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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 je prirodzený proces a tak na ňu treba aj nahliadať. Ľudia totiž nemigrujú len 
z donútenia (utečenci utekajúci pred politickým prenasledovaním alebo ľudia odchádzajúci 
z krajín kvôli extrémnej chudobe či klimatickým problémom). Dôvodov migrácie je 
nespočetné množstvo, a preto je dôležité skúmať a sledovať rôzne štrukturálne príčiny 
a dôsledky migrácie.  
 
Na Slovensku sa s ňou dlhodobo spájal predovšetkým negatívny politický diskurz a migrácia 
bola vnímaná často ako ohrozenie spoločnosti. Čiastočne sa to zmenilo po začiatku vojny na 
Ukrajine a s ňou súvisiacim príchodom desiatok tisíc ľudí utekajúcich z tejto krajiny. Vtedy 
politici zareagovali inak ako v minulosti a otvorene prejavili podporu pre pomoc a začlenenie 
týchto ľudí. V minulosti boli totiž utečenci (najmä) v politickom diskurze vnímaní skôr ako 
hrozba a nebola ochota podieľať sa na solidárnych opatreniach v súvislosti s ich prijímaním.  
 
Projekt Psota na Slovensku sa začal realizovať  v roku 2019 a trval až do roku 2022, najmä kvôli 
pandémii COVID-19, ktorá začala v roku 2020. To zabránilo realizovať podujatia v rámci tohto 
projektu. Výskum, ktorý sme realizovali počas podujatí a ktorý mal za cieľ mapovať postoje, 
názory a vedomosti mladých ľudí vo vzťahu k migrácii a najmä posuny v týchto aspektoch po 
absolvovaní podujatí, sme museli tomuto faktu prispôsobiť.  
 
Keďže by bolo metodologicky veľmi problematické analyzovať situáciu pred pandémiou a po 
obnovení podujatí  v  jednom výskume, rozhodli sme sa urobiť dve samostatné analýzy.  
 
Prvá analýza prináša zistenia z dotazníkov na základe podujatí, ktoré sa realizovali ešte pred 
pandémiou. V tomto čase sa nám podarilo nazbierať 394 vstupných dotazníkov a 334 
výstupných dotazníkov.  
 
Druhá analýza je výstupom z podujatí, ktoré sa realizovali počas pandémie online a neskôr aj 
offline. V tejto fáze vypĺňali mladí ľudia dotazníky do online formulárov, a to najmä preto, že 
časť podujatí bola realizovaná v online podobe. To sa však odrazilo aj v návratnosti 
dotazníkov, vstupných sme vyzbierali 263 dotazníkov 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.  
 
Tento text je syntézou spomínaných dvoch fáz projektu, teda poukázaním na to, aké boli 
postoje pred pandémiou a či (prípadne ako) sa zmenili počas pandémie a po nej.  



 

3 

Vnímanie kultúrnej rozmanitosti  
 
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.  
 
Jeden z výrokov, ktorý v našich výskumoch sledujeme často a pomáhajú nám pochopiť 
vnímanie kultúrnej rozmanitosti, je výrok „Slovensko je krajinou Slovákov, a tak by to malo 
ostať“. Už výskum CVEK/OSF z roku 20121 ukázal, že k tomuto výroku sa prikláňalo viac ako 
70% slovenskej dospelej populácie. Podobne to bolo aj v roku 2021 v rámci výskumu, ktorý je 
zhrnutý v publikácii Slovensko a migrácia – hľadanie ciest k spolužitiu. V tomto výskume sa 
k danému výroku rovnako priklonilo približne 70% ľudí.2 Ukazuje sa teda, že na Slovensku sa 
stále prikláňame skôr k etnocentrickému nazeraniu na kultúrnu rozmanitosť.  
 
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.  
 
Podobne to bolo aj v rámci podujatí Psota ešte pred pandémiou, teda v prvej fáze výskumu. 
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili podujatí Psota, sa svojimi odpoveďami ešte pred 
uskutočnením samotného podujatia podobali celkovej mladej populácii. S týmto výrokom sa 
úplne alebo čiastočne stotožnilo 57,4% z nich.  
 
