a rozhodne 
neprekážalo 

Neviem Rozhodne  
a skôr 
prekážalo 

Skôr  
a rozhodne 
neprekážalo 

Neviem 

Zastával vysokú 
politickú 
funkciu v štáte 

29,1% 57,4% 13,4% 30,9% 64,8% 4,2% 

Bol primátorom 
či primátorkou 
vášho mesta 

24,5% 66,7% 8,8% 25,5% 71% 3,6% 

Učil v škole vás 
alebo vaše deti 

8,4% 87,7% 3,8% 9,1% 87,9% 3% 

Bol vaším 
susedom 
v bytovke 

8,8% 87,3% 3,8% 4,8% 92,7% 2,4% 

By sa stal 
súčasťou vašej 
rodiny 

20% 70,1% 10% 18,2% 75,7% 6,1% 

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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Ako vidno z tabuľky vyššie, zásadne sa nezmenil podiel tých, ktorým by cudzinci v rôznych 
skúmaných oblastiach prekážali. Zvýšil sa však podiel tých, ktorým by cudzinci skôr alebo 
rozhodne neprekážali a znížil sa podiel tých, ktorí sa k týmto otázkam nevedeli vyjadriť. 
Možno teda konštatovať, že podujatia projektu Psota mali efekt najmä na tých, ktorí si 
svojím postojom neboli istí, prípadne nevedeli zaujať jasný postoj k téme. Podujatia im 
napomohli k tomu, aby sa priklonili k väčšej otvorenosti.  
 

Vnímanie migrácie  
 
Vo verejnom diskurze sa v súvislosti s témou migrácie často používajú nesprávne pojmy, čo 
môže vyvolávať zmätok na strane bežného obyvateľstva, ktoré sa v téme až tak neorientuje. 
Často sa zamieňajú pojmy migrant a utečenec. V dôsledku zmeny diskurzu o migrácii v období 
rokov 2015/2016, kedy do Európy začali prichádzať veľké počty utečencov najmä z Blízkeho 
Východu pojem utečenec nadobudol výrazne negatívnu konotáciu. Táto bola následne 
prenesená aj na pôvodne neutrálny pojem migrant. V tom istom období sa taktiež vo 
verejnom, najmä politickom diskurze začal používať pojem „ekonomický utečenec“, ktorý 
nemá oporu ani v legislatíve, ani v praxi. Vo výskume nás preto zaujímalo, s čím si účastníci 
podujatí projektu Psota asociovali pojem migrant. 
 
Ukázalo sa, že asociácie účastníkov sú väčšinovo neutrálne. S pojmom migrant si respondenti 
pred podujatím najčastejšie spájali človeka, ktorý sa sťahuje z rôznych dôvodov (práca, 
štúdium, rodina) z jednej krajiny do inej. Pomerne často sa však objavili aj asociácie s 
cudzincom, ktorý bol svoju krajinu donútený opustiť, teda utečenca. Podobne to bolo aj 
v prípade dát zozbieraných po absolvovaní podujatia projektu Psota.  
 
Zároveň sa ukazuje, že mladí ľudia vnímajú migráciu ako prirodzený jav, ktorému sa netreba 
brániť, avšak zároveň vnímajú, že je potrebné ju do istej miery manažovať. Len malá časť 
(8,4%) respondentov sa priklonila k výroku, že migrácia nás môže ohrozovať a mali by sme sa 
jej všemožne brániť (pozri graf nižšie). 
 
 

 

50%

8%

42%

Vnímanie migrácie 

Migrácia je prirodzená vec, nemali
by sme jej brániť.

Migrácia nás môže ohrozovať,
mali by sme sa jej všemožne
brániť.

Cudzincov potrebujeme, ale mali
by sme si vyberať, koho do krajiny
pustíme.
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 

 
V súčasnosti sú pomerne diskutovanou témou demografické zmeny a starnutie obyvateľstva, 
čo úzko súvisí aj so zahraničnou migráciou. Tá sa totiž považuje za jednu z možností, ako 
zmierniť práve demografickú krízu. Všeobecná dospelá populácia sa však väčšinovo prikláňa 
k téze, že obyvateľstvo síce starne, ale migráciou by sme tento problém riešiť nemali. Naopak, 
vláda by mala prijímať politiky na to, aby sa rodilo viac detí. S týmto názorom sa vo výskume 
CVEKu stotožňovalo až 86,1% respondentov všeobecnej dospelej populácie.  
 
V tomto výskume sme túto tému skúmali prostredníctvom výroku, že cudzincov 
potrebujeme, pretože na Slovensku sa rodí čoraz menej detí a počet obyvateľov klesá. Skôr 
alebo rozhodne s ním nesúhlasilo 61,3% respondentov. Tí sa teda skôr prikláňajú k tomu, že 
demografická kríza sa nemá riešiť migráciou. Ešte nižší bol tento podiel po absolvovaní 
podujatí projektu Psota: 47,8%. V porovnaní so všeobecnou dospelou populáciou je to teda 
výrazne nižší podiel, a to najmä po absolvovaní podujatí projektu Psota (pozri graf nižšie). 
 
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 
 
V predchádzajúcich výskumoch sa ukázalo, že respondenti dávajú tému pracovnej migrácie 
na Slovensko do súvislosti najmä s témou odchodu ľudí zo Slovenska za prácou, čo vnímali ako 
veľký problém. V jeho dôsledku potom chýbajúcich Slovákov musia na trhu práce nahrádzať 
cudzinci. Odchod do zahraničia sa vo veľkej miere týka predovšetkým mladých ľudí. Vnímanie 
migrácie zo Slovenska zároveň môže byť aj ukazovateľom toho, ako ľudia vnímajú emigráciu 
z vlastnej krajiny, a prostriedkom na poukázanie na paralely – cudzinci majú pre príchod na 
Slovensko veľmi podobné motivácie, ako majú Slováci pre odchod do zahraničia. Preto sme 
v dotazníku zisťovali aj to, ako účastníci podujatí projektu Psota vnímali fakt, že množstvo ľudí 
zo Slovenska odchádza do zahraničia. 
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Skôr alebo úplne súhlasí

Skôr alebo rozhodne nesúhlasí

"Cudzincov potrebujeme, pretože na Slovensku sa rodí čoraz 
menej detí a počet obyvateľov klesá"

Pred podujatím Po podujatí
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
 
Ako ukazuje graf vyššie, takmer polovica respondentov mala pocit, že štát by mal robiť viac 
pre to, aby ľudia mali motiváciu zostať na Slovensku. Zároveň odchod ľudí do zahraničia 
nevnímali zásadne negatívne. Tretina mladých ľudí vnímala, že štát do toho nemá zasahovať, 
pretože ľudia majú právo rozhodnúť sa, kde chcú žiť. To je dobrý základ na to, aby sa 
poukazovalo na podobnosti v motiváciách pre odchod do zahraničia medzi Slovákmi 
a cudzincami. V tejto téme nastali po absolvovaní podujatia projektu Psota len mierne zmeny. 
Nezmenil sa podiel tých, ktorí si mysleli, že štát by mal robiť viac pre to, aby ľudia zo Slovenska 
neodchádzali. O niečo (1,4 percentuálneho bodu) sa zvýšil podiel tých, ktorí vnímajú, že 
odchod do zahraničia je dobrý, pretože ľudia nadobudnú skúsenosti. A taktiež sa o 2,5 
percentuálneho bodu zvýšil podiel tých, ktorí si mysleli, že ľudia by nemali odchádzať. To môže 
súvisieť s vplyvom pandémie, kedy bola vo verejnom diskurze prítomná aj téma odchodu 
najmä kvalifikovaných ľudí, predovšetkým zdravotníkov do zahraničia.  
 
