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1. Úvod 

Migračná kríza výrazným spôsobom zasiahla nielen do predvolebnej kampane v rámci 

parlamentných volieb, ale taktiež opätovne “oživila” všeobecný pohľad na migrantov v 

slovenskej spoločnosti. Negatívne ponímanie, ktoré bolo v posledných rokoch vnímané 

ako druhoradá téma, sa v ostatnom období zmenilo na štiepnu líniu, ktorá formovala 

nielen politickú mapu Slovenska, ale aj nálady spoločnosti. Aj napriek tomu, že v 

ostatných obdobiach vznikalo viacero štúdií, ktoré sa snažili objasniť nielen politické a 

volebné diskurzy súvisiace s danou témou, absentovalo objasnenie banálneho problému, 

ktorý bol viac-krát skúmaný v zahraničných vedeckých inštitúciách. Touto 

problematikou je rozdielne vnímanie dvoch termínov, ktoré so sebou úzko súvisia, 

respektíve jeden patrí do úzkej podmnožiny toho druhého. Týmito termínmi sú - 

utečenec a migrant. Mediatizácia migračnej - utečeneckej krízy bola na Slovensku 

vnímaná ako dominantný politický diskurz, ktorý mal nielen snahu, ale na záver sa aj 

pretavil do volebného diskurzu a to aj napriek širokému konsenzu politických aktérov 

na túto tému. Predovšetkým bol živený vládnou stranou SMER - sociálna demokracia 

(Smer-SD) a jej predstaviteľmi. 

 

2. Pojmologické vymedzenie “migranta” a “utečenca” 

Keďže cieľom nášho príspevku je poukázať najmä na rozdielnosť termínov migrant a 

utečenec, ktoré sa využívajú buď v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle je pre nás 

dôležité vysvetliť si hlavné odlišnosti. Migranti sú často definovaní ako tí, ktorí sú 

narodení mimo hranice štátu s cudzím občianstvom, alebo ľudia s cieľom natrvalo sa 

usadiť v cudzej krajine. Niektoré analýzy dokonca považujú za migrantov deti, ktoré síce 

boli narodené na území štátu, ale ktorých rodičia sú cudzinci. Žiadna z definícii nie je 

rovnaká a žiadneho migranta nikdy nebude možné definovať ako osobu, ktorá je 

subjektom pod migračnou kontrolou (Anderson a Blinder 2015). Medzinárodná 

organizácia pre migráciu (IOM) vo svojich publikáciách objasňuje, že pojem migrant by 

mal pokrývať všetky prípady, keď bolo rozhodnutie migrovať učinené slobodne z 

osobných dôvodov bez zásahu zvonka alebo zásahu externých faktorov (Perruchoud a 

Redpath-Cross 2011). 

Inak definuje migranta OSN, ktoré ponúka veľmi zjednodušenú definíciu 

migranta, ktorá hovorí o tom, že migrantom je osoba, ktorá žije mimo svojej krajiny viac 

ako 12 mesiacov (Divinský 2009). Je však veľmi zložité označiť niektorú z množstva 

existujúcich teórií za správnu, pretože nedokážu do detailov tento pojem vystihnúť a 
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takisto neberú ohľad na rôzne životné situácie, v ktorých sa môžu tieto osoby nachádzať. 

Zároveň je veľmi ťažké zistiť skutočný počet osôb považovaných za migrantov. 

Utečenec je na rozdiel od migranta definovaný ako osoba, ktorá je donútená 

opustiť krajinu svojho pôvodu. Kto má a kto nemá nárok na status utečenca je zahrnuté 

v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951, ktorý nielenže definuje tento 

pojem, ale zahŕňa aj práva a povinnosti utečencov. Dohovor charakterizuje utečenca 

ako: „osobu, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti a má oprávnené obavy pred 

prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, alebo z dôvodov 

príslušnosti k určitým spoločenským vrstvám alebo i zastávania určitých politických 

názorov. Táto osoba nie je schopná prijať, alebo vzhľadom na vyššie uvedené obavy 

odmieta ochranu svojej vlasti." (Dohovor o právnom postavení utečencov 1951) 

Po objasnení základných charakteristík si môžeme dovoliť tvrdiť, že základný 

rozdiel medzi migrantom a utečencom je založený na báze dobrovoľnosti. Keďže 

migrácia je často spájaná práve s ekonomickými potrebami migrantov, často sa používa 

aj pojem ekonomická migrácia. Preto existuje množstvo štúdií, ktoré upozorňujú na 

zamieňanie pojmov migrant a utečenec, ako napríklad štúdie vypracované UNHCR. 

(Edwards 2015) Nemôže nás preto prekvapiť, že správy podávané médiami, ktoré 

využívajú predovšetkým pojem migrant vyvolávajú v ľuďoch skôr negatívne reakcie, 

keďže sa automaticky spájajú s ekonomickými otázkami a so snahou migrantov 

preniknúť v čase vysokej nezamestnanosti na európsky trh práce. Naopak, ak správy 

využívajú pojem utečenci, apeluje sa predovšetkým na ľudský faktor a snahu vyvolať v 

čitateľovi súcit, pričom sú často využívané rôzne fotografie na umocnenie solidárnosti v 

čitateľovi. 

