
Percepcia sociálnej identity Slovákov v Maďarsku a Maďarov 
na Slovensku1 

 Uvedené skutočnosti sa stali dôvodom pre potrebu hlbšieho analytického 
pohľadu na fenomén identity a etnicity. Od roku 1990 sme na Slovensku aj 
v Maďarsku svedkami realizácie celého radu empirických výskumov orientova-
ných na skúmanie sociálnej identity vo vzájomnej súvzťažnosti individuálnej 
identifikácie (osobné presvedčenie) a skupinovej identifikácie (príslušnosť k sku-
pine). Výskumy takého druhu majú, najmä pre príslušníkov etnických menšín, 
nesporne dôležitý význam. Na jednej strane totiž môžu prispieť k odhaľovaniu 
mechanizmov konštrukcie, zachovania a reprodukcie etnickej identity príslušníka 
minority, ale aj k zisteniu stavu jeho etnického povedomia. Na druhej strane majú 
význam pre charakteristiku skupiny, t.j. minoritného spoločenstva, ktorá umož-
ňuje uvažovať o mieste príslušnej minority v spoločnosti, o perspektíve jej vývoja 
a o úrovni medziosobných, medziskupinových a inštitucionálnych vzťahov. 
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Perception of Social Identity of Slovaks in Hungary and Hungarians in Slovakia. The paper 
deals with the issue of perception of social identity of Slovak minority in Hungary and Hungarian 
minority in Slovakia. 
In the first part, it presents a theoretical background for the study of social identity with a 
particular attention given to the study of ethnic identity as its segment. 
In the second part, the paper focuses on development trends and important factors determining 
an ethnic identity. It presents the state of the art of research into the ethno-social identity of 
members of Slovak minority living in Hungary and members of Hungarian minority living in 
Slovakia drawing on analysis and research findings from studies carried out in Slovakia and 
Hungary. 

 Pri konceptualizácii uvedenej štúdie sme postupovali v následnosti troch 
krokov, ktoré vo svojej komplexnosti majú dotvoriť obraz problematiky vnímania 
a posudzovania sociálnej identity sledovaných minoritných spoločenstiev. 
Uvedené kroky tvoria tri časti štúdie, pritom za nosnú, z hľadiska prínosu 
a aktuálnosti údajov, považujeme tretiu časť štúdie.  

In the third part, the author interprets research results from two sociological and social-
psychological studies conducted among the members of Slovak minority in Hungary (2001) and 
among the members of Hungarian minority in Slovakia (2004). 
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 V prvej časti stručne vymedzíme teoretické východiská skúmania sociálnej 
identity so špecifickým zreteľom na skúmanie etnickej identity ako jej súčasti. 
Uvádzané východiská a predpoklady (aplikované aj v nami opisovaných vý-
skumoch) nám poslúžia ako konceptuálne nástroje na hlbšiu interpretáciu 
výsledkov opisujúcich výskumov. 
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1. Úvod 
 

 V druhej časti upriamime pozornosť na trendy vývoja, dôležité faktory 
determinujúce etnickú identitu a prezentujeme aktuálny stav skúmania etno-
sociálnej problematiky príslušníkov slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku 
a maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku na základe dostupných analýz a 
výskumných zistení z doteraz realizovaných výskumov na Slovensku a v Maďar-
sku. Domnievame sa, že tieto ukazovatele vhodne dotvárajú problematiku 
percepcie sociálnej identity sledovaných minorít. 

 Prebiehajúce spoločenské procesy koncom 80. rokov 20. storočia spojené 
s demokratizáciou všetkých oblastí spoločenského života, priniesli so sebou i celý 
rad etnouvedomovacích aktivít zo strany etnických spoločenstiev žijúcich v ino-
národných štátnych útvaroch v strednej a východnej Európe. Súčasťou týchto 
aktivít bolo i úsilie o zmenu spoločensko-politického a legislatívneho postavenia, 
rekonštruovanie vlastnej etnickej identity, prehodnocovanie predchádzajúceho 
etnokultúrneho vývoja, riešenie otázok interetnických vzťahov medzi majoritou 
a minoritnými spoločenstva a na neposlednom mieste i koncentrácia na perspek-
tívu a budúcnosť majoritného i minoritných spoločenstiev.  
 U národnostných menšín, ktoré sa v inonárodnom štátnom útvare ocitli 
v dôsledku mocensko-politických zmien vzniknutých po dvoch svetových voj-
nách, to bola i otázka hľadania kvalitatívne nového vzťahu s materským národom 
žijúcim v inom štátnom útvare. Na druhej strane zmenil sa i prístup materských 
národov ku svojim menšinám žijúcim mimo národného spoločenstva. 
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 Tretia časť sa zameriava na interpretáciu výsledkov realizovaných analýz 
z dvoch sociologicky a sociálno-psychologicky orientovaných empirických vý-
skumov, ktoré Spoločenskovedný ústav SAV (SvÚ SAV) v Košiciach realizoval 
v radoch príslušníkov slovenskej minority v Maďarsku (2001) a príslušníkov 
maďarskej minority na Slovensku (2004). V tejto časti priblížime metodiku 
výskumov a prezentujeme výskumné zistenia, týkajúce sa projekčnej percepcie 
sociálnej identity príslušníkov slovenskej a maďarskej minority a realizujeme 
komparáciu výskumných zistení, porovnávajúc výsledky u obidvoch minorít.  
Nakoniec realizujeme sumarizáciu výskumných zistení. 

1 Máme na mysli príslušníkov slovenskej minority žijúcej v Maďarsku a príslušníkov maďarskej minority žijúcej na Slovensku. 
2 Korešpondencia: PhDr. Mária Homišinová, PhD., Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice. Tel.: +421-55-
32 519 86 , E-mail: homisin@saske.sk 
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2. Teoretické východiská skúmania sociálnej identity 
 
 Identita jednotlivca je spoločenský a kultúrne determinovaný fenomén vyplý-
vajúci z prirodzenej potreby človeka identifikovať sa (stotožniť sa) so sociálnym 
prostredím, v ktorom žije. Každý človek ako sociálny tvor je súčasne členom 
mnohých sociálnych skupín, možno povedať, že má niekoľkonásobnú skupinovú 
identitu. Zároveň sa sám, individuálne stotožňuje s členstvom v nejakej skupine 
a konštruuje svoje osobné presvedčenia o správnosti svojej voľby. 
 Pri identifikovaní identity je možné vychádzať z dvoch téz: 
1. Identitu chápať ako výraz či odpoveď na otázku: Kto som a kam patrím? 
Odpoveď na túto otázku zároveň obsahuje i druhú rovinu vzťahu, teda: Kto nie 
som a kam nepatrím? Súčasťou identity je teda motív odlíšenia sa, čo potvrdzuje 
skutočnosť, že práve v okamihu konfrontácie sa identita aktivizuje. 
2. Druhým východiskom je téza, že identita nestojí len na deklarácii, kto som. Je 
v nej obsiahnutá kvalita, ktorá členom určitej skupiny dáva možnosť manifestačne 
rozpoznať ľudí rovnakej identity. Identita je teda budovaná na symboloch, na 
atribútoch, ktoré ju definujú, odlišujú ju. (Bačová 1993) 
 Problematika identity je vzhľadom na svoju obsahovú a významovú mnoho-
značnosť a komplexnosť v centre pozornosti celého radu spoločenskovedných 
disciplín. Najmä po celospoločenských zmenách v strednej a východnej Európe 
púta pozornosť bádateľov rôznych sociálnovedných disciplín (najmä sociológie, 
sociálnej psychológie, etnológie, histórie, kultúrnej a kognitívnej antropológie). 
Pri snahách o skúmanie identity sa však často stretávame s mnohými úskaliami a 
problémami, ktoré sú determinované nielen multidimenzionálnosťou tejto 
problematiky, ale aj interdisciplinárnym prístupom k jej skúmaniu. Problémy 
spôsobuje na jednej strane existencia značnej diferenciácie v konštrukcii a 
konceptualizácii identity (Ako identitu chápať a definovať?) (bližšie napr. Bačová 
1993; 1997), na strane druhej výskumy identity sú sprevádzané rôznymi 
metodologickými prístupmi (Akými prístupmi a metódami skúmať identitu?) 
a diskusiami okolo validity tej-ktorej metódy a produktívnosti toho-ktorého 
prístupu. (Jakubíková 1993) 
 Komponenty a aspekty formovania a zmien identít do najviac prepracovaných 
detailov analyzujú psychologické vedy. Venuje sa im rad psychologických škôl 
(pozri Bačová 1993; 1994), ktoré však mnohokrát trpia izoláciou od konkrétneho 
sociálneho, kultúrneho, politického a historického kontextu, v ktorom proces 
identifikácie vzniká, formuje sa a mení. Ide o pôsobenie predovšetkým 
demografických (početnosť, štruktúra), socio-geografických (osídlenie a charakter 
lokalít, kompaktnosť osídlenia), socio-ekonomických (vzdelanie, zamestnanie), 
kultúrnych (interferencia tradičnej a modernej kultúry), historických (vývinové 
zmeny ovplyvnené spoločenskými, ekonomickými a politickými okolnosťami), 

právnych (legislatívna garancia etnických práv, politické zastúpenie minorít) 
a etnických faktorov (prežívanie spolunáležitosti, stupeň etnického povedomia, 
jazyková orientácia a jazykové znalosti, etnická endogamia/heterogamia). Sú-
časný trend sociálnopsychologických výskumov (ale aj iných výskumov sociál-
novedného charakteru) sa preto snaží o zakomponovanie kontextových a situač-
ných premenných do tvorby teórií a výskumných plánov. V ich metodologickom 
prístupe skúmania problematiky identity má významné miesto aplikácia teórie 
sociálnej identity (SIT − Social Identity Theory), vypracovaná H. Tajfelom a roz-
pracovaná J. C. Turnerom (1986). 
Podľa SIT pojem ja (seba) obsahuje: 
1. personálnu identitu (osobnú, individuálnu) ako presvedčenie o svojich 
zručnostiach, schopnostiach, vlastnostiach ako jedinca; 
2. sociálnu identitu (skupinovú) definovanú ako stotožnenie sa jedinca, poznanie 
svojho členstva v sociálnej skupine/skupinách spolu s hodnotou a emocionálnym 
významom, ktorý mu jedinec pripisuje v spojení s týmto členstvom. (Tajfel 1981: 
255) 
 Pre obidve úrovne identity je pritom charakteristická vzájomná previazanosť 
a determinovanosť, keď pocit identifikácie sa človeka so sociálnym prostredím, 
v ktorom žije, do značnej miery pomáha procesu sebaidentifikácie. Inak pove-
dané, identifikácia človeka so skupinou obvykle ovplyvňuje jeho sebauvedome-
nie. Na druhej strane uvedomenie si spoločnej kategórie členstva je nevyhnutnou 
podmienkou, aby sa jednotlivci cítili a konali ako skupina. 
 SIT postuluje, že jednotlivci sú silne motivovaní dosiahnuť a udržať si vysoké 
sebahodnotenie osobné aj skupinové (t.j. ako členovia skupiny). Podľa SIT je 
sociálna identita základom skupinového správania (napr. znižujú hodnotenie 
členov iných skupín, snažia sa o zlepšenie svojich pozícií, odchod alebo dištanc 
od svojej skupiny a pod.). Diskusie nastolili otázku, ako sa ľudia kategorizujú. 
Tak vznikla teória sebakategorizácie − ako súčasť SIT. 
 Z doteraz povedaného je zrejmé, že identita je veľmi pružná a dynamická 
kategória vyznačujúca sa inkluzívnym a súčasne exkluzívnym charakterom, t.j. 
zároveň spája aj rozlišuje, spoločensky zjednocuje aj kategorizuje na skupiny 
„my“ a „oni“. Pri formovaní skupinovej identity je veľmi dôležité vytvorenie 
a vymedzenie hraníc tejto kategorizácie. Ich význam a charakter v priebehu 
histórie môže podliehať zmenám, z čoho vyplýva, že osobná aj skupinová identita 
sa neustále mení. (Bližšie Bačová 1990; 1996a; 1996b) 
 Použitie teórie sociálnej identity je dôležité aj pre vysvetľovanie etnických 
procesov a javov. Jednou zo súčastí sociálnej identity človeka je totiž etnická 
identita ako uvedomenie si a prežívanie príslušnosti k etnickému spoločenstvu, 
k určitému národu, národnosti v konkrétnom prostredí „ako vzájomne prepojený 
systém kultúrnych (materiálnych aj duchovných), rasových, jazykových a teri-
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toriálnych faktorov, historických osudov a predstáv o spoločnom pôvode, pôso-
biacich v interakcii a formujúcich etnické vedomie človeka, jeho etnickú identitu 
a orientáciu“. (Maříková – Petrusek – Vodáková 1996: 276) Súhrn vlastností, 
resp. koexistencia v definícii spomínaných objektívnych i subjektívnych znakov 
(zložiek) etnicity na jednej strane odlišuje určitú etnickú skupinu od iných skupín, 
na druhej strane tvorí základ vedome prežívaného procesu sebareflexie, reflexie 
svojho vzťahu k vlastnej etnickej skupine. 
 Dôležitou dimenziou etnickej identity je, že sa medzigeneračne reprodukuje 
prevažne na princípe tradície, čím sa zabezpečuje stabilita etnicky významných 
javov. V dôsledku pôsobenia vývinových činiteľov, rôznych migrácií a interetnic-
kých vzťahov však podlieha rozmanitým zmenám v čase a priestore, čoho 
prejavom sú etnické procesy pomenované ako adaptácia, akulturácia, asimilácia 
a integrácia. (Botík 1991: 19) 
 Podľa L. Szarku, vychádzajúc z rôznych interdisciplinárnych metodologických 
prístupov sociálnovedných disciplín skúmania personálnej a sociálnej identity, ich 
konštrukcie, procesy vytvárania nás doviedli k poznaniu, že etnicita „...nie je len 
súhrn vlastností osobnej a skupinovej identity (napr. pôvod, jazyk, tradície, 
kultúra). Popri nich je veľmi dôležitý vzťah medzi nimi, relácie medzi etnickými 
a mimoetnickými ukazovateľmi, sociálne pozadie jedinca, dispozície. Rovnako 
dôležité je aj posúdenie skupiny inou skupinou/jedincami.“ (Szarka 2004: 193) 
 Ak beriem do úvahy tieto skutočnosti, je zrejmé, že je dôležité skúmať aj 
aktuálny sebaobraz sociálnej identity a, samozrejme, vzťah väčšina – menšina, 
vzťah k štátu a iným spoločenským útvarom, politické, hospodárske, kultúrne, 
právne vedomie. Inými slovami pri štúdiu sociálnej identity je dôležité preskúmať 
skupinovú kohéziu (súdržnosť), vnútornú solidaritu a stupeň organizovanosti. 
V uvedenom kontexte upriamenie pozornosti na individuálne vnímanie 
a prežívanie vlastnej etnicity, ale aj identifikáciu s ďalšími sociálnymi útvarmi 
(napr. s minoritným spoločenstvom, s majoritným spoločenstvom, s materským 
národom, so štátnym útvarom, v ktorom jedinec žije a pod.) pomôže vytvoriť 
komplexnejší obraz tejto problematiky. 
 20. storočie prinieslo v strednej a východnej Európe radikálne zmeny nielen vo 
vzťahu štát − národ resp. väčšina − menšina, ale aj v obsahu a štruktúre osobnej 
(personálnej) a skupinovej (sociálnej) identity. Transformujúce sa spoločnosti 
zmenou hodnotových systémov rôznym spôsobom ovplyvňujú svojich členov, 
ktorí sa „musia“ vyrovnať so zmenami svojich sociálnych príslušností, t.j. 
sociálnych identít. Zmeny sa síce odohrávajú v každodennej kontinuite generácií, 
avšak nepochybne dochádza k medzigeneračným porovnávaniam a interpretáciám 
minulého a súčasného diania (nesporne i budúceho), čím prirodzene dochádza ku 
zmenám v hodnotení postavenia a sociálneho začlenenia svojich predchodcov, 
súčasníkov, ale i nasledovníkov. Na druhej strane dochádza aj k zmenám 