S akceptáciou cudzincov súvisí aj predstava o tom, aký potenciálny dopad má migrácia na 
prijímajúcu spoločnosť, resp. očakávania od cudzincov, ktorí k nám prichádzajú. Keďže značná 
časť migrantov na Slovensko prichádza za prácou, zaujímalo nás aj to, ako účastníci podujatí 
projektu Psota vnímali dopad migrácie na pracovný trh na Slovensku. Výskum ukázal, že 24,9% 
respondentov pred podujatím skôr alebo úplne súhlasilo s výrokom, že cudzinci berú 
Slovákom prácu, pričom po podujatí tento podiel klesol na 19,4%. Pre porovnanie, s týmto 
výrokom v roku 2020 skôr alebo úplne súhlasilo 48,1% všeobecnej dospelej populácie.12 
 
Pomerne rozšíreným názorom je aj ten, že cudzinci v prijímajúcich krajinách zvyšujú 
kriminalitu. V našom výskume sa s ním skôr alebo úplne stotožňovalo 16,9% mladých ľudí, 
pričom tento podiel klesol na 15,1% po absolvovaní podujatia projektu Psota. Taktiež klesol 

 
12 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

2,30%

49,60%

16,20%

31,90%

Vnímanie odchodu ľudí zo Slovenska do zahraničia

Je to veľmi zlé, z krajiny by ľudia nemali
odchádzať.

Nie je to ideálne, štát by mal ľudí
motivovať, aby ostávali.

Je to dobré, nadobudnú skúsenosti, ale
mali by sa vrátiť, aby ich uplatnili na
Slovensku.

Ľudia sa môžu sami rozhodnúť, kde
chcú žiť, štát sa do toho nemá starať.

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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podiel tých, ktorí sa nevedeli k výroku vyjadriť a vzrástol podiel tých, ktorý s ním skôr alebo 
rozhodne nesúhlasili (zo 66,7% na 72,7%).  
 
Ďalším mýtom, ktorý je prítomný vo verejnom diskurze je ten, že cudzinci prichádzajú najmä 
preto, aby využívali „štedrý sociálny systém“ európskych krajín, konkrétne aj Slovenska. 
Spomedzi účastníkov podujatí projektu Psota s výrokom, že cudzinci predstavujú vysokú 
záťaž pre sociálny systém, skôr alebo úplne súhlasilo 26% pred podujatím a 17,5% po 
absolvovaní podujatia. Výraznejšie je tento posun vidieť na nesúhlasných odpovediach (pozri 
graf nižšie).  
 
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 

Z vyššie uvedených zistení je teda zrejmé, že medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili podujatí 
projektu Psota skôr prevažuje pozitívne vnímanie migrácie, ktoré bolo podujatiami ešte 
umocnená. Pozitívnejšie vnímanie sme zaznamenali aj v porovnaní so všeobecnou dospelou 
populáciou.  
 
Prejavilo sa to aj pri miere súhlasu s výrokom, že cudzinci žijúci na Slovensku môžu slovenskú 
kultúru obohatiť, s ktorým skôr alebo úplne súhlasilo 70,5% mladých ľudí pred podujatím 
a až 81,8% po absolvovaní podujatia. Respondenti zároveň vnímali, že cudzinci potrebujú pri 
integrácii aj pomoc väčšinového obyvateľstva. S výrokom, že ak chceme, aby sa cudzinci 
integrovali, mali by sme im v tom ako väčšinová spoločnosť pomáhať, skôr alebo úplne 
súhlasilo 77,7% respondentov pred podujatím a 84,8% (pozri graf nižšie). 
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"Cudzinci spôsobujú vysokú záťaž pre sociálny 
systém"

Pred podujatím Po podujatí
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
Aj v tejto téme sa teda ukázalo, že podujatia projektu Psota mali pozitívny dopad na zmeny 
postojov účastníkov voči migrácii a cudzincom. Pri viacerých otázkach podujatia spôsobili, že 
účastníci, ktorí k nim nemali jednoznačný postoj, teda sa nevedeli vyjadriť, sa posunuli 
smerom k pozitívnejšiemu vnímaniu a väčšej otvorenosti.  
 

Ako by mal štát pristupovať k migrácii a cudzincom? 
 
Ako sme uviedli vyššie, účastníci podujatí projektu Psota síce migráciu vnímali ako prirodzený 
jav, ktorému by sme sa nemali brániť, avšak zároveň porovnateľná časť respondentov mala 
pocit, že by sme si mali vyberať, koho do krajiny vpustíme. Uvedomujú si teda, že migrácia by 
mala byť v istej miere a ohľadoch manažovaná. V dotazníku sme sa na tému prístupu štátu 
k migrácii a cudzincov zamerali podrobnejšie sériou siedmich výrokov, pri ktorých mali 
respondenti označiť mieru svojho súhlasu na 5-stupňovej škále.  
 
Ako by mal štát pristupovať k cudzincom a migrácii?  

 Úplne 
súhlasím 

Skôr 
súhlasím 

Skôr 
nesúhlasím 

Rozhodne 
nesúhlasím 

Neviem 

Štát by mal dovoliť prichádzať sem 
len vysokokvalifikovaným 
cudzincom 

4,6% 8% 43,3% 35,2% 8,8% 

Utečenci sú ľudia, ktorí sú v ťažkej 
životnej situácii, náš štát by sa mal 
o nich postarať. 

16,9% 51% 14,6% 5,7% 11,9% 

Štát by nemal pomáhať cudzincom 
s integráciou, je to ich vlastná 
zodpovednosť. 

2,7% 8% 47,9% 29,9% 11,5% 

81,80%

84,80%

70,50%

77,70%
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Cudzinci žijúci na Slovensku môžu slovenskú kultúru
obohatiť

Ak chceme, aby sa cudzinci integrovali, mali by sme im
v tom ako väčšinová spoločnosť pomáhať.

Čiastočný alebo úplný súhlas s vybranými výrokmi o migrácii

Pred podujatím Po podujatí
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Mali by sme prísnejšie strážiť naše 
hranice. 

11,9% 30,7% 26,4% 15,3% 15,7% 

Štát by mal finančne podporovať 
cudzincov, aby sa naučili jazyk 
našej krajiny (napr. bezplatnými 
kurzami) 

24,5% 43,3% 14,9% 8% 9,2% 

Deti cudzincov by mali chodiť do 
triedy so slovenskými deťmi, aby 
sa lepšie integrovali. 

