
Súčasná migrácia zo Slovenska vhistorickej perspektíve
Pri všeobecnejších úvahách o migrácii zo Slovenska v súčasnost i vždy skôr alebo neskôr
narazíme na klasický vysťahovalecký motív. Spravidla každí „vie,“ že v Amerike dnes žijú dva
milióny Slovákov, z čoho vyplýva, že sme museli zažiť  obrovskú vlnu vysťahovalectva.

Miloslav Bahna

Z pozície Slovenska, ako súčast i Uhorska a neskôr Československa zase vyplýva, že vo svete
sa o historickej migrácii zo Slovenska nepíše. Spomína sa len migrácia z Rakúsko-Uhorska či z
Československa. Slovenskí spoločenskí vedci venujúci sa vysťahovalectvu zo Slovenska ho
spravidla opisovali ako emigráciu obrovských rozmerov, dosahujúcu celosvetovo, po Írsku,
„čestné“ druhé miesto (Svetoň, 1970).

Slovensko – krajina vysťahovalectva

Tento pohľad na vysťahovalectvo zo Slovenska však pri podrobnejšom skúmaní celkom
neobstojí. Tvrdenie o dvoch miliónoch Slovákov v Amerike sa opiera o číslo zo sčítania ľudu v
USA v roku 1990. Podľa tohoto sčítania v Amerike žilo takmer 1.9 milióna ľudí, ktorí uvádzali,
že majú slovenských predkov. Zaujímavé je, že podľa sčítaní z rokov 1980 a 2000 v Amerike
žilo len necelých 800 t isíc ľudí so slovenskými koreňmi. Ako je to možné? Je to spôsobené tým,
že otázka na národnosť  predkov bola v sčítaniach vždy sprevádzaná komentárom, kde boli
uvedené príklady národností, ktoré mali respondentovi pri odpovedaní pomôcť . A práve v roku
1990, na rozdiel od rokov 1980 a 2000, t ieto príklady obsahovali aj národnosť  Slovak . [1]

Ak sa vrát im k otázke aký bol rozsah vysťahovalectva zo Slovenska na konci devätnásteho a
na začiatku dvadsiateho storočia, t reba uviesť , že Svetoň trochu preháňal, ak uviedol, že
vyššiu mieru emigrácie malo z európskych krajín na prelome storočí len Írsko. Pomerne
spoľahlivo môžeme povedať , že v danom období bola vyššia miera migrácie z Nórska aj zo
Švédska. Ak by sme sa nezamerali len na v tom čase existujúce krajiny ale na jednot livé
národnost i, vyššiu emigračnú vlnu zažili aj Škót i a podobnú Litovčania či Slovinci. Celkovo teda
plat í, že v období historicky najvyššej emigrácie zo Slovenska (teda asi v rokoch 1900 – 1914)
patrilo medzi oblast i silne, no nie extrémne zasiahnuté migráciou. Z dnešného uhla pohľadu je
zaujímavá aj iná paralela s migráciou spred sto rokov. Vtedy aj dnes existovali významné
regionálne rozdiely v miere migrácie. V rokoch 1910 až 1914 zaznamenávali župy na území
dnešného Slovenska vysťahovalectvo v rozmedzí 1.5 až 16.4 vysťahovalcov na 1 000
obyvateľov (Štefánek, 1945). O takmer 100 rokov neskôr, v roku 2007, sa podiel pracujúcich v
zahraničí z jednot livých krajov Slovenska podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)
pohyboval v takmer ident ickom rozpätí - medzi 1.7% (Brat islavský kraj) až 16.7% (Prešovský
kraj).

Ekonomické motívy, politcké vplyvy a sociálny kapitál

Prečo existovala migrácia zo Slovenska pred 100 rokmi? Slovenskí klasici píšuci o
vysťahovalectve (Štefánek, 1945; Svetoň, 1970; Bielik a Rákoš, 1969) sa zhodujú v závere, že
príčiny migrácie boli ekonomické. S týmto predpokladom nepolemizujem. Je t iež v súlade s
predpokladmi klasických (dnes „neoklasických“) teórií medzinárodnej migrácie, ktoré tvrdia, že
existencia príjmových rozdielov je jej nevyhnutným predpokladom (Massey a kol. 1998). Je však
t iež pravda, že vysťahovalectvo zo Slovenska do USA v rokoch prvej svetovej vojny ustalo a
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neskôr po roku 1924 prakt icky skončilo. Plat í, že príjmové rozdiely sú nevyhnutným
predpokladom medzinárodnej migrácie väčšieho rozsahu, nie sú však postačujúcou
podmienkou. To, čo def inuje migráciu ako sociálny proces, je podľa Zollberga (1989) práve
schopnosť  štátov kontrolovať  svoje hranice. Vysťahovalectvo do USA nezastavila zlepšujúca
sa ekonomická úroveň Slovenska za ČSR (ktorá skôr stagnovala) ale kvótny systém zavedený
v USA, ktorý pre ČSR stanovil imigračnú kvótu na úrovni 3 073 osôb ročne. Podobne plat í, že
šesťnásobne vyššie mzdy vo Veľkej Británii boli len predpokladom, no nie bezprostredným
dôvodom začiatku masovej migrácie zo Slovenska do Veľkej Británie v roku 2004. Tým bolo
zrušenie vízovej povinnost i v roku 2003 a systému pracovných povolení v máji 2004.