identifikácie, vyjadrenia dôležitosti svojho členstva k národným (napr. minorita, 
majorita, materský národ), štátnym (štát majority, materský štát), ale i novodobým 
sociálnym útvarom (európske spoločenstvá). Z toho dôvodu je aplikácia medzi-
generačného ukazovateľa do skúmania sociálnej identity veľkým prínosom. 
Prináša nový vhľad do procesov skupinového správania v horizonte od minulosti, 
cez súčasnosť po perspektívnu budúcnosť. 
 V súčasnom svete s integračnými tendenciami sa teda v rovine sociálno-
politickej, ekonomicko-technologickej prejavuje zvýšený záujem o etnický pôvod 
a etnicita zohráva významnú úlohu v sociálnych procesoch. Príslušnosť k etnic-
kému spoločenstvu sa stáva dôležitou hodnotou na úrovni jednotlivca aj 
kolektivít. 
 
3. Trendy vývoja a aktuálny stav skúmania etno-sociálnej problematiky 
minorít 
 
 Pre lepšiu možnosť pochopenia a zasadenia výsledkov nami predložených 
výskumných zistení (analyzovaných v tretej časti tejto štúdie) do všeobecného 
kontextu predkladáme trendy a faktory vývoja skúmaných minorít, súhrn 
vedecko-historických analýz a výsledkov z empirických výskumov realizovaných 
predovšetkým SvÚ v Košiciach v radoch obidvoch minorít najmä od konca 80. 
rokov až po súčasnosť3. Ide prevažne o výskumy sociologického, sociálno-
                                            
3 Z celého radu národnostne orientovaných empirických výskumov, ktoré SvÚ SAV v Košiciach po roku 1989 uskutočnilo, 
spomenieme: 
- terénny empirický výskum (1990) zameraný na identifikáciu názorov na postavenie maďarskej a ukrajinskej menšiny na 
Slovensku, Slovákov žijúcich v národnostne zmiešaných oblastiach Slovenska, ako i analyzujúci vzájomné vzťahy tu žijúcich 
etnických spoločenstiev; 
- výskum z roku 1992 sa orientoval na etnické minoritné spoločenstvá, sociálno-psychologické charakteristiky, na vnímanie 
medzietnických vzťahov; riešil sa ako súčasť témy: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských 
zmien (grant SAV 2/999340/92); 
- výskum učiteľov sa uskutočnil v roku 1992 na Slovensku medzi tromi skupinami respondentov – Slovákmi z etnicky relatívne 
homogénnych oblastí, Slovákmi z etnicky zmiešaných oblastí a príslušníkmi maďarskej národnosti; 
- od začiatku novembra 1995 do konca decembra 1998 bola na SvÚ SAV v Košiciach riešená grantová úloha VEGA s názvom 
projektu Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v procese transformácie slovenskej spoločnosti (č. 
projektu 95/5305/530). V rámci tejto grantovej úlohy sa uskutočnili dva empirické výskumy – v roku 1995 a 1998; 
- v rámci Štátneho programu výskumu a vývoja sa v rokoch 2003-2005 riešil projekt: Národ, národnosti a etnické skupiny 
v procese transformácie slovenskej spoločnosti, v rámci ktorého sa uskutočnil rozsiahly empirický výskum zahrňujúci Slovákov 
a sedem najpočetnejších minorít na Slovensku; 
- v súčasnosti ústav rieši projekt: Maďarská menšina v procese transformácie spoločnosti po roku 1989 v rámci Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja (2006-2008) a výskum realizovaný v rámci projektu je v štádiu spracovania údajov. 
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach v spolupráci s partnerskými výskumnými ústavmi (Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied v Budapešti) 
a organizáciami (Celoštátna slovenská menšinová samospráva v Budapešti) realizoval tri rozsiahle empirické výskumy, v ktorých 
použil sociologické, sociálno-psychologické a socio-lingvistické prostriedky a metódy práce: 
-výskum slovenskej inteligencie v Maďarsku sa uskutočnil na prelome rokov 1998 − 1999 v župách s najväčším zastúpením tam 
žijúceho slovenského etnika; zvláštnosťou výskumu bolo, že svojím zameraním, charakterom a rozsahom sa uskutočnil po 
prvýkrát v komunite Slovákov na území Maďarska; výskum bol zameraný na vytvorenie typologizácie etnickej identity, použijúc 
kľúčové ukazovatele – typ a stupeň (intenzitu) etnickej identity; (Homišinová 2003); 
- empirický výskum s názvom Medzigeneračné súvislosti zmien etnickej identity slovenskej rodiny v Maďarsku bol realizovaný 
v priebehu rokov 2000 – 2001 a metodologicky i tematicky čiastočne nadväzoval na už spomínaný výskum slovenskej 
inteligencie; jeho zámerom bolo skúmanie medzigeneračných súvislostí zmien etnickej identity slovenskej rodiny (skúmanie na 
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psychologického a historického charakteru, ktoré poukazujú na stav, zmeny 
a predikujú vývojové trendy uvedených minorít v oblasti etnicity po transformač-
ných a demokratizačných procesoch slovenskej aj maďarskej spoločnosti. 

 Tak ako sme v teoretickom vymedzení uviedli, etnická identita (v rámci nej aj 
procesy kategorizácie na úrovni individuálnej aj skupinovej) vzniká, formuje sa 
a mení nielen v závislosti od subjektívnych faktorov jej rozvoja, ale aj v závislosti 
od konkrétneho sociálneho, kultúrneho, politického a historického kontextu, 
v ktorom sa jedinec/skupina nachádza. Pri komplexnom hodnotení pôsobenia 
uvedených faktorov je na základe doterajších poznatkov možné charakterizovať 
stav etnickej identity slovenskej aj maďarskej minority8 a identifikovať tak 
špecifické črty, ktoré tvoria jadro ich konštrukcie. 

 Na úvod je potrebné podotknúť, že do roku 1990 v maďarskej odbornej 
literatúre absentovali komplexné poznatky z empirických výskumov (najmä 
sociologicky orientovaných) so širšie koncipovanou metodikou skúmania jednotli-
vých aspektov a zložiek etnickej identity slovenskej minority žijúcej v Maďarsku4. 
Ucelenejšie poznatky o slovenskej minorite v Maďarsku (aj o ostatných tam 
žijúcich minoritách) získavame až v poslednom desaťročí, keď výskumný terén 
v Maďarsku zaplnili etnicky orientované projekty najmä zo strany novokonšti-
tuovaného Ústavu pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied a 
Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe. Z ich 
dielne vznikol rad publikácií ako výsledok národnostne orientovaných 
vedeckovýskumných projektov5. 

 Ak by sme na základe vývojových trendov, pôsobiacich faktorov a dostupných 
empirických zistení mali súhrnne charakterizovať slovenskú minoritu žijúcu 
v Maďarsku, mohli by sme konštatovať, že je pre ňu príznačné: 
- silná emocionálna a kultúrna viazanosť k Maďarskej republike9, 
- nepriaznivé demografické ukazovatele, výrazná spoločenská integrácia, 

jazyková a národnostná asimilácia10,  
- nekompaktnosť osídlenia a osobitý charakter slovenských lokalít11,  V prípade maďarskej minority žijúcej na Slovensku bola situácia odlišná. 

Slovenská spoločnosť aj pred rokom 1989 disponovala pomerne ucelenými 
poznatkami o stave etnickej identity príslušníkov maďarskej minority, ktorá pre 
svoju dynamickosť pútala pozornosť empiricky orientovaných výskumov6. Po 
transformácii slovenskej spoločnosti sa prostredníctvom domácich, ale aj zahra-
ničných vedeckovýskumných projektov mnohé vedecké a školské pracoviská ešte 
intenzívnejšie zapájali do skúmania aktuálnych národných (národnostných) 
otázok7. 

- nesúlad v údajoch o počte podľa ukazovateľa – národnosť a materinský 
jazyk12, 
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individuálnej úrovni – členov rodín, ale i skupinovej úrovni – slovenskej rodiny ako celku, ako sociálnej skupiny) žijúcej 
v Maďarsku, v roku 2002 na podnet Ústavu pre výskum etnických menšín MAV v Budapešti bol rozšírený (aplikujúc rovnakú 
metodiku) aj na nemeckú, chorvátsku a bulharskú minoritu žijúcu v Maďarsku; (Homišinová 2006); 
- socio-lingvisticky orientovaný výskum zameraný na jazykovo-komunikačné správanie pracovníkov/poslancov slovenských 
menšinových samospráv pôsobiacich v Maďarsku, a to v rodinnej aj verejnej sfére; vo výskume boli zastúpené všetky slovenské 
menšinové samosprávy; uskutočnil sa v dvoch etapách: 2006 − „odchádzajúci“ poslanci a 2007 − novozvolení poslanci; 
v súčasnosti sa spracovávajú údaje z druhej etapy; výsledky z prvej etapy sú už publikované. (Homišinová 2007) 
4 Z analýz prístupných materiálov uskutočnených výskumov (do roku 1990) orientovaných na skúmanie etnickej identity 
Slovákov v Maďarsku je zrejmé, že zo strany maďarských výskumníkov boli v uvedenej oblasti realizované skôr parciálne 
empirické výskumy, pokiaľ ide o obsahovú stránku aj veľkosti výskumnej vzorky. Výskumy boli redukované na skúmanie 
niektorých komponentov etnicity, predovšetkým to boli analýzy týkajúce sa jazyka a jazykového správania sa Slovákov na 
jednotlivých slovenských jazykových ostrovoch. Boli koncentrované na vybrané regióny, jednotlivé obce či mestá a ich 
komparáciu, aplikované na malej výskumnej vzorke, prípadne len na konkrétnu vekovú kategóriu Slovákov. 
5 Ústav pre výskum etnických menšín MAV v Budapešti sa konštituoval ako samostatný akademický ústav v roku 2001 (skôr 
fungoval ako oddelenie pri Historickom ústave MAV). Z bohatej publikačnej činnosti ústavu spomenieme edíciu Tér és terep, 
v ktorej vyšli už tri rozsiahle publikácie (2002, 2004, 2006) prezentujúce vedecké štúdie o etnicite a identite v Maďarsku žijúcich 
menšín. Od roku 1990 vyvíja svoju činnosť Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a po 18-ročnej existencii publikoval viac ako 
30 publikácií o Slovákoch v Maďarsku. Bližšie o ústave szki@globonet.hu; vusm@globonet.hu  
6 Spomenieme napr. Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, ktorý v rokoch 1980, 1982, 1986 realizoval rad etnicky 
orientovaných empirických výskumov, ktorých objektom bola aj maďarská minorita. 
7 Z vedeckých pracovísk spomenieme napr. Sociologický ústav SAV, Etnologický ústav SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 
Ústav štátu a práva SAV, Jazykovedný ústav SAV, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, Fórum inštitút pre výskum menšín 
v Šamoríne. Zo školských inštitúcií to boli najmä: Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. K detailnejšiemu poznaniu situácie v tejto oblasti prispievajú aj pravidelné výskumy 
verejnej mienky (agentúra FOCUS – Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzy; Ústav pre výskum verejnej mienky pri 

Štatistickom úrade SR), ktoré priebežne monitorujú názory majoritného i minoritného obyvateľstva na aktuálne spoločenské 
a politické dianie na Slovensku. 