36,8% 44,4% 8% 3,1% 7,7% 

Podnikanie cudzincov by malo byť 
prísnejšie kontrolované ako 
podnikanie Slovákov. 

7,3% 19,2% 29,9% 29,1% 14,6% 

N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
 

Dáta ukázali, že medzi účastníkmi podujatí projektu Psota mali veľkú podporu opatrenia, ktoré 
cudzincom pomáhajú začleňovať sa do spoločnosti. Najväčšiu podporu mala integrácia detí 
cudzincov do vzdelávania (81,2%), pomoc utečencom (67,9%), ale aj finančná podpora učenia 
sa slovenčiny (67,8%). V prípade súhlasu s pomocou utečencom je evidentný efekt príchodu 
utečencov z Ukrajiny, keďže práve v čase konania podujatí vypukla vojna na Ukrajine a na 
Slovensko začali prichádzať veľké počty ľudí utekajúcich pred vojnou. Táto téma bola veľmi 
výrazne prítomná vo verejnom diskurze a bola rámcovaná veľmi pozitívne, kedy nosnou 
témou bola solidarita s prichádzajúcimi. 
 
Naopak, nízku podporu mali opatrenia, ktoré migráciu obmedzujú a ktoré nenapomáhajú 
integrácii. S obmedzovaním vstupu na územie SR len pre vysokokvalifikovaných cudzincov 
skôr alebo úplne súhlasilo len 12,6% respondentov. S výrokom, že štát by nemal cudzincom 
pomáhať s integráciou súhlasilo len 10,7%. O niečo vyššiu podporu získalo opatrenie, podľa 
ktorého by cudzinci mali mať prísnejšie podmienky pre podnikanie (26,5%) a prísnejšie 
stráženie hraníc (42,6%). Avšak aj tieto vyššie podiely tých, ktorí súhlasili s represívnymi 
opatreniami, boli stále omnoho nižšie, než tomu bolo vo všeobecnej dospelej populácii v roku 
2020, kde s prísnejším strážením hraníc súhlasilo až 83,3% respondentov, s povoľovaním 
vstupu len vysokokvalifikovaným cudzincom súhlasilo 65% a prísnejšie podmienky pre 
podnikanie cudzincov podporilo až 68,3%.  
 
Účastníci podujatí projektu Psota sa teda v porovnaní so všeobecnou dospelou populáciou 
ukázali byť otvorenejší aj vo vzťahu k nastavovaniu migračných a integračných politík. 
Podujatia o niečo posilnili podporu opatreniam, ktoré napomáhajú integrácii. Posun je 
znázornený v grafe nižšie. 
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 
 

Podujatia však zároveň nemali zásadný dopad na zlepšenie vnímania represívnych opatrení, 
v dvoch prípadoch sa vnímanie dokonca zhoršilo. O niečo vyšší podiel respondentov po 
podujatí súhlasil s tým, že štát by nemal pomáhať cudzincom s integráciou, avšak zmena je 
veľmi malá a podpora pre toto opatrenie zostáva veľmi nízka (zmena o 1,4 percentuálneho 
bodu). Výraznejší, aj keď stále nie extrémny, posun (o 5,5 percentuálneho bodu) nastal 
v prípade súhlasu s tým, že na Slovensko by mali prichádzať len vysokokvalifikovaní cudzinci 
(pozri graf nižšie). Podpora pre tieto opatrenia však zostáva stále pomerne nízka, najmä 
v porovnaní so všeobecnou populáciou, ako uvádzame vyššie.  
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Utečenci sú ľudia, ktorí sú v ťažkej životnej situácii,
náš štát by sa mal o nich postarať.

Štát by mal finančne podporovať cudzincov, aby sa
naučili jazyk našej krajiny (napr. bezplatnými kurzami)

Deti cudzincov by mali chodiť do triedy so
slovenskými deťmi, aby sa lepšie integrovali.

Zmena postojov voči opatreniam na podporu integrácie -
miera súhlasu s uvedenými opatreniami pred a po podujatí

Pred podujatím Po podujatí
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N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
 

Vedomosti o migrácii 
 
Pre formovanie postojov voči migrácii sú dôležité aj informácie a poznatky, ktoré v tejto 
súvislosti ľudia majú. Dlhodobo zdôrazňujeme, že verejná diskusia o migrácii by mala byť 
racionálna a založená na faktoch, nie na emóciách. Presné a na faktoch založené informácie 
sú totiž dôležité pre to, aby nedochádzalo k skresľovaniu reality a zbytočným emocionálnym 
reakciám. Preto sme do dotazníka zaradili aj otázky mapujúce poznatky účastníkov podujatí 
projektu Psota o migrácii a cudzincoch na Slovensku.  
 
V týchto otázkach sme sa zamerali aj na motívy Slovákov odchádzať do zahraničia na prelome 
19. a 20. storočia a na emigráciu z územia dnešného Slovenska počas socializmu, aby sme 
poukázali na to, že migrácia nie je novodobý fenomén. Taktiež sme zisťovali, či respondenti 
majú povedomie o cudzincoch, ktorí na Slovensku žijú (začiatky vzniku vietnamskej komunity, 
príchod utečencov, počet cudzincov žijúcich na Slovensku, počet udelených azylov, 
najčastejšie krajiny pôvodu cudzincov). Výsledky sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke. 
 
Podiel správnych odpovedí na uvedené otázky 

 Správna odpoveď 

Aké boli motívy Slovákov odchádzať do zahraničia na prelome 19. 
a 20. storočia? 

79,3% 

Koľko ľudí sa podľa vás z územia dnešného Slovenska vysťahovalo 
počas socializmu? 

43,3% 

Odkedy podľa vás na Slovensku žije vietnamská komunita? 36,4% 

18,10%

23%

12,10%

38,80%

12,60%

26,50%

10,70%

42,60%

0,00% 5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

Štát by mal dovoliť prichádzať sem len
vysokokvalifikovaným cudzincom

Podnikanie cudzincov by malo byť prísnejšie
kontrolované ako podnikanie Slovákov.

Štát by nemal pomáhať cudzincom s integráciou, je to
ich vlastná zodpovednosť.

Mali by sme prísnejšie strážiť naše hranice.

Zmena postoja voči represívnym opatreniam voči cudzincom -
miera súhlasu s uvedenými opatreniami pred a po podujatí

Pred podujatím Po podujatí
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Kedy podľa vás začali na Slovensko prichádzať utečenci? 39,8% 

Koľko cudzincov podľa vás v súčasnosti žije na Slovensku? 58,1% 

Koľko azylov udelilo Slovensko v roku 2018? 24,9% 

Z ktorej z uvedených krajín k nám v poslednom čase najčastejšie 
prichádzajú cudzinci? 

84,7% 

N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 

 
Keďže cieľom podujatí projektu Psota je aj zvyšovanie povedomia a informovanosti o téme 
migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, porovnali sme podiel správnych odpovedí 
medzi účastníkmi pred a po absolvovaní podujatia Psota. Výsledky sú uvedené v grafe nižšie. 
 