Z tohto dôvodu mnohé médiá na svetovej úrovni ako je napríklad Al Jazeera 

začali kritizovať toto zamieňanie pojmov najmä v súvislosti s migračnou krízou. Riaditeľ 

Al Jazeera sa v auguste 2015 rozhodol, že zakáže vo svojich novinách používanie 

termínu migrant v súvislosti s migračnou krízou. Toto rozhodnutie uskutočnil práve z 

dôvodu, že aj keď bol termín migrant spočiatku využívaný ako neutrálny pojem, dnes 

evokuje v ľuďoch dojem, že ľudia prichádzajú do Európy z čisto ekonomických a 

vypočítavých dôvodov. Slovo migrant namiesto slova utečenec zabraňuje vnímaniu 

týchto ľudí ako niekoho, kto uniká z vojnou postihnutých oblastí, kvôli prenasledovaniu 

alebo z iných dôvodov, ktoré často ohrozujú samotný život utečenca alebo jeho blízkych. 

Zmena v terminológii nastala najmä v dôsledku opakovania novinových článkov s 

titulkami o smrti “migrantov v Stredozemí” pričom novinové články takmer vôbec 

nepoužívali pojem utečenec, nepoužívali dokonca ani pojem ľudia alebo osoby, išlo 

výhradne a len o smrť “migrantov” (Malone 2015). 

Môžeme skonštatovať, že takáto zmena vo využívaní terminológie nenastala v 

slovenských podmienkach. Môžeme len polemizovať o tom, či slovenské médiá a politici 
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tieto dva termíny zamieňajú zámerne alebo nerozumejú rozdielnosti týchto dvoch 

pojmov. 

 

3. Metodologické uchopenie problematiky 

S cieľom naplnenia základných zámerov a cieľov predkladaného článku sa naskytá 

potreba jasného stanovenia a vymedzenia základných metodických postupov. Avšak 

práve pri tomto kroku je pohľad na analýzu dvoch skoro identických termínov, 

respektíve keď jeden je súčasťou druhého, veľmi problematický. Môžeme sa domnievať, 

že ideálny výber adekvátneho metodického postupu tkvie pri sledovaní hlavného cieľa 

predkladaného článku, a tým je jasný rozdiel mediálneho pokrytia týchto dvoch 

termínov v kontexte pozitívnej a negatívnej prezentácie. Inými slovami povedané, je 

nutné analyzovať nielen jazyk komunikácie, ale taktiež aj kontext textu, ako aj samotnú 

interpretáciu prezentovaného termínu v rámci širšej sociálnej reality. 

Z tohto pohľadu sa javí diskurzná analýza ako adekvátna, keďže nazerá na vzor 

jazyka v rámci (pozdĺž) textu a uvažuje nad vzájomnými vzťahmi medzi samotným 

jazykom a sociálnym, kultúrnym kontextom, v ktorom sa používa. Na druhej strane, 

musíme konštatovať, že diskurzné analýzy nie sú homogénnym prístupom a tak sa javí 

výber, či voľba, jedného typu ako adekvátna. Keďže sa snažíme analyzovať využívanie 

dvoch rozdielnych pojmov v kontexte jednej tematiky javí sa tzv. kritická diskurzná 

analýza ako adekvátna, keďže napomáha odkrývať aj skryté hodnoty, pozície a 

perspektívy. Inými slovami povedané, odkrýva nám nielen vzťahy v rámci politiky, ale 

uvažuje aj nad tým, prečo je daný diskurz využívaný a aké sú jeho dôsledky. 

Z hľadiska výberu adekvátneho koncepčného rámca môžeme vybrať Fairclough 

(1992, 1995) model CDA (Critical Discourse Analysis), ktorý sa skladá z troch vzájomne 

previazaných procesov analýzy viazaných na tri vzájomne prepojené dimenzie diskurzu 

a to: 

a) Predmety analýzy (vrátane verbálneho, vizuálneho); 

b) Procesy, pri ktorých je objekt vytváraný alebo prijímaný (písanie, rozprávanie, 

navrhovanie, čítanie, počúvanie, prezeranie) ľuďmi; 

c) Sociálno-historické podmienky, ktoré vplývajú na tieto procesy.  

 

Práve podľa Fairclougha každý z týchto troch rozmerov vyžaduje iný druh analýzy, 

ktorý autor prezentuje prostredníctvom troch postupov - troch analýz, a to: 

a) Analýza samotného textu (opis); 

b) Analýza spracovania (interpretácie); 

c) Sociálna analýza (vysvetlenie). 
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Aj napriek tomu, že sa tento prístup javí ako užitočný, pretože nám umožní zamerať sa 

na znaky, ktoré tvoria text, špecifický výber jazyka, jeho postupnosti a usporiadania, a 

poskytuje možnosť analytického vstupu samotného výskumníka do analyzovaného 

textu, musíme konštatovať, že pri tak špecifickej analýze dvoch termínov v kontexte 

komunikácie, mediálneho pokrytia a interpretácie v rámci sociálnej reality, sa práve 

diskurzná analýza javí až príliš obšírna. 