 

8 Bližšie o charakteristikách Slovákov v Maďarsku napr.: Garami – Szántó 1991; Gyivicsán 1994; Balážová – Grácová 1994; 
Demeter 1999; Divičanová 1999, 2002; Czibulka 2002; o charakteristikách Maďarov na Slovensku napr.: Paukovič a kol., 1990; 
Paukovič 1994; Lampl 1999; Lanstyák 2002; Fazekas – Hunčík 2004; Homišinová – Výrost, 2005; Botík 2006; Šutaj a kol., 
2006; Homišinová 2008. 
9 Je to determinované tým, že Slováci žijúci na území súčasného Maďarska sa vymkli z jednotného – materského (slovenského) 
národa tak, že i naďalej zostali v tej istej krajine. Teda ako etnikum vždy žili na území Uhorska/Maďarska, v maďarskom 
prostredí. Aj ich následné migračné procesy (zo severných oblastí na juh tzv. Dolnú zem Maďarska) sa udiali v rámci toho istého 
štátneho útvaru, keď vlastne išlo len o presídľovanie z jednej časti územia na druhú. (Bližšie Divičanová 1999: 38-42) 
10 Pod vplyvom celého radu sociálno-ekonomických faktorov (napr. hospodárska migrácia) a politických rozhodnutí (napr. 
výmena obyvateľstva po 2. svetovej vojne) došlo aj k zmene národnostnej štruktúry tohto obyvateľstva. (Bližšie Šutaj 1991; 
Paríková 1999) 
11 V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že okrem oficiálnych štatistických údajov nie sú k dispozícii expertízy, štúdie, 
analýzy vnútornej štruktúry a spoločenského pozadia vývinu základných sociálno-demografických charakteristík slovenskej 
menšinovej populácie. U slovenskej minority v Maďarsku neboli známe ich migračné pohyby v 20. storočí, najmä po r. 1945, 
resp. po r. 1965 začatých vnútorných (na území Maďarska) migračných procesov a štrukturálnych zmien, ani exaktné údaje 
o etnicky heterogénnych a homogénnych manželstvách či rodinách. (Gyivicsán 1994). V súčasnosti môžeme vymedziť päť 
regiónov obývaných Slovákmi, ktoré majú charakter ostrovov: 
- Boršodsko-abovsko-zemplínska župa v severovýchodnom Maďarsku, 
- Novohradská župa a okolie Budapešti, 
- Komárňansko-ostrihomská, Peštianska, Fejérska a Vesprémska župa v Zadunajsku, 
- Békešská a Čongrádska (niekdajšia Čanádska) župa v juhovýchodnej časti Dolnej zeme, 
- oblasti Malého Kereša a Níreďházy, ktoré tvoria menšie jednotky. (Divičanová 1999: 7) 
Podľa najnovších oficiálnych údajov (2001) najväčší počet Slovákov žije na Dolnej zemi v Békešskej župe (5022 Slovákov, čo 
tvorí 28,4% zastúpenie slovenského obyvateľstva). Celkovo teda takmer dve tretiny slovenského obyvateľstva žijúceho v 
Maďarsku (63,8%) sú koncentrované v uvedených troch župách. Zostávajúci počet žije roztrúsene v malom zastúpení v ďalších 
14-tich územných celkoch (župách). (Szabó 2004) 
12 Podľa posledného sčítania v Maďarsku (2001) si slovenskú etnickú príslušnosť priznalo 17 693 občanov a slovenský 
materinský jazyk deklarovalo 11 817 občanov. Situácia v identifikovaní materinského (slovenského) jazyka je v korelácii 
s príslušnosťou k národnosti špecifická. V r. 2001 len u dvoch tretín príslušníkov slovenskej národnosti (66,79%) pozorujeme 
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- jazyková diferenciácia, existencia rôznych podôb slovenského jazyka13, - budovanie siete slovenských menšinových samospráv19, 
- bipolárna dvojitá (slovensko-maďarská) etnická identita14, - existencia vedeckovýskumnej ustanovizne20. 
- jazyková dualita, stav dvojjazyčnosti, t.j. bilingvizmus s dominanciou maďar-

ského jazyka15, 
 Z hľadiska pretrvávania a upevňovania etnicity je možné uvedené črty/cha-
rakteristiky považovať za destabilizujúce, ktoré negatívne pôsobia na prejavy 
a konštrukciu etnickej identity slovenskej minority v Maďarsku a vedú k stále 
výraznejšej „maďarskosti“ slovenskej minority. 

- nestály kultúrny systém, z obsahového hľadiska duálny (dvojjazyčný) kultúrny 
systém16, 

- etnická heterogamia17, 
- nedostatočne rozvinutý národnostný školský systém18, 
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 V súvislosti s etnickou charakteristikou Maďarov žijúcich na Slovensku a pô-
sobením objektívnych a subjektívnych faktorov formovania a upevňovania ich 
etnickej identity môžeme konštatovať, že je pre nich príznačné: 
- silná emocionálna a kultúrna viazanosť k Maďarskej republike21, konzistenciu obidvoch ukazovateľov, t.j. keď prihlásenie k slovenskej národnosti je v súlade s priznaním slovenského 

materinského jazyka. (Bližšie Szabó 2004) - priaznivé demografické ukazovatele22, 13 Skutočnosť, že slovenská minorita v Maďarsku nevytvára kompaktný celok v zmysle homogénneho spoločenstva, má 
prirodzený dopad aj na jazyk, keďže absentuje u nich spoločné jazykové územie. Tým, že minorita žije územne roztrúsene, 
vytvára menšie či väčšie jazykové ostrovy. Slovenské obyvateľstvo v Maďarsku pochádzajúce z rôznych oblastí severného 
Uhorska (bližšie o migrácii Divičanová – Krupa 1999), podobne ako vo svojom pôvodnom prostredí, hovorilo značne odlišnými 
nárečiami (obmeny všetkých troch základných slovenských nárečí) a popri bezpochyby spoločných kultúrnych prvkoch si 
prinieslo so sebou i odlišnú kultúru, ktorá nesie typické regionálne znaky. 
14 Dvojitú identitu Slovákov potvrdzujú poznatky z doteraz realizovaných empirických výskumov analyzujúcich niektoré 
aspekty etnickej identity slovenskej minority v Maďarsku (Gyivicsán 1985; Garami, E. – Szántó, J. 1991; Molnár, 1991; Demeter 
1993; Imre 2000; Homišinová 2003, 2006; Uhrinová 2004), oficiálne to konštatuje aj Úrad vlády MR. (Dokument Úradu vlády 
MR 1997: 47) Pritom konštrukcia dvojitej etnickej identity je prevažne chápaná ako prelínanie komponentov dvoch identít, v 
našom prípade maďarskej a etnickej (slovenskej) identity, pričom z hľadiska preferencie, resp. vyváženosti jednotlivých zložiek 
etnicity hovoríme o nevyrovnanom type dvojitej identity s prevahou k maďarskej identite. Aktuálnosť dvojitej identity 
v Maďarsku žijúcich menšinových societ sa premietla aj do oficiálnych údajov sčítania ľudu v roku 2001, keď sa po prvýkrát 
naskytla možnosť priznania viacnásobnej (dvojitej a trojitej) identity – národnosti. Výsledky, najmä na regionálnej úrovni, 
potvrdzujú bietnicitu. (Czibulka 2002: údaje z kontrolného výskumu MAV a ostatných výskumných pracovísk v roku 2001: napr. 
Uhrinová 2004) Vyplýva z nich, že väčšia časť príslušníkov v Maďarsku žijúcich minorít je dvojitej identity. (Szarka 2004: 199) 
15 Najčastejšie sa jeho vznik vyvodzuje z pôsobenia historických faktov (s maďarským jazykom sa dostávali do styku ešte pred 
osídľovaním) a hospodárskych faktorov (jazykové kontakty sa stali prirodzenými vďaka vnútorným hospodárskym stykom, ale i 
každodennému spolunažívaniu). (Divičanová 1999: 52) Pre Slovákov v Maďarsku je charakteristické, že „tak ako skoro u 
všetkých minorít žijúcich v Maďarsku dominantným jazykom je u nich používanie jazyka majority (maďarský jazyk), a to pri 
každodennej jazykovej komunikácii a stále viac aj v rodinnom prostredí“. (Szarka 2004: 71) Ide u nich o nevyváženú formu 
dvojjazyčnosti, tzv. subtraktívnu dvojjazyčnosť (Puskás 2000: 78), ktorej zvláštnosťou je prevládajúca orientácia na väčšinový 
(majoritný) jazyk ako komunikačný jazyk. Sporadická situačná komunikácia v slovenskom jazyku logicky predpokladá dopad na 
mieru jeho ovládania a evokuje úvahy o tzv. jazykovom úpadku menšinového jazyka. Materinský jazyk u príslušníkov slovenskej 
minority v Maďarsku vystupuje vo formálnej a neformálnej komunikácii ako druhoradý - recesívny jazyk. (Homišinová 2003; 
2006) 
16 Z aspektu kultúrnej polarizácie a kultúrnej orientácie môžeme u slovenskej minority v Maďarsku hovoriť o tzv. asymetrickom 
modeli kultúry, v ktorom fungujú dve základné skupiny: skupinu A tvoria dedinské society s náväznosťou na tradičnú slovenskú 
kultúru a len v malej miere prijímajú modernú slovenskú kultúru. Druhú skupinu C tvorí slovenská elita (inteligencia), t.j. 
pedagógovia, spisovatelia, umelci, vedci, ktorá je nielen prijímateľom, ale aj tvorcom vysokej, elitnej slovenskej kultúry. Medzi 
nimi chýba vrstva B – skupina podnikateľov, podporovateľov, sponzorov a prijímateľov nových foriem slovenskej kultúry. 
Skupina A – sa uzatvára do sveta tradičnej kultúry, modernú kultúru prijíma sprostredkovaním majoritných inštitúcií. Tento jav 
často vyvoláva medzi obidvomi skupinami slovenskej minority konflikty. (Divičanová 2001: 76) Napriek týmto obmedzeniam 
Slováci v Maďarsku disponujú pomerne rozvinutou inštitucionálnou sieťou kultúrnych ustanovizní – knižnice, múzeá, kultúrne 
centrá. Významné miesto v kultúrnom živote Slovákov zohráva Zväz Slovákov v Maďarsku (funguje od r. 1948 s 
predchádzajúcim názvom Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku), jediný vychádzajúci týždenník v slovenskom jazyku 
Ľudové noviny (od r. 1957, predtým týždenník Naša sloboda od r. 1949), slovenské vysielanie maďarskej televízie (Domovina 1x 
týždenne) a maďarského rozhlasu (vysielania zo Segedína a Miškovca). Bližšie informácie o stave a financovaní kultúry 
Slovákov v Maďarsku – Kormányzati portál, www.ekormányzat.hu 
17 Podľa oficiálnych údajov slovenská minorita v Maďarsku má najvyšší podiel heterogénnych manželstiev v porovnaní so 
všetkými minoritami žijúcimi v Maďarsku. V priebehu posledných dvoch sčítaní (1990; 2001) je tento podiel viac ako polovičný 
(53,2%). 
18 Od roku 1961 sa všetky školy s vyučujúcim jazykom slovenským v Maďarsku zmenili na školy dvojjazyčné 
(slovensko/maďarské), v ktorých sa humanitné predmety vyučovali po slovensky (slovenský jazyk a literatúra, dejepis a zemepis) 

a prírodovedné predmety po maďarsky. Popri nich, v lokalitách so slovenským obyvateľstvom existovali aj také typy 
maďarských škôl, v ktorých sa slovenský jazyk osvojoval vo forme výučby nepovinného predmetu – ako cudzí jazyk. Išlo teda o 
zavedenie tzv. dvojstupňového modelu národnostných škôl, na základe ktorého došlo k zrušeniu škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským a zavedeniu dvojjazyčných škôl a maďarských škôl s výučbou národnostného jazyka. Tento model národnostného 
školstva v prípade Slovákov v Maďarsku zostal de facto nezmenený až dodnes (napriek ďalším legislatívnym úpravám napr. 
školský zákon z roku 1985, národnostný zákon z roku 1993). V súčasnosti sa realizuje výučba slovenského jazyka v Maďarsku 
v týchto dvojjazyčných školách: na 2 gymnáziách v Budapešti a Békešskej Čabe, 5 základných školách v Slovenskom Komlóši, 
v Sarvaši, v Novom Meste pod Šiatorom, v Budapešti a Békešskej Čabe (v posledných dvoch menovaných sú súčasťou tamojších 
gymnázií) a v maďarských školách s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho, nepovinného predmetu (niekoľko desiatok 
základných škôl). 

 

19 Zákon o právach národných a etnických menšín (1993) v súčinnosti s Ústavou Maďarskej republiky (XII. Hlava, §68 a 70) 
garantuje, že v Maďarsku žijúce národné a etnické menšiny majú právo zakladať si miestne a celoštátne menšinové samosprávy. 
Tie vznikajú na princípe miestnych (obecných a mestských) samospráv a včleňujú sa do systému štátnej správy Maďarskej 
republiky. Usporiadanie menšinových samospráv (miestne a celoštátne), ktoré fungujú paralelne s obecnými samosprávami, má 
zabezpečiť hlavný zámer tzv. národnostného zákona − kultúrnu autonómiu menšín. Menšinové samosprávy teda de jure tvoria 
základný článok existencie, fungovania a rozvoja v Maďarsku žijúcich etnických komunít. (Bližšie Csefkó − Pálné Kovács 1999; 
Homišinová 2007) Najvyspelejšou formou miestnej menšinovej samosprávy sú transformované obecné menšinové samosprávy, 
ktoré riadia všetky oblasti života danej obce. V praxi doteraz existovalo 8 takýchto slovenských obecných samospráv, o ktorých 
fungovaní samotní predstavitelia slovenskej menšiny však konštatujú „zmiešané skúsenosti“. (Uhrinová 2007: 17) 
20 Založenie Slovenského výskumného ústavu v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe iniciovala tam žijúca slovenská 
inteligencia v roku 1990 so zámerom skúmať minulosť a prítomnosť Slovákov žijúcich v Maďarsku. Najskôr pôsobila v rámci 
kultúrno-spoločenskej organizácie Zväz Slovákov v Maďarsku. V súčasnosti zriaďovateľom ústavu je Celoštátna slovenská 
samospráva v Budapešti. Od roku 2001 ako jediný ústav takého druhu na území MR vyvíja na minoritnej platforme svoju činnosť 
ako Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a po 18-ročnej existencii publikovala viac ako 30 publikácií o Slovákoch 
v Maďarsku. Bližšie o ústave szki@globonet.hu; vusm@globonet.hu  
21 Rozpadom Rakúska-Uhorska (1918) a vznikom nástupníckych štátov sa aj pre príslušníkov maďarského etnika, začlenených 
do novokonštituovanej ČSR, začal politický a národnokultúrny vývin uberať iným smerom. Napriek tomu, že väčšinu 20. 
storočia prežili oddelení od materského štátu, dokázali rozvíjať svoju kultúru, literatúru, divadlá, kultúrne spolky a rozvíjať svoj 
jazyk v úzkom kontakte so svojím materským národom. (Dohányos – Lelkes – Tóth 2004) Maďarská minorita bola vždy 
výraznou, etnicky najvitálnejšou minoritou, ktorá vždy vystupovala ako celok. Ich blízkosť a vzťah k materskému národu pretrval 
do súčasnosti. 
22 Napriek zmenám v demografických údajoch, ktorými uvedená minorita prešla (Liszka 2003) od roku 1918 do revolúcie 
v roku 1989 sa situácia v uvedenom ukazovateli stabilizovala a nadobúdala priaznivý vývoj. Zo všetkých minorít žijúcich na 
území Slovenskej republiky je maďarská minorita najpočetnejšou minoritou. Z posledných dvoch oficiálnych sčítaní ľudu na 
Slovensku (1991, 2001) vyplynulo, že obyvateľstvo maďarskej národnosti tvorí 10%-ný podiel celého obyvateľstva SR (sčítanie 
ľudu 1991: 567 296 občanov maďarskej národnosti; sčítanie ľudu 2001: 520 528 občanov maďarskej národnosti). A hoci pri 
porovnaní údajov z dvoch sčítaní zaznamenávame mierny pokles (takmer 1%) zastúpenia maďarského obyvateľstva, táto 
minorita zastáva dôležité miesto v etnickej štruktúre obyvateľstva. Čo sa týka materinského jazyka z posledného sčítania (2001), 
je známe, že k maďarskému materinskému jazyku sa prihlásilo 507 220 občanov (v roku 1991 to bolo 556 447 občanov). 
Z údajov je zrejmé, že materinský jazyk v prípade občanov maďarskej národnosti vo veľkej miere potvrdzuje svoju 
etnoidentifikačnú funkciu. Potvrdzuje to aj vysoká miera zhody, keď priznanie k národnosti vysoko korešponduje s materinským 
jazykom (v roku 2001: 97,4%). 
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- kompaktnosť osídlenia a celkovo vyvážený charakter maďarských lokalít23, - existencia vedeckovýskumnej základne31. 
- súlad v údajoch o počte podľa ukazovateľa – národnosť a materinský jazyk24,  Z hľadiska pretrvávania a upevňovania etnicity je možné uvedené črty/cha-

rakteristiky považovať za stabilizujúce, ktoré pozitívne pôsobia na prejavy 
a konštrukciu etnickej identity Maďarov na Slovensku a vedú k upevňovaniu 
maďarskej etnickej identity. 

