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v posledných desa�roèiach nastal v európe postupný a trvalý pokrok v oblasti ochra-
ny menšín a uznávania menšinových práv. platí to aj pre národnostné menšiny.
zachovanie jazykov menšín, rozvoj ich špecifickej kultúry a spôsob, akým prežívajú
svoju menšinovú identitu – všetky tieto otázky predstavujú ve¾mi komplikovaný
spoloèenský, hospodársky aj politický problém. v procese európskej integrácie sa
zrodili tie dobre známe medzinárodné dohovory, ktoré niekedy vo všeobecnejšej rovi-
ne, inokedy detailnejšie garantujú minimálnu úroveò menšinových práv. Štáty
východnej a strednej európy, považujúci svoju integráciu do európskych štruktúr za
prioritu, sú nútené implementova� tieto medzinárodné normy do svojich vnútorných
právnych poriadkov. väèšinové obyvate¾stvo v jednotlivých štátoch prežíva túto
implementáciu ako dôsledok vonkajšieho nátlaku, a nie ako výsledok spoloènými
rokovaniami dosiahnutej dohody národnej väèšiny a menšiny o usporiadaní
vzájomných vz�ahov. Je to najväèšou prekážkou toho, aby sa do vnútroštátnych
noriem týkajúcich sa právneho postavenia národnostných menšín dostali aj špeci-
fické, v danom kontexte špeciálne požiadavky tej-ktorej menšiny. v tomto, a v apri-
órnom odmietaní autonómií menšín možno h¾ada� príèiny toho, že znovu a znovu
prepukajú konflikty medzi národnými väèšinami a menšinami v európskom
integraènom priestore, aj v jednotlivých štátoch.

predchádza� konfliktom v budúcnosti by sa pravdepodobne dalo cestou
zabezpeèenia úèasti menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú, cestou vypracova-
nia legislatívnych aj organizaèných opatrení garantujúcich túto úèas�, ako aj cez
h¾adanie a vytváranie spoloèenského a politického zázemia pre autonómiu ako legi-
tímneho nástroja ochrany menšín. 

druhou stránkou toho istého problému je otázka, èi sú národnostné menšiny
schopné a pripravené využíva� možnosti zakotvené v legislatíve na rozvíjanie
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menšinového spoloèenstva, na zachovávanie ich jazyka a kultúry. spoloèenské
zmeny charakteristické pre život menšín sú najlepšie preukázate¾né analýzou jed-
notlivých segmentov menšinového bytia. Jedným z takýchto dôležitých segmentov je
školské vzdelávanie. Azda najdôležitejšou podmienkou prežitia menšín je možnos�
používa� materinský jazyk, rozvíja� jazykovú kultúru, tradície. Školská výchova má
nezastupite¾né miesto pri osvojovaní si národných dejín, literatúry a ïalších vedo-
mostí prepotrebných pre vytváranie a zachovávanie menšinovej identity. 

Štatistický úrad slovenskej republiky (ŠU sr) už oznámil zahájenie príprav na
sèítanie ¾udu v roku 2011. výsledky sèítania z roku 2001, pod¾a ktorých podiel osôb
maïarskej národnosti klesol o 8,24 % (46 786 osôb), boli pre Maïarov na slo -
vensku šokujúce.

vývoju školského vzdelávanie v zrkadle štatistík sa v posledných rokoch venova-
li viaceré štúdie. (szabó 2004; Húshegyi 2003; kozma 2003, 2000a, 2000b;
lászló 1998, 2000, 2006). tendencie rozvoja školského vzdelávania sú detailne
spracované do roku 2005. (lászló 2006). v tejto štúdii chceme analyzova� štatis-
tické údaje z posledných rokov a porovna� ich s údajmi deviatich rokov nasledujúcich
po poslednom sèítaní obyvate¾ov, aby sme takto odhalili vývojové tendencie. v skú-
manom období sa v oblasti školského vzdelávania Maïarov na slovensku nastala
na poh¾ad podstatná zmena založením samostatnej vysokoškolskej inštitúcie
poskytujúcej štúdium v maïarskom jazyku – Univerzity Jánosa selyeho v ko márne.

v tomto èlánku preskúmame inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie na všetkých
stupòoch, teda predškolské, základné, stredné i vysokoškolské vzdelávanie.
Obmedzíme sa však na analýzu štatistických údajov týkajúcich sa dennej formy
štúdia, nako¾ko vo verejnom vzdelávaní je to absolútne dominantná a urèujúca forma
vzdelávania. navyše, oficiálne štatistiky o rôznych formách externého štúdia èi o
špeciálnych školách zväèša neobsahujú údaje o národnostnom zložení študujúcich.

desa�roèné intervaly, v ktorých sa sèítania ¾udu uskutoèòujú, sú dos� dlhé na to,
aby v menšinovom vzdelávaní nastali zmeny, potenciálne ohrozujúce prežitie men-
šín. preto je potrebné tieto zmeny a ich tendencie skúma� aj poèas rokov medzi
jednotlivými sèítaniami, aby boli prípadné negatívne tendencie vèas odhalené, a aby
sa mohli vèas prija� opatrenia na ich neutralizáciu. 