 

4. Chápanie migrantov a utečencov v mediálnom priestore v kontexte 

pozitívnej a negatívnej mediatizácie 

Migračná kríza, ktorá zasiahla Európu začiatkom minulého roka výrazným spôsobom 

ovplyvnila nielen vnútorný náhľad na funkčnosť a efektívnosť Európskej Únie, ale 

zmenila nálady ako aj postavenie jednotlivých národných štátov nielen k nej, ale aj k 

celkovému pohľadu na chápanie solidarity a súdržnosti. Ovplyvnené tak boli nielen 

politické elity pôsobiace na národnej a nadnárodnej úrovni, ale taktiež spoločnosti žijúce 

v nich. Podobným spôsobom sa tieto nálady začali pretavovať aj v mediálnej sfére a 

vytvorili polarizáciu, ktorá bola vnímaná negatívnymi a pozitívnymi (solidárnymi) 

pohľadmi na vlnu valiacu sa z vojnou zmietaných regiónov. Musíme konštatovať, že ani 

Slovenská republika, či už v kontexte politickej alebo aj spoločenskej sféry nezostala 

touto krízou nepoznačená. Naopak rok pred parlamentnými voľbami sa migračná kríza 

stala dominantným diskurzom, nielen politickým, ale následne aj volebným, ktorý sa 

pretavil aj do výsledkov volieb konajúcich sa 5. marca 2016. 

Ešte predtým ako pristúpime k analýze výskumu printových médií, je potrebné 

mať na zreteli, že negatívne a v minimálnom meradle pozitívne vnímanie migrácie 

nebolo na Slovensku novým javom. Jeho pôsobenie bolo viditeľné už dlhšie, no nikdy tak 

medializované ako v ostatných mesiacoch, čo mohlo úzko súvisieť s predvolebnými 

náladami v slovenskej spoločnosti. 

Príklad toho, že téma migrácia je na Slovensku viditeľná už dlhšiu dobu 

potvrdzujú jednotlivé štúdie, ktoré boli v ostatných rokoch realizované (Koščová 2012; 

Androvičová 2015). Z jednotlivých výskumov verejnej mienky, ako aj prezentácie tejto 

tematiky samotnými politickými aktérmi môžeme konštatovať, že migrácia je rámcovo 

zasadzovaná do pozície témy súvisiacej s bezpečnosťou. I keď ako konštatuje Koščová, v 

ostatných obdobiach sa práve politickí aktéri pokúsili danú rámcovosť rozšíriť a 

presunúť aj do sociálnej oblasti. V ostatných rokoch bol politický diskurz migrácie 

dominantne okupovaný konzervatívnymi politickými stranami. Respektíve 

predstaviteľmi kresťansko-konzervatívnej strany Kresťanskodemokratické hnutie 

(KDH) a miera konzervatívnosti v kontexte tohto diskurzu bola dominantne 
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personalizovaná prostredníctvom dvoch hlavných predstaviteľov, ktorí zastávali v 

ostatných rokoch ministerské kreslá – Daniel Lipšic a Vladimír Palko (Koščová 2012). 

Ďalším znakom živenia tohto politického diskurzu v podmienkach Slovenskej 

republiky bola skutočnosť, že absentovala významná alternatíva politických postojov 

cez politických predstaviteľov, ktorí sa snažili migráciu prezentovať pozitívnym štýlom 

(v súčasnosti s výnimkou prezidenta Andreja Kisku). 

Môžeme tak konštatovať, aj na základe jednotlivých štúdií, ktoré sa v posledných 

rokoch venovali migrácii v kontexte politického diskurzu, že táto téma bola 

predovšetkým rámcovo zasadená do otázok bezpečnosti, a jednotlivé výroky politikov 

mali predovšetkým negatívny charakter. Napríklad už v roku 2004 minister vnútra 

označil stúpajúce číslo migrantov za veľký “problém” slovenskej spoločnosti, ako aj za 

“bezpečnostné a kultúrne riziko” pre našu krajinu. V poslednej dobe sme sa stretávali aj 

s radikálnejším pohľadom na otázku migrácie, kedy bol nárast migrantov spájaný s 

rizikom nárastu násilnej činnosti v krajine. 

V ostatných rokoch sme sa začali taktiež stretávať so spájaním migrácie a 

terorizmu, keď vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák konštatoval, že čím nižší počet 

prijímaných migrantov do Slovenskej republiky, tým nižšie riziko teroristických útokov. 

 

Tabuľka č. 1: Analýza mediatizácie pojmu utečenec, utečenecká kríza, migrant, migračná kríza v 

printových médiách na Slovensku v období máj 2015 – marec 2016 

Mesiac Počet 

analyzovaných 

dní v kontexte 

výskytu témy 

„Utečenecká 

kríza“ 

Výskyt správ 

o utečeneckej 

kríze/ počet správ 

Priemerný počet 

správ v rámci 

analyzovaných 

dní 

 Zastúpenie témy 

„utečenecká“ 

kríza v celom 

mesiaci 

Máj 5 11 2,2 16 % 

Jún 11 17 1,5 36 % 

Júl 15 29 1,9 48 % 

August 14 27 1,9 45 % 

September 21 89 4,2 70 % 

Október 18 54 3 58 % 

November 10 30 3 33 % 

December 13 22 1,7 42 % 

Január 23 43 1,87 72 % 

Február 24 48 2 60 % 

Marec 24 50 2,1 62 % 

Spolu 178 420 2,4  

Zdroj: vlastný výskum autoriek 
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Po prvý krát v histórii samostatnosti sa do parlamentu dostala extrémistická strana 

velebiaca klérofašistický Slovenský štát pôsobiaci v začiatkoch 20. storočia, Kotleba – 

Ľudová strana Naše Slovensko (Kotleba – LSNS). 