- zachovanie etnickej/maďarskej identity, silné národnostné povedomie25, 
- preferencia maďarského jazyka v komunikácii26, 
- etnická endogamia27, 
- ustálený kultúrny systém s orientáciou na maďarskú kultúru28, 
- rozvinutý národnostný školský systém29, 
- existencia politickej reprezentácie30, 
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 Sumarizujúc prezentované poznatky, ktoré charakterizujú slovenskú minoritu 
v Maďarsku a maďarskú minoritu na Slovensku z etnického hľadiska, môžeme 
konštatovať diferencovanosť konštrukcie etnickej identity u posudzovaných 
minorít32. Je zrejmé, že pod vplyvom subjektívnych aj objektívnych faktorov 
disponujú rozličnou mierou etnického cítenia, čo má v konečnom dôsledku vplyv 
na uchovávanie a ďalší rozvoj etnickej identity príslušníkov minority, konkrétne 
jej zložiek, ktoré ju napĺňajú. Celkovo je možné konštatovať špecifickosť stavu 
etnickej identity u slovenskej minority žijúcej v Maďarsku a maďarskej minority 
žijúcej na Slovensku. (Divičanová 2002; Botík 2006; Šutaj – Sáposová 2007) 
Z nich vyplýva, že obidve minority disponujú rozličnou mierou skupinovej vitality 
a tá má vplyv aj na ich pozíciu (status) v hierarchii medziskupinových vzťahov 
(predovšetkým majorita vz. minorita). A práve pozíciu „ingroup“ v prípade 
slovenskej minority v Maďarsku a maďarskej minority na Slovensku môžeme 
charakterizovať odlišne. 

23 Obyvateľstvo maďarskej národnosti je kompaktne skoncentrované pozdĺž južnej a juhovýchodnej hranice Slovenska, kde žije 
asi 96% jej príslušníkov. Asi 60% z nich žije na Podunajskej nížine. Kompaktnosť a vysoká miera koncentrácie maďarského 
obyvateľstva na Slovensku sú zrejmé aj z posledného sčítania ľudu (2001), ktoré potvrdzuje, že maďarská minorita tvorí v dvoch 
okresoch Slovenska majoritu (Dunajská Streda, Komárno) a vo viacerých ďalších má vysoký percentuálny podiel. Po územnej 
reorganizácii SR v roku 1996 sa zvýšil počet okresov, v ktorých Maďari dosahujú viac ako 5% obyvateľstva. Kým v roku 1991 
ich bolo 13, v roku 2001 to bolo 17 okresov. (Bližšie Gabzdilová – Sáposová 2004: 121) Z hľadiska regionálneho rozvrstvenia 
obyvatelia maďarskej národnosti majú zastúpenie (v rôznom pomere) v každom z ôsmich krajov. Pritom významný podiel 
obyvateľstva (nad 20%) zastávajú v Nitrianskom a Trnavskom kraji, viac ako desatinné zastúpenie tohto obyvateľstva je 
evidentné v Banskobystrickom a Košickom kraji. Vnútorná kohézia medzi rozdelenými regiónmi, kde žije obyvateľstvo 
maďarskej národnosti na Slovensku, sa nezmenila ani takmer po storočnom rozpade Uhorska, aj keď dochádza k sústavnému 
znižovaniu podielu tohto obyvateľstva a pri poslednom sčítaní (2001) aj k zníženiu jeho absolútneho počtu. 
24 Podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku (2001) si maďarskú etnickú príslušnosť priznalo 520 528 občanov a maďarský 
materinský jazyk deklarovalo 507 220 občanov. Pritom obidva ukazovatele vykazujú vysokú vzájomnú konzistenciu (97,4%), t.j. 
keď prihlásenie k maďarskej národnosti je v súlade s priznaním maďarského materinského jazyka. 

 Kým o maďarskej minorite na Slovensku môžeme hovoriť ako o najpočetnej-
šej minorite na Slovensku s vysokým statusom a výraznou skupinovou vitalitou, 
slovenská minorita v Maďarsku v počte (v súčasnosti je treťou najpočetnejšou 
minoritou v Maďarsku) a v hierarchii medziskupinových vzťahov (maďarská 
majorita vz. slovenská minorita, slovenská minorita vz. ostatné minority navzá-
jom) zastáva nevýraznú pozíciu s diferencovanou vitalitou typickou pre ten-ktorý 
región, resp. jazykový ostrov33. 

25 Z výsledkov výskumov možno charakterizovať maďarskú minoritu vysokou mierou hrdosti na svoju národnosť. Analýzy 
potvrdili, že vekom táto hrdosť narastá, pričom dochádza k istej renesancii u najmladšej generácie, ktorej vývin spadá do obdobia 
po r. 1989. (Homišinová – Výrost 2005; Šutaj a kol. 2006) 
26 Príslušníci maďarskej minority pripisujú materinskému jazyku dôležitý význam. V neformálnom styku, v rodinnom prostredí 
príslušníci maďarskej minority uprednostňujú predovšetkým maďarčinu. Bilingválna komunikácia s rodičmi, manželom/kou aj 
deťmi je veľmi výnimočná. V trojgeneračnej línií zaznamenávame len mierny pokles komunikácie v jazyku minority. Vo 
formálnom styku - na pracovisku Maďari najčastejšie používajú maďarčinu, avšak viac ako tretina z nich aplikuje aj dvojjazyčnú 
komunikáciu. Používanie maďarčiny v úradoch potvrdila len desatina Maďarov. Na ulici komunikujú najmä v maďarčine alebo 
dvojjazyčne. Situácia v obchodoch je obdobná. Tu preferujú maďarčinu alebo bilingvizmus. Z uvedených zistení jasne vyplýva, 
že materinský jazyk je pre príslušníkov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku dominantným jazykom, ktorý veľmi dobre 
ovládajú a prevažne v ňom aj komunikujú v rodinnom aj vo verejnom prostredí. (Homišinová – Výrost 2005; Šutaj a kol. 2006) 
Maďarský jazyk je teda základným etnointegrujúcim prvkom, na ktorom maďarská menšina buduje svoju identitu. Pritom je 
potrebné pripomenúť, že dominanciu maďarského jazyka v komunikácii posilňujú koncentrácia obyvateľstva, značná etnická 
endogamia, blízkosť štátu materského národa a materiálne aj kultúrno-duchovné väzby s ním. Na druhej strane je to práve jazyk, 
ktorý výrazne diferencuje maďarské spoločenstvo od slovenského spoločenstva. 

 
30 Ešte v roku 1989 vznikla Maďarská občianska iniciatíva, začiatkom roku 1990 Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, 
koncom roku 1991 Maďarská ľudová strana, v januári 1992 Maďarská občianska strana. Všetky vo svojich programoch 
deklarovali ochranu a rozvoj maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. V súčasnosti najvýznamnejšou politickou 
reprezentáciou maďarskej minority je Strana maďarskej koalície, ktorá vznikla zlúčením troch dovtedajších strán – Maďarského 
kresťanskodemokratického hnutia, Spolužitia a Maďarskej občianskej strany. Deklaruje sa ako strana pravého stredu, ktorej 
cieľom je parlamentné zastúpenie a presadzovanie práv národnostných menšín. (Bližšie Sáposová – Šutaj 2006) 

27 Vzhľadom na silnú koncentráciu obyvateľstva maďarskej národnosti na území Slovenska je etnická endogamia u nich 
prirodzeným javom. Etnicky homogénne manželstvá majú samozrejme výrazný vplyv na udržiavanie materinského jazyka 
a etnickú identifikáciu svojich detí. 
28 Ustálený kultúrny systém orientovaný skôr na maďarskú kultúru ovplyvňuje predovšetkým blízkosť materského 
národa, materiálno-kultúrne väzby s ním (možnosť reálnych kultúrnych kontaktov, využívanie masmediálnych signálov, finančná 
pomoc a prísun kultúrnych artefaktov z materskej krajiny a pod.) a tiež intergeneračný transfer čŕt maďarskej kultúry vzhľadom 
na silné etnické uvedomenie príslušníkov tejto minority (pretrvávajúca snaha o odovzdávanie kultúrnych hodnôt z generácie na 
generáciu). Spomedzi ustanovizní pôsobiacich na princípe občianskych združení najstaršou a najvýznamnejšou spolkovou 
organizáciou je Csemadok – Kultúrny a spoločenský zväz Maďarov na Slovensku (1949). Okrem toho u nich existuje celá sieť 
inštitucionalizovanej kultúry (divadlá, múzeá, umelecké telesá atď.). V súčasnosti pôsobia na Slovensku viaceré vydavateľstvá 
maďarskej literatúry, spomenieme najznámejšie: Kalligram a Lilium Aurum. V celoštátnej sieti vychádza v maďarskom jazyku 
na Slovensku viac ako dve desiatky dennej tlače a rôzne zamerané časopisy. (Bližšie Fazekas – Hunčík 2004) 

31 V roku 2006 oslávila desaťročné pôsobenie aj prvá vedecká ustanovizeň, ktorá vznikla na minoritnej platforme z iniciatívy 
predstaviteľov maďarskej minority na Slovensku. Je to Fórum inštitút pre výskum menšín so sídlom v Šamoríne. Jeho 
dlhodobým programom je výskum národnostných, etnických a iných menšín žijúcich v Slovenskej republike. Výsledky svojej 
vedeckovýskumnej práce sprístupňuje v troch edičných sériách. Vydáva časopis Fórum Társadalomtudományi Szemle aj ročenky 
Národnostné a etnické menšiny na Slovensku a Acta Ethnologica Danubiana. 
32 Napriek naznačenej diferencovanosti v oblasti konštrukcie identity majú však príslušníci obidvoch minorít jednu spoločnú 
charakteristiku, ktorú potvrdzujú aj výskumné zistenia. (Homišinová 2003; 2006; Šutaj a kol. 2006) Pri posudzovaní perspektív 
tej svojej minority zhodne deklarujú potrebu udržiavania a rozvíjania etnickej identity, a to prostredníctvom upevňovania jej 
jednotlivých zložiek, medzi ktorými dominuje materinský jazyk. V dostatočnej miere si uvedomujú, že práve materinský jazyk je 
najdôležitejším konštrukčným prvkom etnicity bez ohľadu na to, aké miesto v spoločnosti dané spoločenstvo zastáva. 