V druhej fáze ostala situácia podobná. Takmer polovica (47,9%) skôr alebo úplne súhlasila 
s výrokom, že Slovensko je krajinou Slovákov, a tak by to malo ostať. Vnímanie Slovenska vo 
vzťahu k rozmanitosti teda medzi mladými ľuďmi pred absolvovaním podujatia nebol 
vyhranený. 
 
Rozmanitosť kultúr vnímajú mladí skôr ako obohatenie, než konflikt  
 
Mladá generácia vníma spolužitie rôznorodých kultúr skôr ako obohatenie než hrozbu. Kým 
v celkovej dospelej populácii (teda u ľudí všetkých vekových kategórií) prevláda skôr 
rezervovanosť ku kultúrnej rozmanitosti, u mladých ľudí skôr väčšia otvorenosť.  
 
V našom výskume v rámci projektu Psota ešte pred pandémiou 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 študenti odborných škôl.  
 

 
1 CVEK/OSF (2012), Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry a Nadácia otvorenej spoločnosti.  
2 CVEK (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, 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
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V druhej fáze výskumu boli tieto čísla ešte výrazne vyššie, čo mohlo byť spôsobené aj 
spomínanou vojnou na Ukrajine, ktorá začala v dobe, kedy sa realizovalo niekoľko podujatí. 
V tejto fáze sme v prípade výroku, že je dôležité, aby v krajine žili ľudia rôznych kultúr, 
obohacuje to všetkých, zaznamenali ešte vyhranenejší postoj. Skôr alebo úplne s ním 
súhlasilo až 82% mladých ľudí a skôr alebo rozhodne nesúhlasilo len 12,2% respondentov.  
 
Zaujímalo nás zároveň, či si mladí ľudia myslia, že väčšia kultúrna rozmanitosť môže znamenať 
jednoznačne to, že v krajine bude viac konfliktov. S týmto výrokom sa v prvej fáze 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. V druhej fáze sa s týmto výrokom stotožnilo 37% ľudí, čo je podobné číslo 
ako pred pandémiou.  
 
Cudzinci by si mali uchovávať svoju identitu 
 
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 vo výskume pred pandémiou totiž uviedlo, že by sme im v udržiavaní vlastnej kultúrnej 
identity nemali brániť. V druhej fáze sa toto číslo ešte zvýšilo. Pocit, že cudzincom by sme 
nemali brániť udržiavať si svoju kultúrnu identitu, si myslelo až 80,5%. 
 

Posuny v zisteniach po absolvovaní podujatí 
 
Ako sme už spomínali, jedným z cieľov tohto výskumu bolo zistiť, či sa po absolvovaní podujatí 
Psota na Slovensku názory, 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 mladými ľuďmi bolo už pred podujatiami 
pomerne tolerantné a otvorené. Mladí ľudia vnímajú kultúrnu rozmanitosť pozitívnejšie ako 
celková slovenská populácia a to platilo rovnako v prvej aj v druhej fáze výskumu.  
 
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% (v prvej fáze). 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.  
 
Veľmi podobné to bolo aj v druhej fáze. S výrokom, že Slovensko je krajinou Slovákov, skôr 
alebo úplne súhlasilo po absolvovaní podujatia už len 35,8% a skôr alebo úplne nesúhlasilo 
55,7%. Rovnako teda došlo k výraznému poklesu v súhlase s týmto výrokom.  
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Pri ostatných výrokoch o kultúrnej rozmanitosti sme vo výskume pred pandémiou tiež 
zaznamenali posuny, aj keď nie až také výrazné. Môže to súvisieť s tým, že už pred podujatiami 
boli postoje pomerne otvorené.  
 
Oveľa viac mladých po podujatí si myslelo, že ak je krajina kultúrne rozmanitejšia, má väčší 
potenciál na rozvoj. Celkový príklon k tomuto názoru vzrástol po podujatí o takmer 10 
percentuálnych bodov, zároveň aj poklesol počet mladých, ktorí na túto tému nemali názor.  
 
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.  
 
Podobné posuny nastali aj počas realizácie výskumu v druhej etape projektu. Vzrástol totiž 
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, ktorí s týmto výrokom skôr 
alebo úplne súhlasili, klesol z 37,2% na 28,5%.  
 