Od začiatku ekonomickej krízy v t ridsiatych rokoch bol rozsah migrácie zo Slovenska do
zahraničia len minimálny. Postupne sa stával významným migračný pohyb do českej čast i ČSR.
Ak vynecháme násilné presuny obyvateľov v širšom období druhej svetovej vojny, aj po roku
1948 rástol relat ívny význam vnútro-československej migrácie. V šesťdesiatych rokoch
dosiahol počet sťahujúcich sa zo Slovenska do Česka 20 t isíc ročne. Od roku 1975 do konca
existencie Československa neklesol počet ľudí sťahujúcich sa zo Slovenska do Česka
významnejšie pod 10 t isíc. Okrem trvalého sťahovania existovalo dochádzanie za prácou – v
roku 1961 viac ako 82 t isíc ľudí zo Slovenska dochádzalo za prácou do českej čast i republiky.
Tento počet postupne klesal, no ešte začiatkom osemdesiatych rokov predstavoval podľa
Historickej štat ist ickej ročenky ČSSR viac 30 t isíc osôb.

Špecif ickým obdobím pre migráciu zo Slovenska bolo obdobie Pražskej jari. Po auguste 1968
do konca roku 1969 ut ieklo z ČSSR takmer 104 t isíc ľudí (Rat ica, 2006). Bumová, opierajúc sa
o údaje z archívov ŠtB uvádza, že v roku 1970 bolo zo 68 t isíc československých občanov
nachádzajúcich sa v zahraničí len 17.5% zo Slovenska. Z toho boli takmer dve tret iny ľudia zo
Západoslovenského kraja. Na vysvet lenie takéhoto regionálneho rozloženia migrácie
ekonomická teória migrácie nestačí. Je zrejmé, že pre rozhodnut ie o emigrácii neboli
rozhodujúce len ekonomické dôvody ale do hry vstupovali, okrem polit ických dôvodov, aj
faktory ako sociálny kapitál vo forme kontaktov a informácií o „západe,“ ktorý, prirodzene,
nebol na Slovensku distribuovaný rovnomerne.

Obdobie polit ického oteplenia na konci šesťdesiatych rokov v niečom pripomínalo obdobie
krátko po páde komunizmu v roku 1989. Na západ nevycestovali ako prví ľudia s najnižšími
zárobkami, ale t í, ktorí disponovali dostatočným ľudským a sociálnym kapitálom. Po páde
železnej opony sa začali postupne otvárať  možnost i a spôsoby ako získať  zamestnanie v
západnej Európe, prípadne ešte ďalej. Jedným z týchto „kanálikov“ boli au pair pobyty, ktoré
boli populárnym nástrojom využívaným mladými dievčatami pri ceste do Rakúska, Nemecka či
Veľkej Británie.

Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie

Ak je platnosť  ekonomických teórií migrácie ohraničená polit ickými rozhodnut iami, je pre nás
mimoriadne zaujímavá situácia po vstupe Slovenska do EÚ. Táto udalosť  je míľnikom pre
výskum migrácie v rámci Európskej únie v t roch ohľadoch: a) pre občanov z krajín s nižšími
zárobkami bol bez pracovného povolenia dostupný pracovný trh výrazne bohatších krajín ako
Veľká Británia, Írsko či Švédsko, b) sprístupnenie pracovných trhov sa odohralo súčasne pre
desať  pristupujúcich krajín a c) krajiny s vyššími mzdami boli relat ívne ďaleko od krajín s nižšími
mzdami na to, aby nebolo nutné brať  do úvahy geograf ické vzdialenost i. Toto by neplat ilo, ak
by v roku 2004 otvorili svoj pracovný trh aj ostatné krajiny starej EÚ 15 a najmä Rakúsko a
Nemecko.