 
N=263 (vstupné, teda pred podujatím) 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 
Pozn. vo výstupnom dotazníku bolo zahrnutých len päť zo siedmich otázok mapujúcich vedomosti 
 

Porovnanie ukázalo, že prakticky vo všetkých otázkach došlo k zlepšeniu informovanosti 
o migrácii a cudzincoch na Slovensku, hoci pri niektorých otázkach bolo zlepšenie nepatrné. 
Dôvodom môže byť, že táto konkrétna téma nebola možno pokrytá v rámci každého podujatia 
(napr. otázka, kedy na Slovensko začali prichádzať utečenci).  
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71,30%

85,50%
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39,80%

58,10%

79,30%

Koľko ľudí sa podľa vás z územia dnešného Slovenska
vysťahovalo počas socializmu?

Odkedy podľa vás na Slovensku žije vietnamská
komunita?

Kedy podľa vás začali na Slovensko prichádzať utečenci?

Koľko cudzincov podľa vás v súčasnosti žije na Slovensku?

Aké boli motívy Slovákov odchádzať do zahraničia na
prelome 19. a 20. storočia?

Porovnanie podielu správnych odpovedí na uvedené otázky 
pred a po absolvovaní podujatia

Pred podujatím Po podujatí
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Hodnotenie podujatí 
 
Pre projekt Psota a ďalšiu činnosť Divadla Pôtoň je mimoriadne dôležitá aj spätná väzba od 
účastníkov. V závere dotazníka po absolvovaní podujatia boli preto účastníci požiadaní, aby 
zhodnotili jednotlivé aspekty podujatia a oznámkovali ich známkami 1 až 5 (1 – veľmi dobre, 
5 – veľmi zle).  
 
Hodnotenie jednotlivých aspektov podujatí známkou od 1 do 5 (1=veľmi dobre, 5=veľmi zle) 

 Známka 

1 2 3 4 5 

Organizácia podujatia 41,2% 35,8% 13,9% 4,2% 4,8% 

Zaujímavosť témy 49,1% 26,1% 17% 4,8% 3% 

Diskusia k predstaveniu Americký cisár 44,2% 28,5% 15,2% 6,7% 5,5% 

Predstavenie Americký cisár 35,2% 26,7% 24,2% 7,9% 6,1% 

Workshopy 62,4% 18,2% 7,9% 4,8% 6,7% 

Živá knižnica 55,8% 21,8% 11,5% 1,8% 9,1% 

Diskusia s odborníkmi 42,4% 22,4% 17% 7,3% 10,9% 

Celková atmosféra 47,3% 27,9% 14,5% 6,1% 4,2% 

Prínos pre moje vedomosti o migrácii 44,8% 30,9% 15,8% 5,5% 3% 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 
 

Najnižšou, teda najlepšou, priemernou známkou účastníci hodnotili workshopy (1,75), zatiaľ 
čo najvyššiu, teda najhoršiu, priemernú známku (2,23) dostalo predstavenie Americký cisár.  
 

 
N=165 (výstupné, teda po podujatí) 

 
Ako vidno z tabuľky vyššie, predstavenie zároveň najnižší podiel účastníkov ohodnotil 
známkou 1 (35,2%), pričom v prvej fáze projektu, pred pandémiou, predstaveniu udelilo 
známku 1 až vyše 70% účastníkov. To poukazuje na to, že účastníci nedokázali predstavenie 
prežívať v takej intenzite a kvalite, keď im bolo len premietnuté zo záznamu, než tomu bolo 
v prípade predstavenia naživo.  
 
Celkovo však boli podujatia hodnotené veľmi dobre, najhoršia priemerná známka dosiahla 
hodnotu maximálne 2,23. 
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Diskusia s odborníkmi

Diskusia k predstaveniu Americký cisár
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Hodnotenie podujatia - priemerná známka 
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ZISTENIA Z FOKUSOVÝCH SKUPÍN 
 
V závere projektu sme zrealizovali tri fokusové skupiny s účastníkmi projektových podujatí. 
Fokusové skupiny sa konali na jar 2022 na troch stredných školách v rôznych regiónoch. Dve 
fokusové skupiny sme realizovali online a jednu naživo.  
 
Scenár fokusových skupín pokrýval viacero oblastí, na ktoré sa zameriaval aj dotazník, ktorý 
sme použili pri kvantitatívnom zbere dát v rámci projektu. Vo fokusových skupinách sme sa 
venovali vnímaniu kultúrnej rozmanitosti celkovo a situácie menšín na Slovensku, vnímaniu 
migrácie a cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko, a tiež toho, ako by mal podľa 
respondentov k migrácii a integrácii pristupovať štát. Fokusové skupiny sme realizovali po 
vypuknutí vojny na Ukrajine v čase, kedy už na Slovensko prichádzali veľké počty utečencov 
a téma solidarity a pomoci bola veľmi silno prítomná vo verejnom diskurze. Zistenia 
z fokusových skupín sú teda do značnej miery ovplyvnené týmito udalosťami. 
 

Vnímanie kultúrnej rozmanitosti 
 
Respondenti fokusových skupín vnímali kultúrnu rozmanitosť na Slovensku ako bežnú súčasť 
života, ale aj ako zdroj vzájomného obohatenia. Konzervatívnejšie vnímanie tejto témy 
pripisovali skôr starším generáciám. Podľa niektorých respondentov by si však Slováci mali na 
Slovensku zachovať svoje dominantné postavenie, a to aj napriek tomu, že akceptujú 
prítomnosť menšín. Menšiny by si však svoje požiadavky nemali uplatňovať na úkor väčšiny: 
 
„(...) máme aj na tú našu krajinu aj taký väčší nárok aj z toho historického pohľadu, že naši 
predkovia za našu autonómiu bojovali v minulosti a keby teraz, dajme tomu, čo sa ešte, 
neviem, či sa to už stalo, že by menšina v nejakej krajine zvrhla väčšinu tak to by bolo 
nesprávne, aspoň z môjho pohľadu teda.“ (FG 3) 
 
Príliš veľká kultúrna rozmanitosť môže podľa niektorých respondentov spôsobovať 
v spoločnosti chaos a konflikty, pretože niektoré kultúry spolu jednoducho nedokážu 
spolunažívať (napr. ortodoxní moslimovia s ortodoxnými kresťanmi). 
 

Postavenie menšín v spoločnosti 
 
Účastníci fokusových skupín vnímali, že v slovenskej spoločnosti existujú určité limity 
tolerancie voči menšinám. Podľa nich sa k menšinám spoločnosť správa relatívne dobre, 
pokiaľ sa príslušníci menšín nedostanú do lepšej pozície, než sú Slováci.  
  
„Skôr by som to povedal takto, že proti niektorým menšinám nemáme problém až dovtedy 
kým sa nedostanú v úvodzovkách nad nás. Napr., keby máme kamaráta a je nám šéf, tak by 
som si pomyslel, nech si ide šéfovať tam odkiaľ prišiel alebo ako to mám povedať.“ (FG 1) 
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Na tomto mieste je však dôležité poznamenať, že môže ísť o domnelé výhody či výhodnejšiu 
pozíciu. Väčšinové obyvateľstvo totiž častokrát vníma akúkoľvek pomoc menšinám ako ich 
zvýhodňovanie oproti majorite.  
 