To že bola migračná kríza jednou z najmedializovanejších svedčí nielen analýza 

slovenských printových médií, kedy jednotlivé správy od začiatku pozorovania tohto 

termínu mali stúpajúci charakter. Podobný pohľad na dominantné postavenie migračnej 

témy zaznamenalo aj MEMO 98, ktoré konštatovalo, že aj napriek viacerým témam, 

ktoré rezonovali v rámci monitoringu médií, téma utečencov patrila zo všetkých uhlov 

pohľadu medzi najmedializovanejšie. Taktiež správa konštatuje, že v rámci tejto témy 

dominovali aspekty ohrozenia a potreby ochrany. Dané aspekty boli podľa monitoringu 

médií dominantne živené samotnými politikmi, pričom médiá boli často iba vo vleku 

diskurzu politických lídrov, predovšetkým zo strany vládneho subjektu Smer-SD a jeho 

predsedu a vtedajšieho premiéra Roberta Fica. 

Medializácia utečeneckej, alebo migračnej krízy sa objavila na začiatku mesiaca 

máj 2015, keď sa začala ako sa domnievame, premieňať na volebnú tému po prvých 

zverejnených výskumoch verejnej mienky v mesiaci september, kedy 56 % opýtaných 

odmietlo prijatie utečencov. V polovici mesiaca október napríklad vtedajšia vládna 

strana Smer-SD zmenila svoje hlavné volebné heslo z „Robíme pre Slovensko“ na 

„Chránime Slovensko“. Po uverejnení týchto nálad nasledovali ďalšie výskumy verejnej 

mienky medzi mesiacmi október a november, ktoré len potvrdili zvyšujúce sa 

odmietajúce názory na prijímanie utečencov, keď až 62 % opýtaných odmietlo prijatie 

utečencov. 

V rámci kvalitatívnej analýzy printových médií v podmienkach Slovenskej 

republiky sme sa síce zamerali len na tie najčítanejšie, avšak budeme taktiež vychádzať 

z monitoringu slovenských médií, ktoré v rámci oficiálneho obdobia predvolebnej 

kampane monitorovali nielen početnosť, ale aj zastúpenie jednotlivých tém, politických 

subjektov, ako aj hlavných predstaviteľov výkonnej a legislatívnej moci v slovenských 

televíziách a rádiách. 

Predtým ako pristúpime k analýze rôznorodého chápania dvoch pojmov utečenec 

a migrant v kontexte času ako aj celospoločenských a politických nálad, je potreba 

kvantifikovane sumarizovať zozbierané výsledky predkladaného výskumu. Do centra 

pozornosti nielen printových médií, ale aj televízií sa najmä podľa výsledkov výskumu 

vrátila v rámci oficiálnej volebnej kampane téma migrácia. Jej viditeľnosť postupne 

narastala počas celého roka 2015. Svoj vrchol dosiahla v septembri a potom na konci 

roka zoslabla (porovnaj tabuľka č. 1). Zmena nastala v mesiacoch január – február keď 

táto téma opäť dominovala. Podobný vývoj zaznamenali aj monitoringy médií, ktoré 

konštatujú, že téma utečencov bola prezentovaná najmä cez „jej dopady na fungovanie 

Európskej únie a schengenského priestoru“. Téma migračnej krízy tak popri volebných 
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témach získala najväčšie mediálne pokrytie, inými slovami povedané „každá z týchto 

oblastí získala súhrnne viac ako 100 minút priestoru“. 

Pri nahliadnutí na najfrekventovanejšie slovné spojenia, ktoré sa v sledovanom 

období vyskytovali vo vzťahu k migračnej téme môžeme konštatovať, že slovenské 

printové médiá využívali dominantne pojem utečenec (449-krát), utečenecká kríza 

(104-krát), migranti (143-krát) a migračná kríza (22-krát). Už tento základný 

kvantitatívny rozdiel nám dáva veľmi špecifický obraz toho, akým spôsobom je 

uchopená téma migrácia v mediálnom priestore Slovenskej republiky. Na druhej strane 

hlbšia analýza jednotlivých termínov v kontexte samotných správ nám udáva jasnejší 

trend v oblasti využívania týchto termínov a to najmä v kontexte pozitívnej alebo 

negatívnej prezentácie. 

S prihliadnutím na interpretáciu bol termín utečenec najfrekventovanejší, jeho 

celková viditeľnosť v jednotlivých správach bola v počte 248 krát, na rozdiel od termínu 

migrant, ktorý bol viditeľný “len” v 89 mediálnych správach. Pri detailnejšom pohľade 

na obidva termíny môžeme konštatovať výrazné rozdiely najmä v kontexte negatívnej a 

pozitívnej mediatizácie obidvoch termínov. Aj napriek tomu, že neutrálne správy o 

“utečencoch” a “migrantoch” zastávajú výrazné postavenie, čo môže viac menej vyplývať 

z povahy médií a ich snahe informovať objektívne. 