Musíme si uvedomiť , že mzdové rozdiely, ktoré považuje neoklasická teória za prediktor miery
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migrácie, boli medzi novými a starými krajinami EÚ významné aj na pomery medzinárodnej
migrácie. V roku 2004 bola priemerná mzda vo Veľkej Británií 10-násobne vyššia ako v
Lotyšsku, 6.5-násobne vyššia ako na Slovensku, 5 krát  vyššia ako v Česku a 2.5-násobne
vyššia ako v Slovinsku. Pre porovnanie, v osemdesiatych rokoch boli mzdy v USA asi 5 krát
vyššie ako v Mexiku. Migrácia z Mexika do USA pritom patrí medzi najčastejšie analyzované
príklady medzinárodnej migrácie.

Situácia po rozšírení Európskej únie v roku 2004 bola teda ideálna na otestovanie teoret ického
predpokladu, že miera migrácie z krajiny súvisí s príjmovými rozdielmi zdrojovej a cieľovej krajiny.
Ak zoberieme dostupné údaje o rozsahu migrácie z jednot livých krajín EÚ 10 do Veľkej Británie
a Írska môžeme povedať , že tento predpoklad plat í. Kým migrácia z (relat ívne) bohatého
Slovinska bola zanedbateľná, najvyššia bola migrácia z Litvy a Lotyšska. Migrácia zo Slovenska
sa v pomere k populácii, nie v absolútnych číslach, pohybovala približne na úrovni Poľska. Nižšia
miera migrácie ako zo Slovenska bola v Česku, Maďarsku a Estónsku. Otvorenie pracovného
trhu Spojeného kráľovstva spôsobilo, že po roku 2004 sa stalo jednoznačnou „dvojkou“ po
tradičnej dest inácií, Českej republike. Podľa odhadu britského Annual Population Survey  (APS)
sa počet slovenských občanov v Británii zvýšil z 8 t isíc v roku 2004 na 52 t isíc v roku 2009.

Ak boli nízke mzdy dobrým východiskom pre odhad rozsahu migrácie z jednot livých krajín, je na
mieste pýtať  sa, či plat í podobný vzťah aj na úrovni regiónov Slovenska. Ukazuje sa, že áno. Ak
sa pozrieme na rozsah zahraničnej migrácie z okresov Slovenska v období rokov 2003 až
2008, vidíme, že jasne koreluje s priemernou výškou miezd v okresoch (Bahna, 2011).
Zaujímavým zistením je, že miera nezamestnanost i podľa všetkého s mierou migrácie nesúvisí.
Znamená to, že migrácia do zahraničia je na Slovensku skôr stratégiou hľadania lepšieho
príjmu, než únikom pred nezamestnanosťou.

Ak by som mal zhrnúť  skúsenosť  s otvorením pracovných trhov po roku 2004, dá sa povedať ,
že vstup do EÚ predstavoval zlom v migračných vzorcoch prevládajúcich po roku 1989. Hoci
Česká republika zostala neohrozenou dest ináciou číslo jedna s asi 100 000 pracujúcimi
občanmi Slovenskej republiky, veľký nárast  migrácie zaznamenali menej t radičné dest inácie ako
Veľká Británia a exot ické Írsko, ktoré otvorili svoje pracovné trhy. Predbehli tak blízke západné
dest inácie ako Rakúsko a Nemecko. Dôležitou dest ináciou na cezhraničné dochádzanie za
prácou sa, najmä do začiatku krízy v roku 2008, stalo aj Maďarsko, kde v časoch najväčšej
popularity pracovalo okolo 20 t isíc ľudí zo Slovenska (pričom cca tri štvrt iny tvorili ľudia s
maďarskou národnosťou). Atrakt ivita Rakúska začala rásť  až po legalizácií poskytovania
opatrovania na živnosť  registrovanú v Rakúsku a po otvorení pracovného trhu v máji 2011.
Aktuálne pracuje v Rakúsku zo Slovenska okrem 16 t isíc zamestnaných aj približne 20 t isíc
opatrovateliek seniorov pracujúcich zväčša na živnosť .