Slovensko vnímali ako uzavreté voči menšinám, čo považovali za negatívum.  
 
„Niekedy sa k menšinám správame až odporne by som povedal, by si toho zaslúžili viac, aspoň 
nejakú podporu od tohto štátu, ale tento štát to nejako nedáva.“ (FG 3) 
 
V súvislosti s podporou, ktorú štát poskytuje menšinám však respondenti dokázali 
konkretizovať len sociálne dávky (najmä vo vzťahu k Rómom), ktoré však považovali za 
kontraproduktívne pre začleňovanie, pretože takýto systém podľa nich nie je pre menšiny 
motivačný, aby sa chceli stať súčasťou širšej spoločnosti („dostávajú dávky bez práce“ – FG 2). 
 
Zároveň vnímali, že v spoločnosti existuje vysoká miera zovšeobecňovania a stereotypov vo 
vzťahu k menšinám, najmä k Rómom, ktorých ľudia často „hádžu do jedného vreca“, a istá 
miera rasizmu, čo tiež prispieva k sociálnemu vylúčeniu. Respondenti to vnímali ako 
nespravodlivé a uznávali, že Rómovia majú ťažšiu situáciu vzhľadom na to, v akom prostredí 
mnohí z nich žijú, a na to, že nemajú prístup ku kvalitnému vzdelaniu. K negatívnemu 
vnímaniu menšín a špecificky Rómov podľa respondentov prispievajú najmä médiá, ktoré 
o nich informujú negatívne.  
 
Vo fokusových skupinách sa objavili aj negatívne postoje voči Rómom, ktoré si respondenti 
vytvorili na základe vlastných negatívnych skúseností. Výraznú mieru diskriminácie vnímali vo 
vzťahu k LGBTI komunite. 
 

Vnímanie migrácie 
 
Respondenti fokusových skupín si s migráciou najčastejšie spájali sťahovanie sa do inej krajiny 
z dôvodu hľadania lepších ekonomických podmienok pre život, ale aj z dôvodu 
prenasledovania (napr. náboženského), hľadania slobody či z dôvodu úteku pred vojnou 
a prírodnými katastrofami (záplavy, extrémne suchá a pod.). Na strane Slovákov, ktorí 
odchádzajú do zahraničia, vnímali ako hlavné motívy štúdium, vyššie platy a lepšie možnosti 
pracovného uplatnenia, ktoré nachádzajú v tzv. vyspelejších krajinách (Taliansko, Nemecko, 
ale aj Česko).  
 
V súvislosti s ekonomickou migráciou sa objavila aj polemika, či v takýchto prípadoch ide 
o migráciu dobrovoľnú alebo nútenú – viacerí respondenti boli toho názoru, že aj v prípade 
ekonomickej migrácie môže ísť o migráciu nie úplne dobrovoľnú, pričom však respondenti 
používali pojem nútená migrácia. 
 
„Podľa mňa je to aj niekedy dobrovoľné, že chcú zmeniť život alebo niečo nové spoznať, ale 
väčšinou je to z donútenia, z nejakej zlej situácie v ich krajine (...) Tak určite podľa mňa 
migrácia nie je nejaká svojvoľná akcia, ale podľa mňa je väčšina z donútenia z ekonomického 
alebo vojnového stavu (...) Myslím si, že väčšinou to robia z donútenia, lebo neviem si 
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predstaviť že by niekto len tak opustil svoju krajinu, išiel sa učiť nový jazyk a spoznávať. 
Chápem, že by šiel niekto na rok, na dva, ale na dlhú dobu si to neviem predstaviť.“ (FG 2) 
 
Zároveň však tematizovali tiež nespokojnosť ľudí na Slovensku s vládou a politikmi, ktorí podľa 
nich neustále znižujú penzie a platy, čo tiež považovali za dôvod na odchod do zahraničia.  
Multikulturalizmus, ktorý prináša migrácia tiež vnímali pozitívne, avšak z konkrétnych 
pozitívnych dopadov narastajúcej kultúrnej rozmanitosti vedeli pomenovať najmä nové 
vplyvy v kuchyni a v obchode, väčšiu otvorenosť či vzájomnú kultúrnu výmenu (spoznávanie 
tradičných kultúr). Zároveň vnímali, že s narastajúcou rozmanitosťou prichádza i väčšia 
otvorenosť a tolerancia. Negatíva kultúrnej rozmanitosti si spájali najmä s náboženskými 
rozdielmi, z ktorých môžu prameniť nezhody až konflikty, najmä, ak by prišlo veľa cudzincov 
naraz. Pokojné spolužitie by podľa respondentov vyžadovalo väčšiu toleranciu u ľudí, pretože 
tí, ktorí tolerantní nie sú, sa môžu správať nepriateľsky voči prichádzajúcim cudzincom, 
neprijať ich, a to môže viesť ku konfliktom. Rizikom by v takejto situácii bolo, že by sa cudzinci 
v reakcii na neprijatie uzatvárali do vlastných komunít. 
 
„Jeden z fakticky najväčších a jediný z problémov, ktorý vidím, že by sa tí cudzinci fakticky 
začali zhlukovať do tých väčších skupín a začala by prevládať nenávisť od domáceho 
obyvateľstva a oni by reagovali taktiež nenávisťou, tak by tam mohli vznikať problémy.“ (FG 
2) 
 
Dopad migrácie na život a spoločnosť na Slovensku 
 
V súvislosti so zahraničnou migráciou na Slovensko sú vo verejnom diskurze prítomné viaceré 
názory, ktoré následne ovplyvňujú aj postoje verejnosti voči prijímaniu cudzincov. Jedným 
z týchto názorov je aj ten, že cudzinci berú Slovákom prácu.  
 
Respondenti fokusových skupín sa však s týmto názorom nestotožňovali. Skôr vnímali, že 
cudzinci zapĺňajú pracovné miesta, o ktoré Slováci nemajú záujem, ale vnímali aj problém 
chýbajúcich odborníkov, napr. lekárov, ktorí na Slovensko prichádzali už aj pred vojnou 
z Ukrajiny. To potvrdzuje aj zistenia z kvantitatívneho výskumu, ktorý sme realizovali v rámci 
projektu Psota. 
 
„Podľa mňa to nie je pravda [že cudzinci berú Slovákom prácu, pozn. aut.], lebo aj tí Ukrajinci 
čo teraz prišli, u nás v meste robia vo firme a dali ich na miesta, kde Slováci nechceli robiť za 
nejakými šijacími strojmi. To bude len nejaká blbá propaganda od dakoho.“ (FG 1) 
 
Zapĺňanie voľných pracovných miest, o ktoré Slováci nemajú záujem, skôr vnímali ako 
pozitívny prínos migrácie, pretože tým pomáhajú ekonomike. Zároveň sa však objavil aj názor, 
že potenciál na to, aby cudzinci brali Slovákom prácu, tu je, pretože cudzinci sú ochotní 
pracovať viac hodín a za nižšiu hodinovú mzdu.  
 