Avšak pri pohľade na pozitívnu a negatívnu prezentáciu obidvoch analyzovaných 

termínov - migrant a utečenec - môžeme vnímať základné rozdielnosti a špecifiká, ktoré 

začínajú kopírovať celoeurópskych trend v mediatizácii migračnej krízy. Pozitívna 

prezentácia obidvoch pojmov bola naklonená viac smerom k dobrovoľníckej sfére, kedy 

práve migranti ako aj utečenci boli spájaní s termínom “pomoc”, dominantnejšie to bolo 

viditeľné u utečencov. Médiá sa tak snažili vo všeobecnosti informovať o jednotlivých 

možnostiach pomoci, ako aj o dobrovoľníkoch a ich príbehoch. Pozitívny charakter bol 

dominantne zastúpený pri termíne utečenec aj inými slovnými spojeniami, kedy boli 

utečenci pozitívne spájaní s termínmi ako “podpora” a “pozitívna integrácia”. Napríklad 

u “migrantov” tieto vzťahy absentovali. Práve slovo “podpora”, respektíve správy, ktoré 

mali v sebe zahrnuté tento termín boli medializovanými krokmi prezidenta Slovenskej 

republiky Andreja Kisku. 

O čosi “pestrejšiu paletu” slovných výrazov, ktoré boli spájané s analyzovanými 

termínmi “utečenec” a “migrant” možno vnímať pri negatívnej mediatizácii migračnej 

krízy, ktorá zasiahla nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Z hľadiska zhodných termínov, 

ktoré boli asociované s obidvoma analyzovanými pojmami, môžeme konštatovať, že 

“hrozba”, “nebezpečenstvo” a “terorizmus” sa stali najčastejšími prívlastkami v 

slovenských médiách. 
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Tabuľka č. 2: Mediatizácia termínu “utečenec” v kontexte pozitívnej - negatívnej a neutrálnej prezentácie 

v printových médiách 

Termín  

“utečenec” 

Pozitívne Negatívne Neutrálne Spolu 

Pomoc 40 správ hrozba 8 správ Informatívne
/ 

vysvetľujúce 
správy 

181 správ  

Podpora 2 správy bezpečnosť 4 správy 

Pozitívna 
integrácia 

1 správa terorizmus 3 správy 

kvóty 9 správ 

Spolu 43 24 181 248 

% podiel 17,4 % 9,6 % 73 % 100 % 

Zdroj: vlastný výskum autoriek 

 

Okrem otázok bezpečnostného rizika, ktoré bolo spájané s obidvoma pojmami, môžeme 

vnímať nárast prepojenia s terorizmom hlavne po útokoch v Paríži, ale aj po útokoch v 

Kolíne. Taktiež treba zdôrazniť, že všetky prezentované negatívne konotácie oboch 

pojmov boli dominantne pokrývané vtedajšou vládnou stranou Smer-SD, ako aj jej 

straníckym predsedom a vtedajším premiérom Robertom Ficom. 

Podobný štýl prezentácie pojmu “migrant” vládnou stranou a premiérom bol 

viditeľný pri asociácii s ekonomickým rizikom, ktoré bolo vnímané v rámci mediatizácie. 

Pojem migrant tak bol asociovaný s ekonomickým diskurzom, že v našom texte sme mu 

teda dali pomenovanie “ekonomický migrant”. Práve tento termín bol spojený s 

migrantmi, ktorí boli označovaní najmä premiérom Robertom Ficom, ako tí, ktorí 

neutekajú pred vojnou, ale skôr za ekonomickými výhodami, ktoré im ekonomicky 

vyspelé štáty ponúkajú. Vo viacerých jeho vyjadreniach používal rôzne asociácie tohto 

pojmu, ako napríklad “ekonomický špekulant”. 

Poslednou negatívnou asociáciou pojmu migrant boli tragické nehody, ktoré sa 

udiali pri ich “putovaní” smerom do európskych krajín, vrátane informácií o smrteľných 

nehodách pri slovenských hraniciach. 



Viera Žúborová a Ingrid Borárosová: Migrácia v médiách: utečenci verzus migranti 

- 10 - 

Tabuľka č. 3: Mediatizácia termínu “migrant” v kontexte pozitívnej - negatívnej a neutrálnej prezentácie v 

printových médiách 

Termín 
“migrant” 

Pozitívne Negatívne Neutrálne Spolu 

Pomoc 3 správy Hrozba 10 správ Informatívne/v
ysvetľujúce 

správy 

53 správ  

Bezpečnosť 1 správa 

Terorizmus 5 správ 

Zlyhanie EU 8 správ 

“Nehoda” 
pri úteku 

2 správy 

Ekonomickí 
migranti 

7 správ 

Spolu 3 33 53 89  

% podiel 3,5 % 37 % 59,5 % 100 % 

Zdroj: vlastný výskum autoriek 

 

Podobné výsledky ako na Slovensku boli dosiahnuté aj v iných krajinách. Ako napríklad 

v Bulharsku, Veľkej Británii, Španielsku a Taliansku, kde bola téma migrácie v médiách 

mapovaná už od roku 2011, keď vypukol konflikt v Sýrii, až po koniec roku 2015 (EJN 