29 Maďarská minorita na Slovensku disponuje najväčším počtom a najširším registrom národnostných škôl (od základných až po 
vysokú školu). To má samozrejme vplyv aj na vzdelanostnú štruktúru maďarského obyvateľstva na všetkých troch stupňoch 
vzdelávania. Podľa posledného sčítania (2001) v prípade základného vzdelania maďarské obyvateľstvo prevyšuje celoslovenskú 
populáciu takmer o 10%, v prípade vysokoškolského vzdelania o 4%. (Gabzdilová 1999; Gabzdilová – Sáposová 2004) 

33 Napr. v Békešskej župe vďaka výraznejšej koncentrácii kultúrnych centier, občianskych združení a spolkov a najmä 
pôsobenia jedinej vedeckej ustanovizne zameranej na skúmanie minulosti a súčasnosti Slovákov v Maďarsku a upevňovania ich 
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 Najadekvátnejším svedectvom skupinovej vitality maďarskej minority sú 
reprezentatívne orgány, prostredníctvom ktorých táto minorita napĺňa svoje práva 
a uspokojuje svoje potreby v oblasti politiky, spoločenského života, kultúry, 
umenia a vedy. (Kaľavský 2004) 
 Pri charakteristike súčasnej pozície maďarskej minority je potrebné zdôrazniť, 
že aj v minulosti vystupovala ako jednotná societa s výraznou aktivitou vo všet-
kých sférach národnostného života. Dokázala rozvíjať svoju kultúru, literatúru, 
umenie a jazyk v úzkom kontakte so svojím materským národom. Počas ko-
existencie so slovenským národom u nej existovala sieť kultúrnych inštitúcií, 
spolkov, bohatý kultúrny život na regionálnej úrovni. V rámci tejto menšiny sa tak 
postupne vyvinuli mechanizmy na úrovni vyššej, aj regionálnej politiky, ktoré 
v súčasnosti vytvárajú podmienky na samosprávny vývoj v oblasti národnostného 
školstva a kultúry. To všetko je odrazom silnej etnickej identity, pocitov etnickej 
spolupatričnosti a kompaktnosti tejto menšiny. (Fazekas – Hunčík 2004) 
 Z trendov vývoja a podmienok formovania etnickej identity slovenskej 
minority v Maďarsku vyplynulo, že organizovanie ich národnostného života 
v čase pred celospoločenskými zmenami maďarskej spoločnosti bolo výrazne 
obmedzené. To sa samozrejme odrazilo aj na ich skupinovej vitalite, ktorá bola 
orientovaná predovšetkým na kultúrny rozvoj na jednotlivých slovenských 
jazykových ostrovoch.  
 Situácia k „lepšiemu“, pokiaľ ide o jej pozície v maďarskej spoločnosti a 
hierarchie vzťahov majorita-minorita, sa zmenila po transformácii maďarskej 
spoločnosti, najmä po prijatí tzv. národnostného zákona (1993)34, keď v zmysle 
uvedeného zákona si aj slovenská minorita začala „budovať“ svoj samosprávny 
systém. Počet slovenských menšinových samospráv mal v štyroch volebných 
obdobiach v priebehu rokov 1994 − 2006 vzostupnú tendenciu35. Celoštátna slo-
venská samospráva so sídlom v Budapešti, funguje dodnes ako orgán združujúci 
a spravujúci všetky miestne slovenské samosprávy. Zároveň zabezpečuje 

národnostný život Slovákov v Maďarsku prevádzkovaním dôležitých slovenských 
inštitúcií a organizácií. V súčasnosti prevádzkuje desať inštitúcií36. 
 Poznatky a skúsenosti z uplatňovania národnostného zákona v praxi, predo-
všetkým z pôsobenia menšinových samosprávnych orgánov však poukazujú na 
isté nedostatky a nejasnosti. (Eiler – Kovács 2000) Za najväčší nedostatok zákona 
zo strany príslušníkov minorít sa vo všeobecnosti považuje zákonom síce 
garantované, doposiaľ však neuplatnené právo parlamentného zastúpenia minorít. 
(Potvrdzujú to aj naše výskumy, pozri Homišinová 2003) Doteraz, po pätnástich 
rokoch platnosti zákona, v tejto otázke nedošlo ku vzájomnému konsenzu. 
 Napriek nejasnostiam a problémom v uplatňovaní národnostného zákona 
zostáva skutočnosťou, že po transformácii maďarskej spoločnosti prostredníctvom 
samosprávnych orgánov si slovenská minorita organizovane môže riadiť svoj 
národnostný život v jednotlivých regiónov predovšetkým v oblasti školstva 
a kultúry. V tomto smere tak ako ostatné minority v Maďarsku zastáva rovno-
cenné miesto v medziskupinovej hierarchii vzťahov majorita vz. minorita. 
 Je nesporné, že s perspektívou merania sociálnej identity pri význame reálnych 
kategorizácií (sebakategorizácia) a projektovaných kategorizácií (kategorizácia 
iných) je skupinová vitalita minority a status, aký zastáva minorita v spoločnosti, 
významným faktorom. Je prirodzené sa domnievať, že spomínaná diferencova-
nosť v prípade obidvoch sledovaných minorít sa odrazí aj v miere ich skupinovej 
identifikácie s rôznymi spoločenstvami, v hĺbke vnímania a prežívania etnoiden-
tifikačných procesov a tiež v ich hodnotení sociálnej identity u príslušníkov svojej 
minority v medzigeneračnom kontexte. 
 
4. Posudzovanie sociálnej identity príslušníkov slovenskej a maďarskej 
minority 
 
 Výskumné zistenia sa budú týkať dvoch sociologicky a sociálnopsychologicky 
orientovaných empirických výskumov, ktoré boli realizované SvÚ SAV v Koši-
ciach medzi príslušníkmi etnických minorít na Slovensku a v Maďarsku.  
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 Prvý z nich s názvom Medzigeneračné súvislosti zmien etnickej identity 
u príslušníkov etnických menšín žijúcich v Maďarsku (2000 − 2001) mal charakter 
široko koncipovaného terénneho výskumu37. Objektom výskumu boli štyri etnické 
minority žijúce v Maďarsku (Nemci, Chorváti, Slováci, Bulhari). Uskutočnil sa etnickej identity – Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (od 1990) (www.vusm@hu) sa táto vitalita prejavuje 

intenzívnejšie. Ostatné lokality sú viac či menej aktívne, podľa stavu a podmienok rozvoja ich národnostného života. 
34 Národnostný zákon (1993) vo svojich jedenástich hlavách terminologicky definuje základné pojmy a vymedzuje práva minorít 
v oblasti individuálnych práv, kolektívnych práv, samospráv menšín, kultúrnej a školskej samosprávy, používania materinského 
jazyka menšín, zaoberá sa tiež otázkou hovorcov menšín, podporou menšín, hospodárením a majetkom samospráv, špeciálnymi 
nariadeniami o voľbe poslancov do miestnych samospráv. 

 
36 Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe, jediný slovenský týždenník Ľudové noviny, Osvetové, 
dokumentačné a pedagogické centrum Slovákov, Národnostné divadlo, Verejnoprospešnú spoločnosť Legátum a tri školy 
s výučbou slovenského jazyka: v Sarvaši, Békešskej Čabe a v Novom Meste pod Šiatorom. 35 Od prijatia národnostného zákona sa uskutočnili komunálne voľby v rokoch 1994, 1998, 2002 a 2006. V prvom volebnom 

období fungovalo 52 slovenských samospráv, v druhom 75, v treťom 114 a po štvrtých komunálnych voľbách v roku 2006 bolo 
založených 116 slovenských zastupiteľských zborov v Maďarskej republike. V súčasnosti majú Slováci v Maďarsku 
samosprávne zastúpenie v 11-tich župách z celkovo existujúcich 20-tich žúp. Zároveň majú zastúpenie v 14-tich obvodoch (z18 
obvodov) Budapešti a v hlavnom meste. 

37 Výskumné zistenia týkajúce sa slovanských minorít (Slovákov, Chorvátov, Bulharov) sú sumarizované v publikácii 
Homišinová 2006. Komparatívna publikácia sumarizujúca výsledky všetkých štyroch minorít vychádza v súčasnosti 
v maďarskom jazyku: Homišinová: A magyarországi kisebbségi családokat jellemző etnikai folyamatok. Budapest, Gondolat 
kiadó, 2008a 
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celoplošne na území Maďarskej republiky v lokalitách (župách) s najväčším za-
stúpením nemeckého, chorvátskeho, slovenského a bulharského etnika. Vzhľadom 
na diferencovaný objekt výskumu pozostával zo štyroch relatívne samostatných 
častí aplikujúcich identickú metodiku38. 
 Druhý výskum s názvom Národ, národnosti a etnické skupiny v procese 
transformácie slovenskej spoločnosti sa uskutočnil na území Slovenska v rámci 
riešenia Štátneho programu výskumu a vývoja v rokoch 2003 – 200539. Bol 
realizovaný v roku 2004 a orientovaný na dôležité stránky národnostného života, 
analýzu národnostných vzťahov, vývoj a perspektívy slovenského národa 
a siedmich národností žijúcich na Slovensku (Česi, Maďari, Nemci, Rómovia, 
Rusíni, Ukrajinci, Židia). Jeho primárnym cieľom bolo doplniť teoretickú analýzu 
problematiky národa, národností a etnických skupín Slovenska o aktuálne em-
pirické výsledky40. 
 Pri príprave metodiky obidvoch výskumov sa SvÚ SAV v Košiciach zameria-
val predovšetkým na charakteristiku a aktualizáciu postavenia obidvoch 
minoritných spoločenstiev v novej spoločensko-politickej realite, zohľadňujúc aj 
ich aktivizačné tendencie. Metodika použitá vo výskumoch zohľadňovala etnické 
špecifiká obidvoch minorít, a teda niektoré skúmané tematické oblasti boli nevy-
hnutne diferencované. Na druhej strane v obidvoch výskumoch bola v prípade 
merania sociálnej identity použitá identická metóda, čo umožňuje realizovať 
vzájomnú komparáciu výskumných zistení. 
 
4. 1 Opis metodiky, vzťahový rámec analýzy a spracovanie dát 
 
 Pre meranie sociálnej identity respondentov sme sa v uvedených výskumoch 
opierali o teóriu sociálnej identity (Social Identity Theory) so špecifickým zrete-

ľom na sebakategorizáciu (identifikáciu členstva so skupinou) v analógii s pred-
chádzajúcim teoretickým vymedzením. Za dôležité ukazovatele sociálnej identity 
sme teda považovali tie, ktoré sa zameriavali na skúmanie skupinovej (sociálnej) 
etnickej identifikácie. 
 Zaujímalo nás, ako je pre respondenta dôležitý vzťah/ príslušnosť k skupinám, 
ako sa vymedzuje vo vzťahu k vybraným skupinám/spoločenstvám na makro-
sociálnej úrovni. (Modifikujúc metodiku výskumu etnocentrizmu – Výrost 1994) 
Pritom nám išlo o charakteristiku „seba samého“ ako člena skupiny (reálna iden-
tifikácia, sebareflexia), ale aj o charakteristiku „iných“, hodnotenie sociálnej 
identity skupiny ako celku (odhadovaná identifikácia). 
 Keďže jedným z kontextov osobných a sociálnych identít jednotlivca sú napr. 
medzigeneračné zmeny, vzťahy a prenos, t.j. odovzdávanie a prijímanie generač-
ných skúseností (Výrost – Bačová 1996), do metodiky obidvoch výskumov bol 
zakomponovaný aj medzigeneračný ukazovateľ, modifikujúc metodiku výskumu 
medzigeneračnej pamäti. (Bačová 1996a) Naším cieľom bolo skúmanie 
generačných posunov v hodnotení súčasníkov a generačných nasledovníkov41. 
 Keďže spôsob konštrukcie metodiky v uvedenej oblasti poskytoval možnosť 
viacrozmernej analýzy dát z hľadiska rôznych rezov, uhlov pohľadu, ako i použi-
tých indikátorov42, v uvedenom texte sa obmedzíme na projektované hodnotenie 
vplyvu medzigeneračného faktora (posudzovanie generačných súčasníkov a nasle-
dovníkov-budúcu generáciu) na mieru identifikácie s vybranými sociálnymi 
útvarmi. Inak povedané, zameriame sa na analýzu medzigeneračných súvislostí v 
oblasti sociálnej identity z hľadiska sociálneho kontextu, t.j. makrosociálnej 
roviny. 
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 Makrosociálny rámec v uvedenej štúdii sme vymedzili ako vyjadrenie 
dôležitosti príslušnosti k sociálnym útvarom, ktorú môžeme charakterizovať aj 
ako mieru (silu) identifikácie s vybranými spoločenstvami. Miera identifikácie je 
tu teda použitá na operacionalizovanie „dôležitosti“ príslušnosti k jednotlivým 
makrosociálnym útvarom. Vzhľadom na náš záujem odhaliť nielen súčasnosť, ale 
aj perspektívu ďalšieho vývoja v oblasti sociálnej identifikácie zaujímal nás 
globálny pohľad respondentov, ktorí hodnotili nie seba, ale príslušníkov svojho 
etnického spoločenstva. V tejto fáze analýz teda išlo o percipovanie tejto 
dôležitosti vo vzťahu „k iným“, t.j. k minorite ako celku. Zisťovali sme teda 
respondentmi „odhadovanú“ mieru identifikácie s daným spoločenstvom 

38 Hlavným cieľom výskumu bolo skúmať niektoré aspekty etnickej identity slovenských, nemeckých, chorvátskych a 
bulharských rodín žijúcich v Maďarsku z hľadiska ich procesuality, stavu a ďalších perspektív v podmienkach transformácie 
spoločenského systému s dôrazom na etnokultúrne činitele identifikácie skúmaných rodín. Pritom sa pozornosť zameriavala aj na 
identifikáciu a charakteristiku príslušných rodín, na rodinné vzťahy a väzby, ako aj na migračné procesy rodiny. Objekt výskumu 
(manželská rodina) bol diferencovaný podľa troch kritérií (homogénna verzus zmiešaná rodina, starší verzus mladší typ rodiny, 
mestský verzus vidiecky typ rodiny). Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 650 respondentov. Z hľadiska národnosti bol výberový 
súbor členený na štyri podsúbory: 200 slovenských, 200 nemeckých a 200 chorvátskych rodín, z dôvodu nízkej početnosti 
príslušníkov bulharskej národnosti – 50 rodín. (Bližšie Homišinová 2006; 2008b) 
39 Základné výskumné zistenia z tohto výskumu boli analyzované a sumarizované koncom roku 2005 v podobe záverečnej 
výskumnej správy: Homišinová – Výrost 2005. Správa svojím charakterom a spôsobom realizovaných analýz slúži predovšetkým 
ako aktuálny zdroj informácií súčasného stavu národnostnej problematiky. Podrobnejšiu teoretickú aj empirickú analýzu 
najpočetnejšej minority žijúcej na Slovensku – maďarskej minority predkladá publikácia: Šutaj – Homišinová – Sáposová – 
Šutajová: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po r. 1989 (Identita a politika). Universum, Prešov 2006.  
40 Výskum mal predložiť analýzu vnímania etnicity, národnostných vzťahov, dôležitých stránok národnostného života z aspektu 
minulosti, súčasnosti, ale i ďalších perspektív, vrátane identifikácie názorov na aktuálne otázky spoločenského života. Objektom 
výskumu boli príslušníci majority (Slováci žijúci prevažne v národnostne zmiešaných oblastiach) a sedem minoritných etnických 
spoločenstiev žijúcich na Slovensku: Česi, Maďari, Nemci, Rómovia, Rusíni, Ukrajinci, Židia. Výskumný súbor tvorilo celkovo 
1280 respondentov, t.j. po 160 respondentov, zástupcov majority a každej minority (celkovo 8 podsúborov) v lokalitách 
s najväčším zastúpením toho-ktorého etnika. (Bližšie Homišinová – Výrost 2005) 

41 V prípade výskumu slovenskej minority v Maďarsku sme analogické analýzy medzigeneračných súvislostí zmien sociálnej 
identity, a to v trojgeneračnej línii predchodcov, súčasníkov a nasledovníkov prezentovali v článku: Homišinová, M.: 
Intergeneračné zmeny identity etnicky homogénnych a heterogénnych rodín. časopis Sociológia 2, roč. 34, 2002, s. 117-130. 
42 Celý rad výsledkov už bol publikovaný, obmedzoval sa však na analýzy týkajúce sa tej-ktorej minority bez vzájomnej 
komparácie. (Napr. Homišinová 2002; 2003; 2005; 2006; Homišinová – Výrost 2005; Šutaj a kol. 2006) 
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u príslušníkov svojej minority43. Naším cieľom bolo zistiť, aká kľúčová je 
(v súčasnosti) a bude (v budúcnosti) príslušnosť k jednotlivým spoločenstvám 
v procesoch identifikácie minority so sociálnym prostredím a aká je intenzita 
tohto vzťahu. Rámec sociálnej identity sme špecifikovali v siedmich vybraných 
položkách, subúrovniach – obec/mesto, región, minorita, majorita, materský 
národ, príslušné dva štátne útvary. Inak povedané, v texte analyzujeme, ako 
respondenti percipujú, či odhadujú (u iných, t.j. príslušníkov svojej minority) 
identifikáciu k obci/mestu (O/M), regiónu (R), slovenskej menšine v Maďarsku 
(SMM), resp. maďarskej menšine na Slovensku (MMS), slovenskému národu 
(SN), maďarskému národu (MN), Slovenskej republike (SR), Maďarskej 
republike (MR). 

