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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

Spolupracujúcim inštitúciám (NR SR, Úrad vlády SR, kancelária prezidenta SR) boli
priebežne dodávané výsledky analýz k problematike postavenia maďarskej menšiny na
Slovensku po roku 1989.



Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Po vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 1918 žili obyvatelia  maďarskej národnosti  na území Slovenska v
postavení minority. Ich identita nebola výrazne narušená aj napriek politickým zmenám a meniacim sa štátnym
útvarom. Po roku 1989 sa na etnickom základe  začali formovať organizácie, politické hnutia i strany. Formoval sa aj
vzťah slovenských politických a občianskych subjektov k maďarskej menšine. Redefinovali sa kľúčové pojmy vo
vzťahu k občianstvu, etnicite a štátnosti či vlastenectvu, ktoré našli odraz v hľadaní optimálnych modelov participácie
etnickej menšiny na správe štátu a verejných vecí a vzťahu štátu a menšiny.
Riešitelia  projektu sa sústredili na interdisciplinárny pohľad na problémy etnického, demografického, sociálno-
ekonomického i politického vývoja maďarskej menšiny na Slovensku v procesoch transformácie spoločnosti na
Slovensku po roku 1989. Analyzovali sa historické súvislostí postavenia maďarskej menšiny, právne a  filozoficko-
politické faktory slovenských Maďarov. Pozornosť bola venovaná legislatívnym zmenám v postavení obyvateľstva
maďarskej národnosti, ale aj iniciatívam maďarských politických strán pri ovplyvňovaní tohto procesu. Pozornosť
riešiteľov sa zamerala aj na problematiku školstva, kultúry a jazyka maďarskej menšiny na Slovensku. Riešitelia
neobchádzali vo svojich analýzach ani vnútropolitický aj medzinárodnopolitický rozmer postavenia maďarskej
menšiny, ktorý súvisí s vývojom slovensko-maďarských vzťahov, ale je aj odrazom charakteru štátnej politiky v
menšinovej problematike a zohľadnením európskych dimenzií problematiky (európska prax a medzinárodné normy,
vzťahujúce sa na práva menšín). Súčasťou projektu bolo prezentovanie výsledkov  interdisciplinárneho sociologického
výskumu. Skúmali sa súvislostí a vzťahy medzi ukazovateľmi charakterizujúcimi postavenie, myslenie a konanie
Maďarov na Slovensku a niektorými etnickými ukazovateľmi (osobná identita, sociálna identita, univerzalizmus,
partikularizmus). Tieto ukazovatele boli konfrontované so socio-demografickými ukazovateľmi respondentov
(pohlavím, vekom a vzdelaním) a tiež vo vzťahu k ich lokalite v ktorej žili (mesto, vidiek).

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

After the establishment of Czech-Slovak republic in 1918 citizens of Hungarian nationality lived in Slovakia in a minor position. Despite the
political changes and the state formation processes their identity was not significantly disturbed. After 1989 organizations, political movements and
parties came up on the ethnic platform. It was also the beginning of the formation of relations of Slovak political and civil subjects towards the
Hungarian minority. The key terms of citizenhood,ethnicity, statehood and patriotism were redefined and they were reflected in the search for the
optimal patterns of ethnic minoritỳ s participation in the state administration, public affairs and in the relation of the state and the minority.

The project̀ s solvers focused on an interdisciplinary view of  problems of an ethnic, demographic, social-economical and political
development of the Hungarian minority within the transformational processes of the society in Slovakia after 1989. They analysed the historical
context of the Hungarian minoritỳ s status as well as legal and philosophical-political determiners of Slovak Hungarians. Their attention was
devoted to the legislature changes related to the position of inhabitants of Hungarian nationality but also to the initiatives of Hungarian political
parties tending to influences the process. The solvers observed the fields of education, culture and language of the Hungarian minority in Slovakia.
In their analyses they did not omit the matter of Hunagrian minoritỳ s position within inner affairs and foreign affairs as well. The matter is related
to the development of Slovak-Hunagrian relations, but it is also a reflection of the state policy within minority issues and a reflection of European
dimensions of the issue (European practice, international norms related to minorities̀  rights). The presentation of the results of the interdisciplinary
sociological research was also the part of the project. The solvers observed the cinjunctions and relations between determiners pointing to the staus,
thinking and activities of Hungarians in Slovakia and several ethnic determiners (personal identity, social identity, universalism, particularism).
These detrminers were faced with social-demographical determiners of informants (sex, age, education) and also their place of residence (urban
areas, country-side).
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