2015). Ako východiskovú metódu si zvolili obsahovú analýzu nebulvárnych lokálnych a 

národných médií printového a online charakteru. Kvôli rozsahu a náročnosti si však na 

rozdiel od nášho výskumu zvolili najmä titulné strany a hlavné správy uverejnené v 

novinách, pričom skúmali, či sú uverejnené správy prevažne pozitívneho alebo 

negatívneho charakteru. Špecifickú pozornosť pritom venovali hlavne takzvaným hate 

speech, ktoré na rozdiel od slovenského prostredia neboli produkované iba politikmi, ale 

aj inými významnými osobnosťami.  Správy týkajúce sa migrantov boli taktiež rozdelené 

do niekoľkých kategórií veľmi podobných tým na Slovensku. Prvá bola socio-kultúrna, 

kde bola hlavnou myšlienkou správ integrácia migrantov, akým spôsobom ich 

integrovať, aké je ich náboženstvo, jazyk, zvyky a podobne. Tieto správy boli 

predovšetkým pozitívneho charakteru. Nasledovala humanitárna kategorizácia, ktorá v 

sebe niesla najmä kontext solidarity a ľudskosti. Boli to správy najmä o pomoci 

migrantom, asistencii a čo všetko migranti musia podstúpiť predtým, ako sa dostanú do 

Európy, čiže išlo o správy prevažne pozitívneho charakteru.  Tretia kategória bola 

ekonomická, ktorá sa však už neniesla v takom pozitívnom duchu ako predošlé, pretože 

riešila najmä problémy s nelegálnou migráciou, čiernym trhom práce, 
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nezamestnanosťou, využívaním sociálneho systému poprípade sa objavovali aj správy o 

tom, že migranti, ktorí si dokážu zaplatiť cestu do Európy nemôžu byť chudobní. 

Poslednou kategóriou bola bezpečnosť. Tieto správy priamo nadväzovali na otázky, či 

príchodom migrantov nebude ohrozená európska, ale aj národná bezpečnosť. Táto 

kategória bola predovšetkým spájaná s teroristickými útokmi, radikálnym islamom a 

takisto aj s prevádzačstvom a s obchodovaním s ľuďmi (EJN 2015). 

Čo sa týka využívania termínov migrant a utečenec nachádzame s naším 

prípadom mnoho podobností. Pokým Nemecko (91 %) a Švédsko (75,3 %) využívali 

poväčšinou termín utečenec, čo sú ako vieme štáty, ktoré sú poväčšine naklonené 

migrácii, štáty ako Španielsko (67,1 %), Británia (54,2 %) a Taliansko (35,8 %) využívali 

termín migrant (JOMEC 2016). Tieto štáty sú známe skôr protiimigračnou politikou, 

keďže Taliansko a Španielsko tvoria jedny z hlavných nárazníkových zón migrácie a 

Británia sa kvôli množstvu migrantov taktiež prezentuje anti-imigračným smerovaním 

už dlhšiu dobu. 

Najviac polarizovaný až schizofrenický charakter mali správy z Británie. Niektoré 

denníky ako The Guardian a Daily Mirror uverejňovali prevažne pozitívne a neutrálne 

správy skôr humanitárneho charakteru, ktoré mali vzbudiť súcit a záujem o migrantov. 

Tieto správy boli väčšinou pôvodom z utečeneckého tábora Calais alebo zo 

Stredozemného mora a často sa striedali s obrázkami z vojnou postihnutých oblastí 

(JOMEC 2016). Čo však reportéri týchto správ nezvládli a prečo nemali tieto správy taký 

účinok aký si želali, bolo že okrem spomínaných článkov humanitárneho charakteru 

neponúkali vo svojich správach žiadne alternatívne riešenia tejto krízy. 

Na druhej strane tu boli denníky ako Telegraph, Daily Mail a Sun, ktoré tvrdo 

vystupovali vo všetkých svojich článkoch proti migrantom. Opierali sa najmä o témy 

ekonomického charakteru, kde opisovali akým spôsobom môže množstvo migrantov 

uškodiť britskému sociálnemu systému. Takisto sa veľakrát odvolávali na riešenie 

Austrálie, ktorá dlhodobo ignoruje migrantov. Charakteristickými sa pre toto 

smerovanie stali výroky Katie Hopkins, ktorá pracuje pre Sun a ktorá napísala do článku: 

„Ukážte mi fotky truhiel, ukážte mi fotky tiel plávajúcich v mori, hrajte na husliach a 

ukážte mi vychudnutých ľudí tváriacich sa smutne. Mňa to stále nebude zaujímať.“ alebo 

výrok „Záchranné člny? Použila by som vzduchovku aby som zastavila migrantov.“ 

(Hopkins 2015) Týmito výrokmi sa stala mediálnou tvárou antimigrančnej politiky 

Británie, ktorá však bude mať svoje následky najmä medzi občanmi Británie, ktorí budú 

čoskoro rozhodovať o tom, či krajina ostane v EÚ alebo nie.  Keďže migračná politika 

bola jednou z kľúčových otázok pre Britániu nie je úplne jasné aké bude mať táto silná 

protiimigračná vlna následky. 

Musíme skonštatovať, že celkovo veľmi málo správ okrem Nemecka a Švédska, 

ktoré sa sústredili najmä na prínos migrantov bolo pozitívneho charakteru. Médiá sa 

sústredili najmä na negatívne dôsledky, ktoré môže migrácia priniesť a to ekonomickú 
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stagnáciu, ohrozenie bezpečnosti, prevádzanie ľudí, pašeráctvo a podobne. Iba minimum 

článkov sa sústredilo na to, ako by bolo možné túto krízu riešiť. 