 Ďalej sme predpokladali, že výsledky v obidvoch skúmaných ukazovateľoch 
potvrdia diferencie medzi obidvomi minoritami v posudzovaní miery ich iden-
tifikácie s uvedenými sociálnymi útvarmi. Vzhľadom na špecifické charakteristiky 
a postavenie slovenskej minority v Maďarsku (snaha o revitalizáciu identity, vznik 
minoritných samosprávnych orgánov) by miera identifikácie s jednotlivými 
útvarmi vo všeobecnosti mohla skórovať vyššie ako u maďarskej minority na 
Slovensku, ktorých situácia je dlhodobo viac stabilizovaná (sociálne, ekonomicky 
i politicky), čím pocit „ohrozenia“ minority nadobúda slabšie kontúry. Z tých 
istých dôvodov sa domnievame, že interpretácie očakávaného diania týkajúce sa 
budúcnosti budú u slovenskej minority vykazovať zreteľnejšie tendencie k inten-
zívnejšej miere identifikácie s jednotlivými spoločenstvami. 

 Medzigeneračné súvislosti v analyzovanom texte chápeme ako rozdiely v so-
ciálnej identite (v makrosociálnej rovine) medzi súčasníkmi (S) (slovenská/ma-
ďarská minorita ako celok) a nasledovníkmi (N) (budúca generácia sloven-
skej/maďarskej minority, v súčasnosti o 20-30 rokov mladšia od respondentov). 
Išlo teda o dvojitú odhadovanú či percipovanú identifikáciu. Nepriamo sme tak 
zisťovali predstavy o tendenciách spoločenského vývoja, na základe ktorých 
respondenti − príslušníci slovenskej/maďarskej minority pripisujú sociálnu iden-
titu svojim (neznámym) generačným súčasníkom a nasledovníkom. 

 Referenčný rámec analýzy údajov v uvedenom texte je teda daný dvojfaktoro-
vým prístupom (2x7), t.j. medzigeneračný ukazovateľ na dvoch úrovniach 
(hodnotenie súčasníkov, predstava o nasledovníkoch) a makrosociálny ukazovateľ 
na siedmich úrovniach (zisťovanými zložkami sociálnej identity). Použili sme 
teda vnútrosubjektový plán výskumu s opakujúcimi sa meraniami. 
 Na posúdenie medzigeneračných súvislostí sociálnej identity, t.j. medzi súčas-
níkmi a nasledovníkmi boli v metodike obidvoch spomínaných výskumov 
aplikované identické otázky v tomto znení:  
1. Vyznačte prosím, do akej miery (ako silne), podľa vás, vnímajú v súčasnosti 

príslušníci vašej menšiny príslušnosť k ..... 
 Predpokladali sme, že sa prejavia rozdiely jednak na úrovni obidvoch 
premenných (makrosociálny ukazovateľ, medzigeneračný ukazovateľ), a jednak 
vo vzťahu k posudzovaným minoritám.  2. Čo si myslíte, do akej miery (ako silne) budú príslušníci vašej menšiny pri-

bližne o 20-30 rokov (budúca generácia) vnímať príslušnosť k.....  Vzhľadom na prebiehajúce etnouvedomovacie procesy a vzťah k miestu 
trvalého bydliska sme predpokladali, že to bude predovšetkým dominancia 
národnostnej a miestnej (lokálnej a regionálnej) príslušnosti, ktorým respondenti 
pripíšu najväčší význam v súčasnosti aj v budúcnosti príslušníkom slovenskej aj 
maďarskej minority. Miera identifikácie s týmto spoločenstvom by mala 
zodpovedať dôležitosti, aký sa mu bude pripisovať. Zároveň sme predpokladali, 
že hodnotenie miery identifikácie s kontaktnými národnými a štátnymi 
komunitami sa bude pohybovať skôr na neutrálnej úrovni posudzovanej škály, 
vzťah/príslušnosť k nim by tak nadobúdal ambivalentný charakter.  

 Miera, resp. sila identifikácie/príslušnosti k vybraným sociálnym útvarom bola 
(u obidvoch objektov hodnotenia) definovaná sedembodovou škálou od 1-vôbec 
nie, t.j. absencia stotožnenia sa/vzťahu, po 7-veľmi silne, t.j. silné stotožnenie 
sa/silný vzťah. Respondenti na uvedenej škále posudzovali, aká je miera 
(intenzita) vzťahu príslušníkov svojej minority v súčasnosti (hodnotili svojich 
súčasníkov) a v budúcnosti (hodnotili svojich nasledovníkov) k vymenovaným 
siedmim sociálnym útvarom. V tejto fáze analýz budeme teda konfrontovať 
odpovede respondentov, príslušníkov obidvoch minorít, ktorá sa týka ich predstáv 
a odhadov pri hodnotení percipovanej identifikácie svojho minoritného 
spoločenstva k vybraným makroútvarom v súčasnosti a v budúcnosti. 

 Z pohľadu hodnotenia súčasného a budúceho diania sme predpokladali, že 
vzhľadom k celospoločenským globalizačným procesom bude miera identifikácie 
s vybranými spoločenstvami v časovom horizonte smerom k budúcnosti slabnúť, 
t.j. skóre bude klesať, a to najmä v prípade väčších komunít (SR, MR). 
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 Údaje boli spracované v programe Statistica/w. Testovanie rozdielov sme 
uskutočnili analýzou rozptylu (MANOVA pre závislé výbery). Pre identifikáciu 
štruktúry vzťahov makrosociálnych útvarov, a to z pohľadu posudzovania súčasní-
kov aj nasledovníkov sme realizovali faktorovú analýzu s Varimax normalized 
rotáciou pre každú minoritu samostatne. Výsledky predkladáme v tabuľkovej aj 
v grafickej podobe. 

43 Vzhľadom na obsahové zameranie štúdie upúšťame od analýz sebaidentifikácie samotných respondentov s vybranými 
útvarmi, ktorých porovnanie vykazuje isté obmedzenia dané odlišnosťou objektov výskumov (v prípade výskumu na Slovensku 
ho tvorili zástupcovia inteligencie, v prípade výskumu v Maďarsku išlo o zástupcov všetkých vzdelanostných kategórií). 
V percepcii projektovanej sociálnej identity (hodnotenie nie seba, ale iných) sa tieto obmedzenia stierajú. 
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4.2 Výsledky posudzovania zložiek sociálnej identity v generačnom kontexte 
 
 Keďže ide de facto o dva samostatné výskumy, interpretáciu výsledkov bu-
deme realizovať v troch samostatných blokoch. V prvých dvoch prezentujeme 
výsledky samostatne pre každú minoritu zvlášť, pritom zachováme rovnakú líniu 
danú obsahovým zameraním jednotlivých analýz. Najskôr sprístupníme analýzu 
dôležitosti členstva, resp. vzťahu/príslušnosti k vybraným komunitám vyjadrenú 
mierou identifikácie, ďalej upriamime pozornosť na výsledky pôsobenia vplyvu 
medzigeneračného faktora a zároveň poukážeme na štruktúru vzájomných 
vzťahov identifikácií s jednotlivými komunitami, ktorá jednotlivé identifikácie 
definuje ako relačné. V treťom bloku realizujeme komparáciu zistení u obidvoch 
minorít navzájom (vzhľadom na použitie identickej metodiky). Diskusia sa 
nachádza v závere každého bloku. 
 Považujeme za dôležité pripomenúť, že v prípade zistení týkajúcich sa obi-
dvoch posudzovaných ukazovateľov (medzigeneračný a makrosociálny ukazova-
teľ) uvádzané skóre prináleží nie skupine respondentov, ale charakterizuje skóre 
ľudí, ktorých hodnotia, t.j. slovenskú minoritu a maďarskú minoritu ako celok 
v súčasnosti a v budúcnosti. 
 
Slovenská minorita žijúca v Maďarsku 
 Z realizovaných analýz slovenskej minority v Maďarsku vyplynulo, že respon-
denti v súčasnosti prisúdili príslušníkom svojej národnosti diferencovanú mieru 
identifikácie s posudzovanými komunitami. (Tabuľka č. 1) Hodnoty na škále sa 
pohybujú smerom od neutrálnej úrovne k pozitívne orientovaným hodnotám na 
škále (medzi 4-6 bodom). Pritom najvyššia dôležitosť vzťahu/príslušnosti je 
pripisovaná miestu bydliska, t.j. obci/ mestu (x=5,65), na druhé miesto so 
zhodnou mierou identifikácie určili dva „maďarské“ útvary (MN a MR) (x=5,47) 
a na treťom mieste s minimálnym rozdielom sa umiestnila identifikácia 
s regiónom a s minoritou, t.j. so slovenskou menšinou v Maďarsku (x=5,34). 
Podľa respondentov sa slovenská minorita v súčasnosti zo zvolených útvarov 
v najmenšej miere identifikuje so Slovenskou republikou a slovenským národom 
(okolo priemernej úrovne škály). Domnievajú sa teda, že v súčasnosti je ich 
vzťah/príslušnosť k týmto spoločenstvám viac-menej ambivalentný. 
 V budúcnosti podľa respondentov dôjde zo strany príslušníkov slovenskej 
minority k regresii identifikácie, a to so všetkými posudzovanými spoločenstvami. 
Oproti súčasnosti sa však respondenti nedomnievajú, že dôjde k výraznejšej 
zmene poradia dôležitosti členstva s jednotlivými sociálnymi útvarmi. Dominovať 
by aj v budúcnosti podľa nich mala identifikácia s dvomi maďarským národnými 
útvarmi – s Maďarskou republikou a maďarským národom (x=5,09 a x=5,10) 
a s obcou/mestom, v ktorej/om sú lokalizovaní. Potom nasleduje regionálny 

sociálny útvar (x=4,77). Miera identifikácie so slovenskou minoritou nadobúda 
tiež klesajúcu tendenciu a nachádza sa tesne nad priemernou úrovňou škály 
(x=4,10). U dvoch „slovenských“ útvarov (slovenský národ, Slovenská republika) 
sa priemerná hodnota nachádza v negatívnom poli škály, čo perspektívne 
predznamenáva skôr slabú mieru identifikácie s nimi. 
 
Tabuľka č. 1: Vplyv medzigenerečného faktora (súčasníci, nasledovníci) na 
posudzovanie jednotlivých zložiek sociálnej identity (priemerné hodnoty 
a univariačné F testy) 
Slovenská minorita v Maďarsku  
 

Sociálne útvary Súčasníci 
(S) 

Nasledovníci 
(N) 

Rozdiel 
(S-N) 

Priemerné 
skóre soc. 
útvarov 

F-test 
p-
významnosť 

O/M 5,65 5,04 -0,61 5,34 28,11** 
R 5,37 4,77 -0,60 5,07 23,82** 
SMM 5,34 4,10 -0,91 4,72 40,03** 
SN 4,43 3,51 -0,60 3,97 31,58** 
MN 5,47 5,09 -0,38 5,28 39,16** 
SR 4,01 3,22 -0,79 3,61 28,01** 
MR 5,47 5,10 -0,37 5,28 33,08** 
Priemerné skóre 
objektu hod. 5,11 4,40 -0,71   

F-test 
významnosť 97,56*** 125,07***    

n-abs. počet 195 195    
 
Legenda k tabuľke: 
O/M – obec/mesto 
R – región 
SMM – slovenská minorita v Maďarsku 
SN – slovenský národ 
MN – maďarský národ 
SR – Slovenská republika 
MR – Maďarská republika 
+ p< 0,01 
* p< 0,001 
** p< 0,0001 
*** p< 0,00001 
 
 Z hľadiska vplyvu medzigeneračného faktora ukazovateľ priemerného skóre, 
týkajúci sa všetkých sociálnych útvarov, naznačuje rozdiel takmer jedného bodu 
na škále. Respondenti teda predpokladajú, že v budúcnosti bude mať percepcia 
sociálnej identity slovenskej minority v Maďarsku vo vzťahu k jednotlivým útva-
rom vo všeobecnosti slabnúci charakter. Pritom táto tendencia bude podľa nich 
najviac evidentná v prípade sociálneho útvaru – slovenská menšina v Maďarsku 
(rozdiel nameraných hodnôt na škále -0,90). K najmenším zmenám (hoci rovnako 
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slabnúcim) dôjde podľa nich u útvarov – maďarský národ a Maďarská republika 
(rozdiel -0,38; -0,37).  
 Pre lepšiu názornosť predkladáme výsledky aj v grafickej podobe na grafe č. 1. 
Graf ilustruje klesajúce tendencie identifikácie s vybranými sociálnymi útvarmi 
v medzigeneračnom kontexte. 
 Pre zistenie štruktúry vzájomných vzťahov identifikácií s jednotlivými komu-
nitami sme realizovali faktorovú analýzu na rôznych úrovniach. Z nej vyplynulo, 
že pre nami určený prah významnosti (>.500) sa potvrdilo sýtenie dvoch faktorov 
uvedenými položkami. (Tabuľka č. 2) Kým u súčasníkov prvý faktor sýti päť 
útvarov (O/M, R, SMM, MN, MR), druhý faktor sýti dva útvary – SR a SN. 
V prípade nasledovníkov prvý faktor sýti štyri útvary (O/M, R, MN, MR), druhý 
faktor sýti tri útvary (SMM, SN a SR). Z faktorovej analýzy teda vyplýva, že pri 
posudzovaní obidvoch objektov hodnotenia respondenti Slováci nevolili rovnaký 
spôsob odpovedania/hodnotenia, čím sa v medzigeneračnom kontexte zmenila 
štruktúra vzťahov identifikácií so sociálnymi útvarmi. 
 