Najsilnejší posun vo výroku o „našich problémoch“ 
 
Výrazný posun sme však videli najmä pri výroku o tom, že „Máme dosť svojich problémov, 
aby sme sa starali ešte aj o iných (napríklad utečencov)“. V prvom výskume sa s týmto 
výrokom pred podujatím stotožnila viac ako polovica ľudí, po ňom to však bolo už len 25,2%. 
Podobne to bolo aj v druhom výskume. Podiel tých, ktorí s daným výrokom súhlasili, klesol 
z pôvodných 32% na 23% po absolvovaní podujatia. Tu však stojí za zmienku, že v druhom 
výskume už pred podujatím bol výrazne nižší podiel ľudí, ktorí s týmto výrokom súhlasili, 
než vo výskume pred pandémiou. To možno pripísať aj situácii na Ukrajine a solidarite 
s ľuďmi utekajúcimi z tejto krajiny, ktorá zachytila aj niektoré podujatia v rámci projektu 
Psota.  
 
 

Postoje k cudzincom a migrácii 
 
V ďalšej časti výskumu sme sa zamerali na to, ako je vnímaná migrácia a cudzinci, ktorí tu žijú.  
Študentom sme napríklad dali posúdiť 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.  
 
Len tretina mladých ľudí si v prvom výskume pred pandémiou myslela, že je migrácia 
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. V druhej etape 
výskumu boli výsledky veľmi podobné.  
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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 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. Vo výskume Psota sme 
túto tému skúmali prostredníctvom výroku, že cudzincov potrebujeme, pretože na Slovensku 
sa rodí čoraz menej detí a počet obyvateľov klesá. V prvej etape výskumu boli u mladých ľudí 
tieto čísla nižšie (69%), avšak stále prevažoval pocit, že migráciou by sme demografickú 
situáciu riešiť nemali. V druhej etape výskumu boli tieto čísla opäť veľmi podobné, aj keď 
o čosi nižšie ako pred pandémiou (61%).  
 
Mladí ľudia nevnímajú cudzincov ako hrozbu pre trh práce, sociálny systém či bezpečnosť v 
krajine 
 
S migráciou a cudzincami sa zároveň spája množstvo stereotypov alebo 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, zhoršujú kriminalitu 
alebo predstavujú záťaž pre sociálny systém. Zaujímalo nás však aj to, či majú mladí ľudia 
pocit, že cudzinci môžu našu kultúru nejako obohatiť.   
 
Vo výskume pred pandémiou mladí ľudia nevnímali cudzincov negatívne a nepripisovali im 
problémy alebo ohrozenia, ktoré by mali trápiť slovenskú spoločnosť. S tým, že cudzinci berú 
Slovákom prácu sa úplne či skôr stotožnilo približne 35% mladých, s výrokom, že zvyšujú 
kriminalitu len niečo viac ako štvrtina (26,4%) a necelá tretina s tým, že spôsobujú 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. 
 
V druhej fáze výskumu boli tieto postoje ešte výrazne pozitívnejšie. To, že cudzinci berú 
Slovákom prácu, si myslelo len 25% mladých ľudí, s tézou o zvyšovaní kriminality súhlasilo len 
16% mladých a s tým, že spôsobujú záťaž pre sociálny systém súhlasilo 26% podobne ako 
v prvej etape.  
 
Názory mladých na tieto témy sú zároveň výrazne tolerantnejšie ako 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.   
 

Posuny po absolvovaní podujatí 
 
Napriek tomu, že vnímanie cudzincov a postoje k nim boli už pred absolvovaním podujatí 
Psota výrazne pozitívnejšie ako u celkovej populácie, zaznamenali sme pomerne signifikantné 
posuny po absolvovaní podujatí, a to v oboch etapách výskumu.  
 
V prvej etape boli najväčšie posuny vo vnímaní demografickej krízy, kde pred podujatím si 
len 15% mladých myslelo, že budeme cudzincov potrebovať, po podujatí tento podiel narástol 
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až na 30%. Pri negatívnych stereotypoch tiež došlo k pomerne významným posunom 
v názoroch mladých ľudí. 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 19 percentuálnych bodov. Pri každom 
z výrokov zároveň výrazne narástol počet tých, ktorí s daným výrokom „rozhodne nesúhlasia“.  
 