Najväčší nárast pozitívnych správ bol zaznamenaný v septembri 2015, keď sa v 

Turecku našlo vyplavené telo utopeného trojročného chlapca. Táto udalosť zasiahla 

všetky médiá v západnej Európe a spôsobila zmenu uverejňovania správ najmä 

ekonomického a bezpečnostného charakteru na správy humanitárneho a socio-

kultúrneho charakteru. Táto zmena diskurzu k pozitívnemu bola najviac viditeľná v 

Nemecku, Británii, Taliansku a Portugalsku. Pričom najväčší nárast pozitívnych správ 

bol zaznamenaný v Portugalsku, keď zo žiadnych pozitívnych správ na dennej báze bolo 

po uverejnení fotografie publikovaných až osem pozitívnych správ. Výnimkou boli 

médiá na Balkáne a v strednej a východnej Európe, ktoré dokonca obviňovali noviny v 

západnej Európe z prílišnej emocionality. Tieto média sa viac zaoberali skôr migračnou 

politikou a prístupom EÚ k otázke hraničných kontrol ako otázkami humanitárnej krízy. 

Aj keď v tomto období môžeme sledovať nárast pozitívnych správ v západnej Európe 

neudržali sa v médiách dlhšie ako týždeň (EJO 2015). 

Rozdielna bola aj situácia mimo Európy. Americké média ako napríklad CNN mali 

rozdielny postoj k vymedzovaniu termínov utečenec a migrant. Opierali sa skôr o legálne 

vymedzenie týchto pojmov, pričom ich nespájali s negatívnym alebo pozitívnym 

charakterom mediálnych správ. Odvolávali sa na fakt, že nie všetci migranti sú utečenci, 

ale všetkých utečencov je možné zaradiť do kategórie migrantov. Preto bolo podľa nich 

vhodné aj kvôli možným dezinterpretáciám využívať pojem migrant, pretože označenie 

týmto termínom nemôže byť chyba (Martinez 2015). 

Z nášho výskumu je badateľné, že toto smerovanie a ponímanie migrantov v 

médiách je úplne odlišné od európskeho, ktoré chápe používanie termínu migrant ako 

niečoho negatívneho. Zmenu v americkom vyrovnanom pomere negatívnych a 

pozitívnych správ však priniesol Donald Trump, ktorý začal suverénne dominovať 

médiám. Svojimi výrokmi smerovanými najmä proti mexickým migrantom dokázal 

zmeniť správy o migrantoch na negatívne. Po niekoľkých výskumoch v Amerike sa 

dokázalo, že častým opakovaním vymyslených faktov, dokonca presvedčil niektorých 

ľudí o tom, že sú pravdivé. Tento politik sa v jeho interpretácii migračnej politiky 

podobá mnohým politikom z Európy, avšak ak by bola jeho prezidentská kampaň 

úspešná, USA by sa mohli preorientovať na austrálsku migračnú politiku, čo by mohlo 

mať veľmi negatívne dôsledky. 

Z nášho výskumu a takisto aj viacerých iných výskumov vyplýva, že celkové 

vnímanie utečeneckej krízy je oveľa negatívnejšie mimo západnú Európu. Nie je to len 

príklad Slovenska, ktoré ako sme uviedli v tabuľke využívalo viac negatívnych ako 

pozitívnych správ, ale aj ostatných krajín strednej a východnej Európy a Balkánu. 

Môžeme sa domnievať, že je to preto lebo v týchto štátoch začína silnieť 

euroskepticizmus a politika namierená proti Bruselu. Takisto sú to krajiny s menšou 
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životnou úrovňou, ktoré si spájajú, či už utečencov alebo migrantov najmä s 

ekonomickou otázkou. Keďže sú to všetko krajiny predovšetkým emigračné ako 

imigračné v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti je pre nich nepochopiteľné, akým 

spôsobom by sa mohli v ich krajine uživiť utečenci, keď ich vlastní občania musia 

vycestovávať za prácou do zahraničia. 

 

5. Záver 

Podobný vývoj témy migrácie v médiách môžeme nájsť od počiatkov migračnej krízy v 

celej Európe, Slovenská republika tak nie je žiadnou výnimkou. Je samozrejmé, že 

najpodobnejší bol vývoj v štátoch Višegrádskej štvorky, ktoré zdieľali rovnaký postoj k 

odmietaniu povinných kvót. Avšak v priebehu migračnej krízy sa pozitívne, respektíve 

neutrálne pokrytie témy migrácie v médiách zmenilo po prvých náznakoch o nezvládaní 

tejto situácie na tému, ktorá bola prezentovaná v médiách po celej Európe skôr 

negatívne. 

Využívanými sa stali najmä slová ako bezpečnosť, terorizmus, choroby a 

utečenecké tábory. Na druhej strane musíme konštatovať, že na rozdiel od krajín, ktoré 

sa pravidelne “borili” s otázkou migrácie, Slovensko sa zatiaľ, či už v minulosti alebo 

v súčasnosti, úspešne vyhýbalo riešeniu, akýchkoľvek krízových situácií spojených s 

migráciou na svojom území. Aj z tohto dôvodu poukazujeme v článku na nelogickosť a 

nadmerné zveličovanie prevažne negatívneho charakteru, či už zo strany politikov alebo 

médií. Z akého dôvodu bola teda táto téma natoľko úspešná, že si dokázala udržať 

dominantný status v médiách na také dlhé obdobie? 