Graf č. 1: Vplyv medzigeneračného faktora na mieru identifikácie slovenskej 
minority v Maďarsku so sociálnymi útvarmi  
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 Pri zhodnotení výsledkov projektovanej percepcie sociálnej identity slovenskej 
minority v Maďarsku, vyjadrenej posúdením miery identifikácie s vybranými 
sociálnymi útvarmi, môžeme súhrnne konštatovať, že v medzigeneračnom kon-
texte bude mať táto identifikácia regresný charakter. Perspektívne teda respon-

denti usudzujú, že miera identifikácie s makroútvarmi bude klesať. Pritom v sú-
časnosti aj v budúcnosti podľa respondentov dominuje lokálna identifikácia 
a identifikácia s dvomi „maďarskými“ útvarmi (MN, MR). Najväčší pokles 
identifikácie je predpokladaný s vlastnou minoritou, keď príslušnosť k tomuto 
útvaru dosiahne len priemernú úroveň identifikácie. Tieto výsledky sú v súlade so 
skôr predloženou charakteristikou slovenskej minority a výsledkami doterajších 
výskumov, ktoré na jednej strane potvrdzujú silný emocionálny vzťah slovenskej 
minority k spoločenstvu, s ktorým dlhodobo koexistuje, na strane druhej 
nevýrazná etnická charakteristika slovenskej minority sa prejavila skeptickým 
pohľadom na identifikáciu s vlastnou minoritou v budúcnosti. Naznačuje to 
presvedčenie respondentov o pretrvávajúcich asimilačných procesoch predovšet-
kým u súčasnej mladej generácie slovenskej minority v Maďarsku. Naopak, 
domnievajú sa, že dôležitosť vzťahu k maďarskému národu, Maďarskej republike 
a lokalite svojho bydliska bude u slovenskej minority v Maďarsku aj naďalej 
pretrvávať. Doterajší ambivalentný vzťah a nedostatočné kontakty s materským 
(slovenským) národom a štátom sa pravdepodobne odrazili v najslabšej miere 
identifikácie s nimi. Pritom smerom k budúcnosti respondenti nepredpokladajú 
zlepšenie, skôr naopak. Potvrdzuje to aj faktorová štruktúra, ktorá vymedzila 
všetky tri „slovenské“ útvary ako také, ktoré sú oproti ostatným útvarom 
posudzované rozdielne. 
 
Tabuľka č. 2: Faktorová štruktúra sociálnych útvarov z hľadiska posudzova-
nia Slovákov s týmito útvarmi v súčasnosti a v budúcnosti 
 

Súčasníci Nasledovníci Sociálne útvary 

1. faktor 2. faktor 1. faktor 2. faktor 
obec/mesto .741  .859  
región .713  .821  
slovenská minorita .623   .722 
slovenský národ  .866  .923 
maďarský národ .899  .838  
Slovenská republika  .921  .892 
Maďarská republika .886  .867  
Eigenval 4,04 1,18 3,82 1,54 
% sýtenia 57,7% 16,9% 54,5% 22% 

 
Maďarská minorita žijúca na Slovensku 
 Z realizovaných analýz medzi príslušníkmi maďarskej minority žijúcej na 
Slovensku vyplynulo niekoľko zaujímavých skutočností. (Tabuľka č. 3) 
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Tabuľka č. 3: Vplyv medzigeneračného faktora (súčasníci, nasledovníci) na 
posudzovanie jednotlivých zložiek sociálnej identity (priemerné hodnoty 
a univariačné F testy) 
Maďarská minorita na Slovensku  
 

 
Legenda k tabuľke: 
O/M – obec/mesto 
R – región 
MMS – maďarská minorita na Slovensku 
SN – slovenský národ 
MN – maďarský národ 
SR – Slovenská republika 
MR – Maďarská republika 
+ p< 0,01 
* p< 0,001 
** p< 0,0001 
*** p< 0,00001 
 
 V prvom rade môžeme konštatovať, že respondenti príslušníkom svojej národ-
nosti v súčasnosti pripisovali diferencovanú mieru identifikácie s vybranými 
komunitami. Diapazón posudzovania z hľadiska postavenia škály je pomerne 
široko diferencovaný, pohybuje sa v negatívnom, priemernom i pozitívnom poli 
hodnotiacej škály (od 3,62 po 5,45 bodu). Z toho môžeme usudzovať, že podľa 
respondentov jednotlivé spoločenstvá zastávajú rôzne miesto v živote príslušníkov 

svojej národnosti. Podľa miery identifikácie s nimi najdôležitejšie miesto 
v súčasnosti zastáva identifikácia s vlastnou minoritou (x=5,45), potom nasleduje 
lokálna identifikácia (obec/mesto x=5,06). Významné miesto (tretie v poradí) 
v identifikácii prisudzujú maďarskému národu (x=4,87), po ktorom nasleduje 
Maďarská republika (x=4,44). 
 V budúcnosti respondenti predpokladajú síce mierny pokles identifikácie 
s jednotlivými útvarmi, avšak poradie dôležitosti vzťahu/príslušnosti k nim si prí-
slušníci maďarskej minority podľa nich zachovajú. Opäť dominuje pozitívny 
vzťah k vlastnej minorite vyjadrený nadpriemernou mierou identifikácie s touto 
komunitou (x=4,80), nasleduje lokálna a regionálna identifikácia (x=4,62 a 4,54). 
Miera identifikácie s maďarským národom síce v horizonte budúcnosti bude 
podľa nich mierne klesať, ale stále zastáva významné miesto v hierarchii 
posudzovaných spoločenstiev (x=4,34). 

Sociálne útvary Súčasníci 
(S) 

Nasledovníci 
(N) 

Rozdiel 
(S-N) 

Priemerné 
skóre soc.  
útvarov 

F-test 
p-významnosť 

O/M 5,06 4,62 -0,44 4,85 26,35** 
R 4,85 4,54 -0,31 4,62 10,61* 
MMS 5,45 4,80 -0,65 5,12 55,07*** 
SN 3,62 3,58 -0,04 3,59 ns 
MN 4,87 4,34 -0,53 4,34 40,96** 
SR 4,10 3,79 -0,31 3,95 12,14** 
MR 4,44 4,09 -0,35 4,22 30,93** 
Priemerné skóre 
objektu hod. 

4,62 4,24 -0,38 
   

F-test 
významnosť 70,50*** 45,222***    

n –abs.počet 156 157    
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 Z medzigeneračného kontextu vyplynulo, že respondenti u svojich nasledovní-
kov predpokladajú nižšiu mieru identifikácie so všetkými hodnotenými sociál-
nymi útvarmi ako u súčasníkov. Posúdenie rozdielov priemerných skóre, týkajú-
cich sa posudzovania všetkých sociálnych útvarov, naznačuje rozdiel okolo pol 
bodu na škále smerom k nižšej miere identifikácie s útvarmi. Pritom táto 
tendencia regresie bude podľa nich najviac evidentná v prípade sociálneho útvaru 
– maďarská menšina na Slovensku (rozdiel hodnôt na škále -0,65), perspektívne 
k najmenším zmenám dôjde podľa nich pri útvare: slovenský národ, v prípade 
ktorého sme zaznamenali takmer identické bodové ohodnotenie v súčasnosti aj 
v budúcnosti. Tieto výsledky teda vyjadrujú predpoklad respondentov maďarskej 
minority, že u súčasnej mladej generácie maďarskej minority príslušnosť 
k maďarskej minorite nebude zohrávať takú dôležitú úlohu, ako je to u súčasnej 
generácie maďarskej minority.  
 Pre lepšiu názornosť predkladáme výsledky aj v grafickej podobe na grafe č. 2. 
Graf vo vzťahu k budúcnosti ilustruje klesajúce tendencie identifikácie s vybra-
nými sociálnymi útvarmi okrem jedného útvaru: slovenský národ, pri ktorom 
respondenti u príslušníkov svojej národnosti nedeklarovali žiadne zmeny, t.j. 
v medzigeneračnom kontexte predpokladajú stagnáciu v procese sociálnej 
identifikácie s týmto útvarom. Pritom miera identifikácie s touto komunitou je 
skôr podpriemerná (okolo 3,6 bodu na škále). 
 Realizovaná faktorová analýza sociálnych útvarov (tabuľka č. 4) potvrdila 
v medzigeneračnom kontexte (aj u súčasníkov aj u nasledovníkov) existenciu 
dvoch faktorov. Kým u súčasníkov prvý faktor sýti päť útvarov (O/M, R, MMS, 
MN, MR), druhý faktor sýti dva útvary – SR a SN. V prípade nasledovníkov prvý 
faktor sýti štyri útvary (O/M, R, MMS, MN), druhý faktor sýti tri útvary (SN, 
SR,MR). Z faktorovej analýzy teda vyplýva, že pri posudzovaní obidvoch 
objektov hodnotenia respondenti nevolili rovnaký spôsob odpovedania/hodnote-
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nia, čím sa v medzigeneračnom kontexte zmenila štruktúra vzťahov identifikácií 
so sociálnymi útvarmi. 

 Pri zhodnotení výsledkov projektovanej percepcie sociálnej identity maďarskej 
minority na Slovensku, vyjadrenej posúdením miery identifikácie s vybranými 
sociálnymi útvarmi, môžeme súhrnne konštatovať, že v medzigeneračnom kon-
texte bude mať táto identifikácia regresný charakter. Perspektívne teda respon-
denti usudzujú, že miera identifikácie s makroútvarmi bude klesať. Pritom 
v súčasnosti aj v budúcnosti podľa respondentov dominuje identifikácia s minorit-
ným spoločenstvom, t.j. s maďarskou minoritou. Najslabšiu mieru identifikácie, 
a to aj z generačného hľadiska naznačili so slovenským národom. Tieto výsledky 
sú v súlade so skôr predloženou charakteristikou slovenskej minority a výsled-
kami doterajších výskumov, ktoré na jednej strane potvrdzujú, že maďarská 
minorita má vysokú mieru etnickej identity, na strane druhej výrazná skupinová 
vitalita maďarskej minority sa prejavila skôr ambivalentnou mierou hodnotenia 
k majoritnému (slovenskému) spoločenstvu. V súčasnosti to síce naznačuje pre-
svedčenie respondentov o pretrvávajúcom pozitívnom vzťahu/príslušnosti k vlast-
nej minorite, tie však perspektívne u súčasnej mladej generácie maďarskej 
minority budú podľa respondentov strácať na intenzite. Dôležitosť príslušnosti 
k lokalite svojho bydliska dominuje pred príslušnosťou k maďarskému národu a 
Maďarskej republike a aj v budúcnosti bude pretrvávať. 

 
Graf č. 2: Vplyv medzigeneračného faktora na mieru identifikácie maďarskej 
minority na Slovensku so sociálnymi útvarmi 
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 Vplyv historických a sociálno-politických faktorov, ktoré negatívne ovplyvnili 
spolužitie slovenskej majority a maďarskej minority, sa prejavil aj v prezentova-
ných výsledkov vo forme ambivalentného vzťahu/príslušnosti k slovenskému 
národu a k Slovenskej republike. Odrazil sa v najslabšej miere identifikácie s nimi 
hodnotenej na podpriemernej úrovni, skôr v negatívnom poli škály. Pritom 
smerom k budúcnosti respondenti nepredpokladajú zlepšenie tohto vzťahu. Tieto 
skutočnosti potvrdzuje aj faktorová štruktúra, ktorá vymedzila obidva „slovenské“ 
útvary ako také, ktoré sú oproti ostatným útvarom posudzované rozdielne. Z hľa-
diska štruktúry vzájomného vzťahu identifikácií s komunitami je zaujímavosťou 
odlišné posudzovanie maďarského národa a Maďarskej republiky u nasledovní-
kov, keď maďarský národ sýtil jeden faktor a Maďarskú republiku druhý faktor. 