Ďalším pomerne rozšíreným názorom je ten, že cudzinci zvyšujú v prijímajúcej krajine 
kriminalitu. Respondenti fokusových skupín sa väčšinovo nestotožňovali ani s týmto 
názorom. Pripúšťali však, že rovnako ako v každej spoločnosti, aj medzi cudzincami sa 
prirodzene nájdu takí, ktorí nie sú úplne bezúhonní a nejaký trestný čin môžu spáchať. 
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Zároveň sa objavil aj názor, že kriminalita medzi cudzincami môže byť dôsledkom toho, že 
nemali dostatok príležitostí na začlenenie: 
 
„Ja si myslím, že by to mohlo nastať, keby nemali prácu alebo by mali nejaké výdavky a museli 
by to robiť, aby prežili. Ale v tejto situácii nie je až taká veľká šanca, že by to nastalo.“ (FG 3) 
Vo verejnom diskurze taktiež často zaznieva, že cudzinci by sa nám na Slovensku mali 
prispôsobiť, avšak väčšinou nezaznieva to, v čom a ako by to konkrétne malo vyzerať. 
S konkretizovaním mali problém aj respondenti fokusových skupín. Nemali pocit, že by 
cudzinci mali preberať slovenské zvyky a tradície, skôr dodržiavať existujúce spoločenské 
pravidlá, napr. to, že sa v domácnostiach vyzúvame alebo to, že v malých dedinách sa ľudia 
na ulici zdravia. Pod prispôsobením zároveň chápali aj rešpektovanie našej kultúry, 
a preberanie len toho, čo uznajú za vhodné. 
 
„Tak asi rešpektovať našu kultúru, zas nemusia oslavovať všetky naše sviatky, môžu si nechať 
svoje, ale ako keby nebyť kritickí voči tej našej, že pochopiť aj, že tá naša kultúra a tie základné 
veci rešpektovať a potom oni si môžu adaptovať tú svoju kultúru.“ (FG 2) 
 
Na to, aby sa cudzinci tieto pravidlá mohli naučiť, je však potrebné, aby im ich niekto 
predstavil.  
 
„Ja si myslím, že nemuseli by sme byť na tých ľudí hneď nejakí hnusní, ak by sa stalo to s tým 
vyzúvaním alebo s tým zdravením, že to treba len slušne vysvetliť, že u nás to tak funguje 
a pomaly sa na také veci prispôsobiť.“ (FG 1) 
 
Vyžadovalo by to zároveň veľkú mieru vzájomných a každodenných interakcií, aby cudzinci 
porozumeli spôsobu života na Slovensku. 
 
„Podľa mňa na to neexistuje žiadna forma papiera alebo zoznam, čomu by sa mali 
prispôsobovať, podľa mňa to závisí z pohľadu toho prisťahovalca, dlhodobého sledovania 
života normálnych Slovákov, z ktorého by vedel odčítať, naučiť sa zvyky, tradície. 
Nepredstavujem si to ako paragraf alebo zoznamy, ale tak nejako samo, prirodzene, 
automaticky sa naučiť, ale to je asi záležitosť niekoľkých mesiacov, kým si navykne na nový 
spôsob života.“ (FG 3) 
 
Ďalšie konkrétne prispôsobenie, ktoré považovali za dôležité, bolo učenie sa slovenčiny. To 
však ako dôležité vnímajú aj samotní cudzinci, pretože ovládanie jazyka prijímajúcej krajiny 
má význam nielen pre praktické (sebestačnosť v praktických záležitostiach bežného života), 
ale aj symbolické (schopnosť nadväzovať vzťahy, priateľstvá) začlenenie.13 Okrem jazykového 
vzdelávania respondenti skôr mali dojem, že Slovensko ako krajina by malo vytvárať viac 
priestoru a príležitostí na to, aby sa cudzinci mohli začleniť do spoločnosti (napr. v pracovnej 
oblasti).  
 
Mladí ľudia zároveň nemali pocit, že súčasťou prispôsobenia by malo byť aj to, aby sa cudzinci 
vzdávali častí svojej identity. Mali by mať možnosť uchovávať si svoj materinský jazyk, zvyky, 

 
13 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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tradície, aj náboženstvo, ak to uznajú za vhodné a pre nich dôležité, malo by ísť o slobodné 
rozhodnutie každého jednotlivca.  
 
Otázka: „A čo náboženstvo? Mali by sa vzdať svojho náboženstva?“ 
Odpoveď: „Určite nie. To je aj o tom obohacovaní tej kultúry, že prinášajú sem nové 
náboženstvá, takže by sa nemuseli zbavovať svojich kultúrnych tradícií alebo tak.“ (FG 1) 
 
Mali by mať možnosť praktizovať svoje náboženstvo, avšak najmä v súkromí a nie na úkor 
miestneho náboženstva. Vyššie popisovaná otvorenosť však u mnohých respondentov 
narazila, ak by malo ísť o moslimov: 
 
Otázka: „A keby boli moslimovia a chceli si postaviť mešitu?“ 
Odpoveď: „No to by nám už vadilo. Máme svoje hranice. Niektoré zvyky môžu a niektoré nie 
(...) tie mešity sú hlučné, no však oni sa tam modlia každé ráno na tých vežičkách o siedmej, 
tak mi nejako kamarát vravel, bol v Turecku.“ (FG 1) 
 

Problémom boli predovšetkým mešity, ktoré by sa podľa viacerých respondentov nehodili do 
slovenských miest, narúšali by verejný priestor, ktorý má v súčasnosti istý ráz. Ďalších niekoľko 
respondentov sa k mešitám v slovenských mestách stavalo skôr neutrálne. S ich existenciou 
by sa zmierili a zásadne by voči tomu nenamietali - pokiaľ by nešlo o komunity, ktoré sa snažia 
na svoju vieru obracať aj iných ľudí, či presadzovať svoje náboženstvo na úkor kresťanstva. Aj 
títo však mali pocit, že výstavba mešít by mohla byť v spoločnosti zdrojom konfliktov, pretože 
mnohí ľudia na Slovensku nie sú voči islamu otvorení.  
 
Pre niektorých respondentov by však výstavba mešít predstavovala istú formu „označovania 
územia“, vytvárania zázemia pre „inváziu“ (FG 2). Celkovo sa teda respondenti javili ako veľmi 
otvorení voči kultúrnej rozmanitosti, avšak akonáhle prišla reč na islam a moslimov, ktorí by 
sem potenciálne mohli prísť, u viacerých sa zmenil aj slovník, ktorí používali: „ako keby nás tu 
prišli obsadzovať, si robiť vlastné zázemie, invázia“, „ja by som sa aj bála, keby to tu začali 
stavať a loziť tu po meste“, „ja by som sa bála, že ma napadnú alebo prepadnú“, „by mi to 
trošku prišlo, nemuselo by to tak byť, ako nejaká drzosť, že tu začnú stavať nejakú mešitu“ (FG 
1), „moslimovia, islamisti, tí proti kresťanstvu idú strašne, teroristi“ (FG 3). Pri diskusiách 
o iných menšinách alebo o kultúrnej rozmanitosti vo všeobecnosti sa pritom vyjadrovali 
pomerne rešpektujúco.  
 