Domnievame sa, že jedným z hlavných dôvodov je takmer nulová skúsenosť 

Slovenska s imigráciou. Keďže to nie je krajina, ktorá by bola migrantmi preferovaná a je 

skôr iba miestom prechodu, prevažná väčšina obyvateľov Slovenska nemá veľké 

pochopenie pre niečo, čo je odlišné alebo sa podľa ich predstáv vymyká normálu. Tento 

prístup potvrdzuje aj počet udelených azylov za ostatné roky (v roku 2013-15 azylov, v 

roku 2014-14 azylov a v roku 2015 dokonca len 8 udelených azylov), čo je v porovnaní s 

inými štátmi EÚ naozaj minimum. Toto negatívne vnímanie migrantov bolo ešte 

posilnené v mesiaci september, keď médiá začali apelovať na inakosť, náboženstvo, 

kultúrne zvyky a spôsob života migrantov. Neustále tým upozorňovali ľudí na 

nemožnosť koexistencie a prijatia migrantov do našej spoločnosti. 

Média a politici taktiež začali vo veľkom a veľmi neopatrne (možno aj zámerne) 

využívať slovíčko “integrácia”. Aj keď v niektorých iných štátoch EÚ je považovaná za 

niečo pozitívne na Slovensku je prevažne spájaná s rómskou otázkou. Časté používanie 

tohto slova malo preto veľmi negatívny efekt. V spojení s migráciou vyvstala otázka ako 

môžeme integrovať migrantov, ktorí sú “iní”, keď si nedokážeme poradiť ani s vlastnými 

občanmi. 
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Ďalším z faktorov, ktorý neustále udržoval tému pri živote bola otázka 

bezpečnosti. Nielen útoky v Paríži a Bruseli a násilnosti v Kolíne nad Rýnom dokázali 

rozpútavať na túto tému stále nové diskusie. Prispela k tomu aj reakcia slovenských 

politikov, ktorí tieto hrozby prezentovali ako priame ohrozenie Slovenska a urýchlene 

začali so zvýšenou ochranou letiska, nákupných centier, športovísk a iných verejných 

priestranstiev. Táto prehnaná reakcia bola živnou pôdou pre médiá, ktoré začali spájať 

migrantov takmer výhradne s otázkou bezpečnosti. 

Takisto je otázne do akej miery prispela k udržiavaniu témy nechuť Slovákov 

“poslúchať” Brusel. Keďže euroskepticizmus je na vzostupe nielen medzi občanmi EÚ, 

ale aj medzi politickými elitami je logické, že reakcia na povinné kvóty na Slovensku 

bude veľmi negatívna. Ak k tomu pridáme každodenné články o Angele Merkelovej ako 

predstaviteľke pozitívneho ponímania migrácie v Európe a k tomu výroky politikov a 

najmä vládneho Smeru-SD o vzdorovaní Bruselu je táto téma prakticky nevyčerpateľná. 

Čo však bolo pre náš výskum smerodajné, bolo akým spôsobom bola táto téma 

uchopená pred voľbami. V tomto prípade na Slovensku okrem Andreja Kisku 

neexistovala jediná politicky aktívna osoba, ktorá by tému migrácie prezentovala 

pozitívne. Či už je to z dôvodu voličských preferencií alebo osobného presvedčenia 

všetky politické strany a hlavní politickí aktéri sa vyjadrovali veľmi negatívne a 

miestami až nepriateľsky. Môžeme len polemizovať do akej miery prispelo udržiavanie 

tohto diskurzu v parlamentných voľbách vládnej strane Smer-SD k víťazstvu, keďže bola 

hlavným iniciátorom nikdy nekončiacej sa debaty o migrantoch. Takisto môžeme 

polemizovať nakoľko táto téma otvorila dvere do parlamentu netypickým stranám 

akými sú Sme rodina a Kotleba – LSNS. V prvom prípade je lídrom strany mediálne 

známa osobnosť, ktorá svoju “politickú kariéru” začala práve nepriateľskými výrokmi o 

migrantoch na sociálnych sieťach. V druhom prípade ide o antisystémovú stranu, ktorej 

predseda aj členovia sa už roky prezentujú nielen anti-imigračnou, ale aj anti-rómskou 

rétorikou. Preto si dovolíme tvrdiť, že téma migrácie bola v Slovenskom mediálnom 

prostredí dokonale zneužitá k vytváraniu proti-imigračných nálad, ktoré korešpondovali 

s predvolebnými programami politických strán. Tento predpoklad potvrdzuje aj fakt, že 

po parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili piateho marca 2016 sa už neobjavujú 

titulky, typu “migrácia nebezpečenstvo”, “migrácia inakosť” alebo “migrácia terorizmus”. 

Namiesto toho sa objavili iné titulky, ktoré dokonale vystihli čo sa na slovenskej 

politickej scéne udialo po voľbách. Titulky zneli „Koalíciu prestali zaujímať utečenci“ a 

„Utečenci už neexistujú“. 

Na záver tak môžeme konštatovať, že pojmologicky predkladaný výskum potvrdil 

podobné trendy, ktoré boli viditeľné v rámci ostatných európskych štátov, kedy bol 

pojem utečenec skôr vnímaný cez pozitívnu prezentáciu v rámci médií a pojem migrant 

skôr negatívnym spôsobom. 
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