Veľmi podobné nárasty a posuny sme zaznamenali aj v druhej etape výskumu. Podiel tých, 
ktorí si myslia, že cudzincov budeme kvôli demografickej kríze potrebovať, vzrástol z 25% na 
35% po podujatiach. Tu je však potrebné zdôrazniť, že nastal výrazný posun od prvej etapy 
výskumu k druhej, kedy podiel tých, ktorí si pred podujatiami mysleli, že cudzincov budeme 
potrebovať, vzrástol z 15 na 25%.  
 
Podobne to bolo aj s negatívnymi stereotypmi o cudzincoch. Podiel tých, ktorí si mysleli, že 
cudzinci berú Slovákom prácu, klesol z 24,9% pred podujatím na 19,4% po podujatí.  
 
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 v prvej etape 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).  
 
V druhej etape výskumu sa tiež potvrdilo, že medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili podujatí 
projektu Psota, skôr prevažuje pozitívne vnímanie migrácie, ktorá bola podujatiami ešte 
umocnená. Pozitívnejšie vnímanie sme zaznamenali aj v porovnaní so všeobecnou 
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% respondentov 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%. 
 
 

Ako by mal štát pristupovať k migrácii a cudzincom? 
 
Vo výskume sme sa zamerali aj na názory účastníkov podujatí projektu Psota na to, ako by 
štát mal pristupovať k migrácii a integrácii a nakoľko by mal pomáhať cudzincom začleniť sa 
do spoločnosti. 
 
Pred pandémiou len necelá tretina mladých ľudí vo výskume súhlasila s výrokom, že štát by 
mal dovoliť prichádzať len vysokokvalifikovaným cudzincom. V druhej fáze to bolo dokonca 
len 12,6%. S tým, že Slovensko by malo prísnejšie strážiť hranice, súhlasilo pred pandémiou 
50,1%, zatiaľ čo v rámci druhej fázy podujatí to bolo len 42,6% mladých ľudí. 
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Dáta ukázali, že medzi účastníkmi podujatí projektu Psota mali veľkú podporu opatrenia, ktoré 
cudzincom pomáhajú začleňovať sa do spoločnosti. 
 
Pred pandémiou sa 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 druhej fáze projektu s týmto výrokom súhlasilo len 10,7% účastníkov 
a nesúhlasilo až 77,8%. 
 
Ďalšie tri otázky alebo výroky sa snažili identifikovať, v akej miere a v akých oblastiach by sme 
cudzincom mali pomáhať v ich integračnom procese.  
 
Až tri štvrtiny mladých (75,3%) si pred pandémiou myslelo, že lepšej integrácii pomôže, ak 
deti cudzincov budú navštevovať spoločné školy so slovenskými deťmi. V druhej fáze projektu 
to bolo až 81,2% účastníkov. 
 
Približne polovica mladých ľudí pred pandémiou si myslela, že by sme cudzincom mali 
pomáhať bezplatnými jazykovými kurzami, aby sa čo najskôr naučili po slovensky, v druhej 
fáze projektu to bolo 67,8% respondentov.  
 
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 pred pandémiou. V druhej fáze projektu to už bolo 67,9%. 
 
Toto pozitívnejšie vnímanie integračných opatrení v druhej fáze projektu, teda počas a po 
pandémii, v porovnaní s fázou pred pandémiou, možno zrejme do istej miery vysvetliť 
vplyvom udalostí z jari 2022, teda vypuknutím vojny na Ukrajine a príchodom veľkého 
počtu utečencov na Slovensko. V tomto období bola téma solidarity a pomoci utečencom 
veľmi silno prítomná vo verejnom diskurze. 
 

Posuny vo vnímaní migračných a integračných politík 
 
V oboch fázach projektu došlo k posunu vnímania prísnejšieho stráženia hraníc, a to 
k zníženiu miery súhlasu s tým, že štát by mal prísnejšie strážiť hranice. V prípade pred-
pandemických podujatí bol však posun oveľa výraznejší – z 50,1% na 37,7%. V prípade druhej 
fázy podujatí bol posun omnoho menej výrazný – zo 42,6% na 38,8%.  
 