Dve tváre pracovnej migrácie

Ak sa pozrieme na migračné toky zo Slovenska podrobnejšie, môžeme konštatovať , že
existujú dve základné stratégie migrujúcich. Prvú, ktorú môžeme označiť  ako stratégiu
individuálnu, uplatňujú primárne mladí ľudia bez záväzkov. Druhou stratégiou je stratégia
hmotného zabezpečenia rodiny, ktorú využívajú starší migrujúci, ktorí už majú na Slovensku
založenú rodinu. Kým individuálna migračná stratégia zodpovedá predpokladom neoklasickej
teórie migrácie, rodinná stratégia zapadá pod hlavičku teórie novej ekonomiky migrácie. Teória
novej ekonomiky migrácie predpokladá, že migrácia nie je primárne stratégiou jednot livca ale
rodiny či domácnost i. V našich podmienkach to znamená, že otec pracujúci v Čechách na
týždňovky, alebo matka, opatrovateľka seniorov v Rakúsku, zarábajú v zahraničí na svoju
domácnosť  na Slovensku. Na dátach z VZPS sa dá ukázať , že rodiny, kde pracuje otec alebo
matka v zahraničí dlhšie, vnímajú svoju príjmovú situáciu pozit ívnejšie. Zároveň plat í, že
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skutočnosť , či pracuje v zahraničí syn alebo dcéra, s príjmovou situáciou rodiny nesúvisí.
Znamená to, že kým zárobok otcov a mat iek v zahraničí znamená príjem pre ich rodiny na
Slovensku, zárobok ich detí nie je súčasťou rodinných účtov. Toto konštatovanie má dôsledky
pre iný často analyzovaný parameter migrácie, takzvané remitencie. Ide o zárobky migrujúcich
posielané do domovskej krajiny. Zo zloženia migrantov v najpopulárnejších migračných
dest ináciách Slovenska vieme povedať , že najviac v zahraničí zarobených peňazí na
Slovensko prúdi z Česka (otcovia rodín tvoria približne tret inu z pracujúcich občanov SR v
Česku) a z Rakúska (tu tvoria matky, opatrovateľky seniorov, viac ako 50% v Rakúsku
pracujúcich).

Ako s úsporami narábajú a či ich vôbec vytvárajú prevažne mladí migrant i vo Veľkej Británií
alebo v Írsku by mohol byť  zaujímavý námet na výskum. Určite by veľa napovedal pri odpovedi
na často kladenú a dnes ešte nie celkom zodpovedateľnú otázku, či a koľkí/koľké z post-2004
migrantov sa na Slovensko v konečnom dôsledku vrát ia.

Záver

Vstup do Európske únie predstavoval zlom v ponovembrovej histórií migrácie zo Slovenska.
Kým do roku 2004 bolo potrebné vybavovať  pracovné povolenie a hľadať  kontakty, ktoré by
vedeli prácu na Západe sprostredkovať , po máji 2004 to nebolo potrebné. Stačilo, takmer
doslova, iba „t rochu odvahy a pár eur na letenku“. S touto zmenou súvisí aj postupný pokles
vnútornej selekt ivity migácie. Kým skôr odchádzali častejšie ľudia s väčším ľudským a sociálnym
kapitálom, v rokoch po našom vstupe do EÚ dostupnosť  migráciu „demokrat izovala,“ čo
znamená, že odchádzajúci stále viac a viac pripomínali reprezentat ívnu vzorku slovenskej
populácie. Mladší, ovládajúci angličt inu, boli stále vo výhode, táto výhoda sa ale s rozrastajúcimi
komunitami našincov (nielen) za Lamanšským prielivom strácala.

Vyššie uvedené je jedným z dôvodov, prečo v zásade plat í, že celková miera migrácie zo
Slovenska zodpovedá našej príjmovej úrovni. Podobe plat í, že najviac migrácie zažívajú oblast i
Slovenska s nízkymi príjmami. Ak v roku 2009 žilo vo Veľkej Británií asi 50 t isíc slovenských
občanov, možnosť  vycestovať  si do UK v období rokov 2004 až 2009 vyskúšalo celkovo viac
ako 105 t isíc našincov. Ďalších približne 40 t isíc ľudí vycestovalo v danom období za prácou do
Írska. Toto sú vysoké čísla. Nie na to, aby sa Veľká Británia začala obávať  imigrácie zo
Slovenska, keďže tam od počiatku východoeurópske národnost i spadali do skupiny „a kind of
Polish“. Sú však dosť  vysoké na to, aby sa skúsenosť  s post-2004 migračnou vlnou stala
súčasťou kolekt ívnej pamäte jednej generácie.

[1] Podobne je vysvet liteľný „záhadný“ pokles ľudí s írskymi koreňmi v roku 2000. Kým v rokoch
1980 a 1990 bola Írska národnosť  uvedená medzi príkladmi, nameralo sčítanie okolo 40
miliónov Írov v USA. V roku 2000 ich bolo už len 30 miliónov. Tento pokles vyvolal v tom čase
zasvätené debaty o zanikajúcej Írskej ident ite v USA. V skutočnost i však išlo len o nespoľahlivé
meranie, ktoré bolo spôsobené odlišnou formuláciou otázky spolu s faktom, že odpovedajúci
mohli uviesť  viacero národností svojich predkov, no štat ist icky vyhodnocované boli len prvé dve
uvedené.

Autor pôsobí v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa sociológii migrácie a
rodiny.
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