 
 
Tabuľka č. 4: Faktorová štruktúra sociálnych útvarov z hľadiska posudzova-
nia maďarskej minority s týmito útvarmi v súčasnosti a v budúcnosti 
 

Súčasníci Nasledovníci Sociálne útvary 

1. faktor 2. faktor 1. faktor 2. faktor 
obec/mesto .824  .898  
región .880  .912  
maďarská minorita .785  .689  
slovenský národ  .891  .882 
maďarský národ .787   .732 
Slovenská republika  .858  .892 
Maďarská republika .724  .525  
Eigenval 3,45 1,42 3,79 1,27 
% sýtenia 49,3% 20,3% 54,2% 18,2% 

 
Interetnická komparácia výskumných zistení 
 Vzhľadom na použitie identickej metodiky merania sociálnej identity môžeme 
realizovať komparáciu zistení medzi skúmanými minoritami na obidvoch úrov-
niach analýzy: v kontexte sociálnych a medzigeneračných súvislostí.  
 Z porovnania výsledkov realizovaných analýz u obidvoch minoritných spolo-
čenstiev môžeme konštatovať názorovú diferencovanosť v posudzovaní sociálnej 
identity. Prejavila sa v rozdielnych efektoch hodnotenia dôležitosti vzťahu/prísluš-
nosti k vybraným komunitám, ako aj v pôsobení medzigeneračného ukazovateľa. 
 Z pohľadu posúdenia dôležitosti vzťahu/príslušnosti k jednotlivým spoločen-
stvám vyplynulo, že kým slovenskej minorite bola v súčasnosti prisúdená domi- 
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nancia príslušnosti k obci/mestu (x=5,65), maďarskej minorite je určená najvý-
raznejšia príslušnosť k minoritnému spoločenstvu (x=5,45). Naopak, najnižšie 
hodnoty sme zaznamenali pri meraní sociálnej identity vo vzťahu k identifikácii 
so slovenským národom a Slovenskou republikou, a to takmer zhodne pri posu-
dzovaní maďarskej aj slovenskej minority. Identifikácia s týmito spoločenstvami, 
podľa respondentov hodnotiacich príslušníkov svojej národnosti, je najmenej 
výrazný. Pritom miera identifikácie s týmito spoločenstvami sa pohybuje okolo 
neutrálneho bodu škály, v prípade identifikácie so slovenským národom u maďar-
skej minority tesne smerom dole (x=3,62), u slovenskej minority viac smerom 
hore (x=4,43). Identifikácia so Slovenskou republikou nebola z pohľadu 
porovnania minorít výrazne diferencovaná (x=4,01; x=4,10) a je rovnako na 
neutrálnej úrovni identifikácie. Pokiaľ ide o posúdenie „maďarských“ komunít 
(MN,MR), je zaujímavé, že slovenskej minorite bola prisúdená omnoho vyššia 
identifikácia s týmito útvarmi (zhodne na úrovni x=5,47) ako maďarskej minorite 
(MN x=4,87; MR=4,44). Promaďarská dimenzia teda v súčasnosti dominuje 
u príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Maďarsku a podľa respondentov 
sa prejavuje v ich pozitívnom vzťahu s pomerne vysokou mierou identifikácie 
s týmito sociálnymi útvarmi. Nepotvrdili sa teda predpoklady výraznej identifiká-
cie so spomínanými útvarmi u maďarskej minority na Slovensku (vzhľadom na 
mnohými výskumami avizovanú silnú väzbu k materskému štátu a národu). 
 Z uvedeného môžeme konštatovať, že pri posúdení materského národa a štátu 
sa v súčasnosti stretávame s identickým trendom, keď hodnotenie vzťahu/prísluš-
nosti k daným útvarom u obidvoch minorít sa výraznejšie nelíši. Naopak, miera 
identifikácie s kontaktným majoritným národom a štátom, v ktorom minority žijú, 
je podľa výsledkov hodnotenia výrazne diferencovaná – pomerne vysoká miera 
identifikácie s týmito útvarmi u slovenskej minority, skôr priemerná u maďarskej 
minority.  
 Vo vzťahu k budúcnosti sa určené poradie dôležitosti vzťahu/príslušnosti ku 
komunitám na prvých troch miestach u maďarskej minority nemení. Vyváženosť 
tejto názorovej reflexie dokumentuje perspektívne pretrvávajúcu stabilitu vzťa-
hu/príslušnosti k týmto útvarom. Slovenskej minorite je v budúcnosti prisudzo-
vaná najvýraznejšia identifikácia s kontaktným národným a štátnym spoločen-
stvom – maďarským národom a Maďarskou republikou. Naznačuje to nedôveru v 
stálosť vzťahu so svojím minoritným spoločenstvom, ktorá pravdepodobne 
spočíva v presvedčení o prehlbovaní etnoasimilačných procesov ovplyvnených 
pôsobením vnútorných i vonkajších faktorov. Takáto názorová reflexia je len 
potvrdením výsledkov z doterajších (aj nami realizovaných) výskumov, ktoré sa 
uskutočnili v radoch uvedenej minority.  
 V medzigeneračnom kontexte sa u obidvoch minoritných spoločenstiev po-
tvrdil vplyv generačného faktora na posudzovanie jednotlivých zložiek sociálnej 

identity, keď obidvom minoritám bola prisúdená nižšia miera identifikácie 
s vybranými sociálnymi útvarmi. Najvýraznejšie medzigeneračné diferencie boli 
u slovenskej minority zaznamenané predovšetkým pri hodnotení vzťahu/prí-
slušnosti k samotnej minorite z hľadiska posudzovania obidvoch minorít. 
 Kým súčasnej generácii slovenskej minority v Maďarsku aj maďarskej 
minority na Slovensku bolo prisúdené takmer identické skóre k vlastnej minorite 
(Slováci x=5,34; Maďari x=5,45), budúca generácia slovenskej minority sa bude 
podľa respondentov omnoho menej identifikovať s vlastnou minoritou, ako sa to 
predpokladá v prípade maďarskej minority (Slováci x=4,10; Maďari x=4,80). 
Naznačuje to problémy v oblasti pretrvávania a upevňovania etnickej identity, 
ktorým by slovenská minorita v Maďarsku mala v budúcnosti čeliť.  
 V prípade generačného posudzovania dvoch slovenských útvarov (SN, SR) 
zaznamenávame perspektívne pokles identifikácie s týmito útvarmi u obidvoch 
minorít, avšak o niečo vyššia miera poklesu je predpokladaná u nasledovníkov 
slovenskej minority. Celkovo však miera vzťahu/príslušnosti k týmto útvarom 
v budúcnosti u príslušníkov obidvoch minorít nadobúda približne rovnaké 
hodnoty. 
 Pozrime sa ešte na globálne výsledky komparujúce interetnický a medzigene-
račný aspekt hodnotenia sociálnej identity. 
 Z interetnickej globálnej analýzy vyplynulo, že kým respondenti Slováci vo 
všeobecnosti prisudzujú svojim súčasníkom pomerne vysokú mieru identifikácie 
s jednotlivými útvarmi (celkové skóre vo vzťahu k všetkým vybraným sociálnym 
útvarom x=5,11), respondenti Maďari sú v hodnotení k svojim súčasníkom 
rezervovanejší. Podľa nich intenzita vzťahu príslušníkov maďarskej národnosti 
k jednotlivým komunitám je vo všeobecnosti v súčasnosti slabšia a rôznorodá, čo 
vyjadruje aj nižšie celkové skóre (x=4,62). Potvrdili sa teda predpokladané 
rozdiely pri hodnotení a vnímaní sociálnej identity. Kým u slovenskej minority 
možno v súčasnosti hovoriť o uniformnej, jednosmernej tendencii vnímania 
sociálnej identity, ktorej prejavom je viac-menej pozitívny vzťah k sledovaným 
spoločenstvám (výnimku tvorí neutrálny vzťah k SR), u maďarskej minority ide 
o oblasť vyznačujúcu sa pestrosťou názorov a heterogenitou odpovedí. 
 Z globálnej analýzy týkajúcej sa hodnotenia nasledovníkov (budúca generácia 
minoritných spoločenstiev) vyplynuli dve skutočnosti. V prvom rade je obidvom 
minoritám v budúcnosti prisudzovaná celkovo nižšia miera vzťahu k jednotlivým 
útvarom, t.j. predpokladá sa pokles miery identifikácie s posudzovanými sociál-
nymi útvarmi. V druhom rade je zrejmé, že rozdiely v hodnotení miery identifiká-
cie s posudzovanými spoločenstvami sa medzi minoritami sa stierajú. Aj u sloven-
skej minority, podobne ako u maďarskej minority, sa stretávame s diferencovanej-
ším hodnotením vzťahu k jednotlivým útvarom, ktorý sa pohybuje od slabšieho 
cez neutrálny až po silnejší vzťah ku komunitám. Potvrdzuje to aj celkové skóre 
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medzigeneračného ukazovateľa, ktoré je takmer identické, pohybuje sa tesne nad 
priemernou hodnotou škály (u slovenskej minority x=4,40, u maďarskej minority 
x=4,24). Hoci vo vzťahu k jednotlivým sociálnym útvarom pozorujeme z pohľadu 
porovnania minorít diferencie, podobné trendy v odpovediach respondentov 
naznačujú rovnaký smer uvažovania a hodnotenia v perspektíve budúcnosti. 
Celkový pokles miery identifikácie sa so sociálnymi útvarmi v hodnotení 
obidvoch minorít naznačuje ich skeptický pohľad smerom k budúcnosti. Sledujúc 
rozdiely priemerných skóre medzi súčasníkmi a nasledovníkmi v jednotlivých 
položkách, mala by to však byť slovenská minorita v Maďarsku, u ktorej sa 
predpokladá, že jej intenzita vzťahu k obci/mestu, regiónu, slovenskému národu, 
SR a vlastnej minorite medzigeneračne výraznejšie poklesne. U dvoch 
„maďarských“ útvarov (MN a MR) je tento pokles menej výrazný (rozdiel pol 
bodu), čo v konečnom dôsledku znamená predpoklad najvýraznejšej miery 
identifikácie slovenskej minority s týmito útvarmi v budúcnosti.  
 Aj výsledky faktorovej štruktúry sociálnych útvarov na interetnickej aj 
medzigeneračnej úrovni potvrdili nami uvádzané konštatovania, ktoré sa týkajú 
diferencovaného prístupu k hodnoteniu sociálnej identity obidvoch minorít. 
Zhodne s tendenciou odpovedí faktorová analýza potvrdila existenciu dvoch 
faktorov. Obidva faktory (na obidvoch úrovniach hodnotenia) sýtia tie isté 
sociálne útvary. Na jednej strane sú to sídelné útvary (obec/mesto, región), 
maďarské etnické spoločenstvá (MN, MR) a vlastná minorita, na druhej strane dve 
slovenské spoločenstvá (SN, SR). Naznačuje to zhodný štrukturálny prístup 
k posudzovaniu vybraných útvarov u respondentov obidvoch etnických 
spoločenstiev. 
 
5. Sumarizácia a záver 
 
 Štúdia sa koncentruje na problematiku hodnotenia a merania sociálnej identity 
u príslušníkov minoritných spoločenstiev – slovenskej minority v Maďarsku 
a maďarskej minority na Slovensku s cieľom vniknúť do procesov kategorizácie 
s vybranými spoločenstvami a odhaliť dôležitosť členstva, ktorá sa im prisudzuje. 
Východiskami úvah a predpokladov zistení v uvedenom kontexte boli vývojové 
trendy, faktory determinujúce jadro konštrukcie etnickej identity minorít a tiež jej 
aktuálny stav potvrdený výsledkami doteraz realizovaných etnosociálnych vý-
skumov. Domnievali sme sa, že z nich vyplývajúca etnická diferencovanosť 
obidvoch minorít sa odrazí aj v miere ich skupinovej identifikácie s rôznymi 
spoločenstvami, a to najmä v medzigeneračnom kontexte. 
 Percepciu sociálnej identity u vyšetrovaných minorít sme zisťovali z aspektu 
pôsobenia medzigeneračných súvislostí prostredníctvom odpovedí responden-
tov/príslušníkov slovenskej minority a respondentov/príslušníkov maďarskej 

minority, ktorí hodnotili, posudzovali nie seba, ale svojich súčasníkov a nasle-
dovníkov (budúcu generáciu príslušníkov svojho minoritného spoločenstva). 
Zistenia, ktoré sme predložili, teda nepredstavovali vlastné identifikácie samot-
ných respondentov, ale respondentmi „odhadovanú“ percipovanú dvojitú iden-
tifikáciu typickú pre ich súčasníkov a nasledovníkov. 
 Vychádzali sme z predpokladu, že význam, ktorý sa pripisuje faktu členstva 
k určitému typu spoločenstva, môže poskytnúť vhľad do procesov identifikácie sa 
človeka s komunitami v diapazóne od miestnych (regionálnych) až po štátne 
útvary. To bol princíp konštrukcie škály, v rámci ktorej osoby zahrnuté do vý-
skumu posudzovali dôležitosť príslušnosti k jednotlivým komunitám, tak ako sa 
javí im. Inými slovami skúmali sme, do akej miery sa ako kľúčová javí miestna 
(regionálna), etnická (národnostná), národná a štátna príslušnosť v procesoch 
identifikácie príslušníkov etnických menšín s ich sociálnym prostredím. Pritom 
vyjadrenie dôležitosti vzťahu/príslušnosti k určitému spoločenstvu sme charak-
terizovali ako mieru identifikácie, ako významný prostriedok určenia miesta 
človeka vo svete. Metodiku sme obohatili o medzigeneračný aspekt, čím sme 
dostali nielen aktuálny, ale aj perspektívny pohľad posúdenia nami skúmaných 
zložiek sociálnej identity.  
 Výsledky potvrdili diferencie v posudzovaní sociálnej identity medzi skúma-
nými minoritami, ktoré sa prejavili v rôznej miere identifikácie s nimi. Naše 
predpoklady dominancie národnostnej a miestnej (lokálnej a regionálnej) prísluš-
nosti sa potvrdili najmä pri posudzovaní súčasníkov, avšak s opačným garde 
u jednotlivých minorít. Kým u maďarskej minority dominuje identifikácia s ná-
rodnostnou príslušnosťou pred miestnou príslušnosťou, u slovenskej minority je to 
naopak. Aj vnímanie dôležitosti vzťahu/príslušnosti k ďalším útvarom je výrazne 
diferencované. Domnievame sa, že diferencovaná miera identifikácie s nimi je 
priamym dôsledkom predovšetkým etnokultúrnych (nesporne aj ďalších) špecifík, 
ktorými obidve minority disponujú, resp. vyplýva z nich. 
 Z medzigeneračného aspektu hodnotenia sa naše predpoklady naplnili v plnej 
miere. Pri hodnotení obidvoch minorít sa vo všeobecnosti potvrdil regresný trend 
posudzovania sociálnej identity. Je však dôležité podotknúť, že podľa výsledkov 
sa u slovenskej minority v Maďarsku vplyvom generačného faktora predpokladá 
zmena v poradí dôležitosti vzťahu/príslušnosti k makroútvarom (prechod na 
dominanciu vzťahu ku kontaktnému národu a štátu, v ktorom žijú), u maďarskej 
minority je napriek miernemu poklesu miery identifikácie s komunitami poradie 
viac stabilné.  
 Z komparácie výsledkov týkajúcich sa obidvoch minorít navzájom je zrejmé, 
že naše predpoklady sa naplnili len čiastočne. Súhrnná miera identifikácie 
s komunitami slovenskej minority síce v predstavách respondentov, tak ako sme 
predpokladali, skóruje vyššie (mierne vyššie aj z generačného aspektu) ako 
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u maďarskej minority, na druhej strane napriek revitalizačným snahám identifiká-
cia s vlastnou/slovenskou minoritou z perspektívneho hľadiska slabne a zostáva 
na úrovni ambivalentného, priemerného vzťahu k nej. Naopak, predpokladá sa 
u nich silnejšia identifikácia s kontaktným maďarským národom a Maďarskou 
republikou. Vo všeobecnosti však, tak ako sme predpokladali, slovenskej minorite 
je prisúdený intenzívnejší vzťah k vybraným spoločenstvám ako maďarskej 
minorite.  
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