V inej fokusovej skupine však boli respondenti otvorenejší voči islamu a s ním spojených 
kultúrnych prejavov, napr. by vôbec nenamietali voči tomu, aby sa moslimky na Slovensku 
zahaľovali. Považovali to za prejav individuálnej slobody. Priznávali však, že pre mnohých ľudí 
na Slovensku by to mohol byť problém a zahalené ženy by neakceptovali. 
 

Integrácia cudzincov 
 
Integrácia podľa respondentov znamená to, keď si cudzinec nájde skupinu, do ktorej sa začlení 
a nadobudne pocit, že niekam patrí (napr. v práci), keď sa naučí jazyk a spozná históriu 
a kultúru Slovenska, či keď získa občianstvo SR. Predpokladom integrácie je zároveň to, že 
cudzinec dodržiava zákony SR. Taktiež vnímali, že integrácia je dlhodobý proces, ktorý 
vyžaduje množstvo interakcií s domácim obyvateľstvom, a že prebieha vo viacerých rovinách. 
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Nejde teda len o naučenie sa jazyka a začlenenie sa na pracovný trh, ale aj o vytváranie 
vzťahov a budovania zázemia v novej krajine. 
 
„Tak určite sa to [integrácia, pozn. aut.] nestane zo dňa na deň a možno trochu aj tej sympatie 
s tým človekom, čo prišiel do neznámeho prostredia, možno mu aj nejako vypomôcť alebo 
rozprávať sa s ním o tom, aké to bolo pred tým alebo tak (...) Myslím, že prakticky je 
integrovaný v ten moment, keď do istej miery ovláda jazyk, chodí do práce, vonka, do krčmy 
do parku a stretáva sa aj s inými ľuďmi (...) a keď ľudia na neho prestanú pozerať ako na 
cudzinca.“ (FG 2) 
 
Pozitívne prínosy migrácie 
 
Zahraničná migrácia na Slovensko prináša podľa respondentov aj viaceré benefity. Cudzinci 
napríklad prinášajú novú kultúru a jazyky, ktoré sa môžu učiť aj Slováci a dozvedieť sa tak 
niečo nové. Cudzinci z ekonomicky rozvinutejších krajín zároveň môžu prinášať inovácie do 
prostredia biznisu či vzdelávania a posúvať tak tieto sektory vpred.  
 

Ako by mal k migrácii a cudzincom pristupovať štát? 
 
Respondenti nevnímali Slovensko ako krajinu, ktorá je pre cudzincov lákavá v takej miere, ako 
krajiny západnej Európy. Skôr ho vnímali ako prestupnú stanicu na ceste do vyspelejších 
štátov. Štát by zároveň nemal ani proaktívne povzbudzovať príchod cudzincov na Slovensko. 
Avšak ich príchodu by ani nemal brániť, ten by mal byť umožnený všetkým tým, ktorí sem prísť 
chcú.  
 
„Ja by som to nechal na tých ľuďoch, byť otvorený novým ľuďom, ale zároveň nejako 
nevytvárať reklamu na našu krajinu, že poďte práve sem.“ (FG 2) 
 
K lákaniu cudzincov by nemalo dochádzať najmä v časoch, kedy je vysoká nezamestnanosť. 
Štát by sa mal zameriavať len na lákanie špecifických profesií, ktoré sú na Slovensku 
nedostatkové. 
 
Vo výskume postojov všeobecnej dospelej populácie voči migrácii a cudzincom sa ukázala 
pomerne vysoká podpora pre opatrenia, ktoré môžu výrazne napomáhať integrácii 
cudzincov.14 Respondenti fokusových skupín tiež vyjadrili názor, že štát by mal cudzincom 
poskytovať základné orientačné kurzy o spoločnosti, ale aj kurzy slovenčiny, ako sa to deje 
v súčasnosti pre ľudí z Ukrajiny. Zároveň však niektorí mali pocit, že tieto kurzy znamenajú, že 
štát už pre nich robí dosť.  
 
„Podľa mňa by im mal dať tie kurzy, ako spraviť si, majú tí Ukrajinci kurzy u nás na škole, to je 
podľa mňa dosť, čo robia.“ (FG 1) 
 

 
14 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry. 

http://cvek.sk/wp-content/uploads/2022/01/FINAL_kniha_SLOVENSKO_A_MIGRACIA.pdf
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„Určite by im mal štát pomáhať, lebo tí ľudia sa môžu potom stať občania toho štátu a mal by 
robiť kurzy o kultúre, o jazyku, lebo keď príde človek z inej krajiny, kde ani jazyk nie je podobný 
nášmu, môže byť ťažké si vybaviť také klasické veci na úradoch, možno aj v tom nejako 
pomáhať, mať na to vyhradených ľudí, čo im pomôžu sa zabehnúť do toho nášho systému, čo 
môže byť pre nich náročné a potom možno aj nejako im ukazovať našu kultúru a jazyk.“ (FG 
2) 
 
Zároveň im však nebolo celkom zrejmé, kto by mal v integrácii zohrávať hlavnú rolu, resp. či 
by cudzincom mal v integrácii niekto pomáhať. Ako dobrý model však vnímali súčasný prístup 
štátu a spoločnosti voči ľuďom z Ukrajiny: 
 
„Ja si myslím, že my ako štát, neviem, ako to bolo s migrantmi, čo sem prichádzali, ale viem, 
že migranti sú Ukrajinci, takže štát sa im snaží pomáhať, si myslím, že to je vzájomné a aj 
Ukrajinci sa snažia a my robíme všetko, čo je možné.“ (FG 1) 
 
Malo by teda ísť o obojstrannú snahu – na strane štátu a väčšinovej spoločnosti by mala byť 
snaha vytvárať podmienky na začlenenie a na strane cudzincov by zas mala byť snaha začleniť 
sa. 
 
Prijímanie utečencov 
 
V prípade vojnových utečencov väčšina respondentov považovala za potrebné, aby im náš 
štát pomáhal. Vnímali však rozdiel v prístupe štátu voči ľuďom, ktorí dnes utekajú z Ukrajiny, 
a voči tým, ktorí v roku 2015 utekali zo Sýrie či Afganistanu.  
 
Časť respondentov považovala za dôležité nerozlišovať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, 
teda všetkým, ktorí utekajú pred vojnou. Časť respondentov však považovala za správne, že 
dnes pomáhame ľuďom z Ukrajiny, ale v roku 2015 sme na Slovensko prakticky žiadnych 
utečencov z Blízkeho Východu neprijali. Zdôvodňovali to tým, že je to pochopiteľné, pretože 
Ukrajina je naša susedná krajina, jej obyvatelia sú nám podobní, je možné im dôverovať, zatiaľ 
čo ľudia z Blízkeho Východu sú veľmi odlišní, nepoznáme ich, a teda nie sú tejto dôvery hodní. 
To vysvetľovali správami z Nemecka, kde údajne utečenci zo Sýrie „robia brajgel“ (FG 2), 
a zároveň údajným zvýšeným rizikom teroristických útokov medzi utečencami z Blízkeho 
Východu. Odmietanie tohto názoru, resp. uvedomovanie si, že neexistuje reálna spojitosť 
medzi migráciou a terorizmom, bolo v názoroch respondentov veľmi okrajové. Rizikovosť 
prijímania utečencov z Blízkeho Východu v porovnaní s ľuďmi z Ukrajiny zas vysvetľovali tým, 
že ide o veľmi odlišnú kultúru.  
 