Pomerne výrazné posuny nastali najmä v názoroch na integračné opatrenia, avšak len 
v prípade pred-pandemických podujatí. Kým pred podujatím si približne 21% mladých 
myslelo, že integrácia je osobnou zodpovednosťou cudzincov, po podujatí to bolo už len 15%. 
To opäť poukazuje na to, že si mladí uvedomili komplexnosť tejto témy a potrebu zapojenia 
štátu a možno aj iných aktérov do integračného procesu. V prípade post-pandemických 
podujatí bol postoje k tejto téme zostali prakticky nezmenené, ako tomu bolo aj vo vnímaní 
prísnejšieho stráženia hraníc.  
 
Vidíme teda pomerne výrazný vplyv podujatí, ktoré sa konali naživo v Bátovciach, na vnímanie 
najmä represívnych opatrení migračnej politiky, zatiaľ čo online podujatia počas pandémie 
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takýto efekt na účastníkov nemali. Podujatia naživo teda mali skôr potenciál zmeniť 
uzavretosť voči zahraničnej migrácii, než podujatia online. 
 
V prípade pozitívnych integračných opatrení sme v oboch fázach projektu (pred aj počas 
pandémie) zaznamenali výraznejší nárast podielu tých, ktorí tieto opatrenia podporovali – 
spoločné vzdelávanie detí cudzincov so slovenskými deťmi, kurzy slovenčiny pre cudzincov 
zdarma, pomoc utečencom. Nárast podielu tých, ktorí by takého opatrenia podporili, bol v oboch 
fázach približne rovnaký.  
 
 

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). 
 
Pred pandémiou a pred absolvovaním podujatia mali mladí ľudia najlepšie vedomosti 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. V druhej fáze projektu až 79,3% respondentov označilo v tejto otázke 
správnu odpoveď.  
 
Ďalšou sledovanou otázkou bolo to, koľko ľudí sa podľa respondentov vysťahovalo 
z dnešného Slovenska počas socializmu. Správnu odpoveď, teda približne 130 tisíc, označilo 
v pred-pandemickej fáze len 20% mladých. V druhej fáze projektu to bolo 43,3% 
respondentov. 
 
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%) pred pandémiou, ale 36,4% respondentov v druhej fáze projektu. 
 
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, 
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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. Správnu odpoveď, teda, 
že začali prichádzať už po roku 1989. Tú označila približne tretina účastníkov podujatia pred 
pandémiou a 39,8% respondentov v druhej fáze projektu. 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 utečencov je na Slovensku veľa. Takmer štvrtina mladých 
pred pandémiou uviedla správnu odpoveď (24,8%), pričom v druhej fáze projektu to bol 
rovnaký podiel (24,9%) 
 
Približne polovica mladých ľudí v prvej fáze 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. V druhej fáze projektu vedelo správnu odpoveď uviesť 58,1% 
mladých ľudí.  
 
Poslednou skúmanou otázkou bolo, z ktorých krajín k nám najčastejšie prichádzajú cudzinci. 
Tu vyše polovica mladých ľudí (52,5%) pred pandémiou správne odpovedala, že z Ukrajiny 
(pozn. bolo to ešte v roku 2019, dávno pred vypuknutím vojny, napriek tomu bola táto krajina 
najčastejšou krajinou pôvodu). V druhej fáze projektu to boli tiež cudzinci z Ukrajiny – časť 
podujatí sa konala už v čase príchodu veľkého počtu utečencov z tejto krajiny. Správnu 
odpoveď označilo 84,7% mladých ľudí. 
 

Posuny vo vedomostiach 
 
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. 
 
V oboch fázach projektu sa vedomosti po absolvovaní podujatí Psota zvýšili, ako ukazujú 
nasledujúce dva grafy. 
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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 
 

Z uvedených grafov však vidno, že vedomosti o migrácii sa výraznejšie zvýšili v prvej fáze 
projektu, kedy účastníci absolvovali podujatia naživo. V prípade online podujatí bol posun 
tiež viditeľný, avšak nebol až taký výrazný. Ako uvádzame na viacerých miestach tejto analýzy, 
aj tu sa ukazuje, že podujatia naživo majú omnoho výraznejší dopad na účastníkov. V čase 
konania online podujatí boli mladí ľudia už niekoľko mesiacov na dištančnom vzdelávaní, 
a preto možno v dôsledku únavy z neustáleho online vzdelávania predpokladať, že ich 
pozornosť počas online podujatia mohla byť pomerne nízka. 
 
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. 
 
 
 

52,70%

41,20%

39,40%

71,30%

85,50%

43,30%

36,40%

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



 
12 

Hodnotenie podujatia 
 
V závere výstupného dotazníka sme sa zaujímali aj o to, ako študenti hodnotia jednotlivé aspekty 
projektu Psota na Slovensku 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 vo fáze pred pandémiou 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 hodnotenia sme zaznamenali v prípade organizácie a celkovej atmosféry 
počas podujatia. Všetkým týmto aspektom dalo jednotku alebo dvojku okolo 90% mladých ľudí.  
 
Čo sa týka prínosu k vedomostiam, tam boli čísla o málo nižšie, 59,4% povedalo, že podujatie 
rozhodne prispelo k zvýšeniu vedomostí a 24,9%, že skôr prispelo. 
 
Účastníci podujatia hodnotili aj v druhej fáze projektu, kedy však už podujatia z dôvodu 
pandémie prebiehali online.  
 
Tabuľka: 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) 
 

Ako vidno z tabuľky vyššie, známkou 1 najčastejšie hodnotili workshopy a následne živé 
knižnice. Najmenej často známkou 1 hodnotili predstavenie Amerického cisára, čo je 
v úplnom rozpore s pred-pandemickými podujatiami, ktoré sa konali naživo. Vtedy bolo 
divadelné predstavenie aspektom podujatí, ktoré bolo najčastejšie hodnotené známkou 1. To 
naznačuje limity online podujatí a výhody podujatí naživo, ktoré sa nedajú nahradiť, ako je 
napr. zážitok z divadelného predstavenia. Niektoré podujatia sa v neskorších štádiách druhej 
fázy pritom konali naživo, avšak divadelné predstavenie sa už stále len premietalo zo 
záznamu. 
 
V druhej fáze projektu menej účastníkov hodnotilo známkou 1 zaujímavosť tému (49,1% 
v porovnaní so 63,1% vo fáze pred pandémiou), čo tiež naznačuje väčšiu efektivitu 
a schopnosť zaujímavým spôsobom spracovať a prezentovať tému, ak ide o podujatia naživo 
(nie online).  
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Oproti prvej fáze projektu podujatia v druhej fáze získali vyššiu priemernú známku, boli teda 
hodnotené o niečo horšie (pozri grafy nižšie). Kým predstavenie Americký cisár získalo v prvej 
fáze projektu, kedy ho účastníci zažili naživo, priemernú známku 1,32, v druhej fáze projektu, 
kedy predstavenie bolo premietané zo záznamu, získalo priemernú známku 2,23 a bolo 
najhoršie hodnoteným aspektom podujatí. To opäť ukazuje limity online podujatí oproti 
podujatiam naživo.  
 
Horšie hodnotenie získali aj živé knižnice, ktoré boli hodnotené priemernou známkou 1,55, ak 
ich účastníci zažili naživo (pred pandémiou), a známkou 1,87, ak ich absolvovali online. Horšie 
hodnotenia v druhej fáze projektu, kedy podujatia prebiehali už len online, získala aj 
teatrologická diskusia (1,79 pre pandémiou vs. 2 v druhej fáze) a diskusia s odborníkmi (1,84 
pred pandémiou vs. 2,22 v druhej fáze projektu). 
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Separátne hodnotenie dvoch fáz projektu Psota (pred pandémiou a počas, resp. po pandémii) 
ukázalo, o čo väčší dopad na účastníkov môžu mať podujatia naživo v porovnaní s podujatiami 
online. Je však pozitívom, že Divadlo Pôtoň našlo spôsob, ako podujatia zorganizovať aj počas 
pandémie v online priestore a poskytnúť mladým ľuďom cenný, aj keď možno limitovaný 
zážitok, z témy migrácie a integrácie cudzincov. Podujatia boli celkovo hodnotené veľmi 
dobre, či už išlo o prvú alebo druhú fázu. Ukazuje sa, že takéto podujatia, ktoré spájajú 
odbornosť s umením a spoznávaním reálnych skúseností cudzincov, dokážu mladým ľuďom 
zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom priblížiť tému a v istej miere formovať ich postoje.  



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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