Príchod veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na Slovensko väčšina respondentov vnímala pomerne 
neutrálne. Uvedomovali si, že v súčasnosti je pomoc Slovenska potrebná, vnímali to pomerne 
pragmaticky, aj keď niektorí by prijali, keby sa v pomoci viac angažovali iné, väčšie, krajiny, 
napr. Spojené štáty americké. Taktiež im bolo zrejmé, že časť ľudí z Ukrajiny tu asi ostane 
(predpokladali, že veľká časť), pretože sa pravdepodobne nebudú mať kam vrátiť.  
 
„Ja si myslím, že tí ľudia sú k tomu nútení a nemajú na výber, takže podľa mňa by sa aj 
Slovensko k tomu malo tak stavať, že aj ako keby privítať a potom im pomáhať sa zabehnúť 
do toho systému a postupne im aj pomáhať s tou integráciou, keďže je možné, že sa nebudú 
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môcť vrátiť (...) ten štát by v tom mal mať akože nejakú hlavnú ruku, ale aj tie neziskové 
organizácie, ale štát by mal financovať tú pomoc a potom by im možno aj nejakí iní ľudia, 
nejakí dobrovoľníci pomohli možno (...) Musia sa správne integrovať, by som čakal, že budú 
im tie jazykové kurzy nejaké dávané a proste, budeme sa ku nim správať dobre a nebudeme 
ich dávať na kraj spoločnosti.“ (FG 2) 
 
Istá časť respondentov však príchod veľkého počtu ľudí z Ukrajiny vnímala negatívnejšie, 
pretože mali pocit, že sa „všetko točí len okolo Ukrajincov“ a na Slovákov sa zabúda. Zároveň 
mali dojem, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sem prichádzajú, v skutočnosti nie sú odkázaní na pomoc 
Slovenska (naratív o drahých autách a nakupovaní), avšak napriek tomu túto pomoc 
využívajú, a teda zneužívajú. Pomoc pre ľudí z Ukrajiny by podľa nich mala byť obmedzená len 
na nejaký čas, kým sa postavia na vlastné nohy.  
 
Objavovali sa tiež konkrétne skúsenosti s ľuďmi z Ukrajiny, ktoré respondenti vnímali 
negatívne, hoci nešlo o žiadne veľké „potýčky“: 
 
„No ja som stretla dosť veľa [takých, čo boli nepríjemní, pozn. aut.], aj čo sú tu teraz tí Ukrajinci 
(...) mne sa tiež stalo, že som išla v obchode pre nejakú vec a normálne mi to vytrhla čaja z ruky 
a rozprávala, že ona to potrebuje viac. Myslí si niečo viac o sebe, keď tie podmienky sú tam 
také, aké sú.“ (FG 3) 
 
Fokusové skupiny sa realizovali v čase, kedy na Slovensko prichádzali veľké počty utečencov 
z Ukrajiny a téma pomoci bola veľmi silno prítomná v mediách. Postupne sa však najmä na 
sociálnych sieťach začali objavovať naratívy o zneužívaní pomoci, o tom, že sa pomáha len 
Ukrajincom a na Slovákov sa zabúda, a pod., čo sa prejavilo aj v niektorých fokusových 
skupinách. Tieto naratívy sa objavili práve vo fokusovej skupine, ktorá sa realizovala ako 
posledná. Prejavil sa v nej teda už pokles solidarity a rozšírenie rôznych hoaxov 
a dezinformácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 
 
Respondenti nedokázali odhadnúť či predstaviť si, aký by táto situácia mohla mať celkovo 
dopad na Slovensko. Vzhľadom na vnímanú kultúrnu blízkosť neočakávali žiadne 
„dramatické“ strety či situácie. Objavili sa však aj odhady, že prijatie veľkého počtu ľudí 
z Ukrajiny bude mať negatívny dopad na životnú úroveň Slovákov („budeme živoriť“ – FG 1), 
že bude nedostatok voľných pracovných miest, či že Slováci sa stanú menšinou vo vlastnom 
štáte (FG 1). Ojedinele sa vyskytli aj obavy z konfliktov v školách, avšak skôr z toho dôvodu, že 
slovenské deti by šikanovali tie ukrajinské. Na druhej strane však niektorí respondenti vnímali 
aj ekonomický prínos príchodu ľudí z Ukrajiny, pretože tým, že zaplnia voľné pracovné miesta, 
pomôžu našej ekonomike. Zároveň mali pocit, že táto skúsenosť je pre Slovensko v každom 
prípade pozitívna – bez ohľadu na to, koľko ľudí z Ukrajiny tu ostane. Povedie to totiž k väčšej 
otvorenosti a pripravenosti konať v čase krízy v budúcnosti. 
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Záver 
 
Zistenia z dvoch výskumov, ktoré sme realizovali počas dvoch fáz projektu Psota na Slovensku 
ukázali, že mladí ľudia sú omnoho otvorenejší voči kultúrnej rozmanitosti, migrácii 
a cudzincom, než je tomu v prípade všeobecnej dospelej populácie. Zároveň vďaka 
porovnaniu vstupných a výstupných dát, teda dát získaných pred a po absolvovaní podujatia 
projektu Psota na Slovensku, možno konštatovať, že tento formát práce s postojmi mladých 
ľudí je mimoriadne efektívny, najmä ak sa realizujú prezenčne. Výstupné dáta totiž ukázali 
pomerne významné posuny postojov mladých ľudí smerom k väčšej otvorenosti voči kultúrnej 
rozmanitosti, migrácii a cudzincom. Zároveň je však dôležité poznamenať, že nemožno 
očakávať trvalú zmenu postojov, ktorá by sa udiala na základe absolvovania jedného 
podujatia. Ako naznačili zistenia z fokusových skupín, mladí ľudia sú stále vystavení rôznym 
naratívom, v súčasnosti najmä v súvislosti s dianím na Ukrajine, ktoré ich ovplyvňujú. Preto je 
potrebné s mladými ľuďmi pracovať systematicky, aby boli sami schopní orientovať sa 
neustále sa meniacom svete a dokázali kriticky vyhodnocovať informácie, s ktorými 
prichádzajú do kontaktu.  
 
Podujatia projektu Psota však preukázali, že existujú metódy a formáty, ktoré dokážu mladých 
ľudí zaujať a byť pre nich prínosom v oblasti postojov, ale aj poznatkov o dôležitých 
spoločenských témach.  



Výskum bol realizovaný v rámci projektu "Psota na Slovensku", ktorý bol podporený z programu ACF-
Slovakia, ktorý bol financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu bola
Nadácia otvorenej spoločnosti."

Realizátorom projektu je divadlo a kultúrne centrum Pôtoň.

Podujatia Psota na Slovensku boli súčasťou projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizáciu podujatí Psota na Slovensku podporuje Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného
programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
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