národnostné zloženie vekových skupín

Aby sme sa pri porovnaniach, analýzach, konklúziách oh¾adne verejného
vzdelávania maïarskej menšiny dopracovali k èo najkorektnejším výsledkom, vychá-
dzame z údajov o percentuálnom zastúpení jej príslušníkov vo vekových skupinách
v pä�roènom èlenení. roèné odhady populaèného vývoja zverejòované ŠU sr
neobsahujú èlenenie pod¾a etnického pôvodu. preto sa k štatistickým údajom
o menšinách môžeme dopracova� len pomocou špecifických metód. 

presné a spo¾ahlivé oficiálne dáta poskytujú jedine sèítania obyvate¾ov. na zákla-
de týchto údajov sa dajú s dostatoènou presnos�ou vykalkulova� údaje pre roky
medzi sèítaniami na základe princípu rovnomerného rozdelenia. k formulácii pred-
povedí, k vystopovaniu tendencií je ale potrebné vypoèíta� aj možné výsledky
sèítania obyvate¾ov v roku 2011. na tento úèel sme použili dva zdroje. prvým je
odhad ŠU sr (vdc 2008) o poète obyvate¾ov v roku 2011. druhý zdroj je výsledok
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výskumov lászló Gyurgyíka o možnom odhade poètu Maïarov na slovensku v roku
2011 (Gyurgyík 2008). Gyurgyík pripravil pesimistickú i optimistickú variantu
prognózy vývoja poètu Maïarov na slovensku; pre naše analýzy sme použili priemer
týchto dvoch variant. takto sa dá odhadnú� percentuálny pomer maïarského
obyvate¾stva k celkovému obyvate¾stvu slovenska a maïarských vekových skupín
k vekovým skupinám celkového obyvate¾stva (pozri tabu¾ku è. 1). Štatistické údaje
na roky 2001 až 2011 sme získali rovnomerným rozdelením údajov dvoch
hranièných rokov.

U týchto odhadov je potrebné si uvedomi�, že koneèné, skutoèné údaje o poklese
poètu èlenov vekových skupín získame až zo sèítania obyvate¾ov v roku 2011. údaje
zo školských štatistických roèeniek však naznaèujú, že úbytok osôb maïarskej
národnosti vo vekových skupinách môže by� ešte väèší, než to vychádza v našich
prepoètoch.

z poh¾adu maïarskej národnej komunity je dôležité v oblasti inštitucionálneho
vzdelávania analyzova� zmeny odohrávajúce sa v štyroch dimenziách. sú to zmeny
poètu a podielu

l mladých maïarskej národnosti vo vekových skupinách,
l detí a mládeže maïarskej národnosti navštevujúcej školy,
l vzdelávacích inštitúcií s vyuèovacím jazykom maïarským a a ich žiakov

a študentov maïarskej národnosti,
l žiakov a študentov maïarskej národnosti navštevujúcich inštitúcie

s vyuèovacím jazykom slovenským. 

predškolská výchova a vzdelávanie na základných školách

Medzi najzaujímavejšie témy výskumu patrí odhadovaný pokles absolútneho poètu
detí maïarskej národnosti, ale najmä odhad poklesu ich percentuálneho podielu
v jednotlivých vekových skupinách. tento jav totiž do ve¾kej miery závisí od
celkového slovenského populaèného vývoja a od intenzity asimilaèných procesov,
v menšej miere aj od iných faktorov (napr. od migraèných procesov). vo vekovej sku-
pine detí materských škôl (0 – 4-roèné deti) bol pokles pomeru detí maïarskej
národnosti už medzi rokmi 1991 a 2001 10,77 %-ný, pod¾a našich odhadov pokles
v rokoch 2001 až 2009 už dosiahne 16,93 %. v tomto desa�roèí teda treba poèíta�
nie so spomalením, ale skôr so zrých¾ovaním sa tempa poklesu podielu
maïarských detí. vo vekovej skupine detí základných škôl (5 – 14-roèné deti) sa
pomer detí maïarskej národnosti v rokoch 1991 až 2001 znížil o 14,16 %. tento
pokles medzi rokmi 2001 a 2009 dosiahne pod¾a našho odhadu 9,48 % (pozri
tabu¾ku è. 1). tieto údaje naznaèujú, že medzi najvážnejšie existenèné problémy
maïarského menšinového spoloèenstva na slovensku patrí pokles pôrodnosti
a zvyšujúca sa asimilácia. nech už vyhodnocujeme problémy pôrodnosti a identity
a ich príèiny z h¾adiska ekonomického, existenèného, z h¾adiska jednotlivca èi
spoloènosti, z h¾adiska bezpeènosti èi možnosti uplatnenia sa, pri h¾adaní riešení
významnú úlohu bude zohráva� práve výchova a vzdelávanie. toto sú oblasti, kde sú
pre menšinové spoloèenstvo dané možnosti pokroku. 
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l U detí a žiakov zúèastòujúcich sa predškolskej výchovy a školského
vzdelávania by mal podiel osôb maïarskej národnosti kopírova� celkový podiel
Maïarov v danej vekovej skupine, pretože školská dochádzka je povinná. Štatistic-
ké údaje však tento predpoklad nepotvrdzujú. 

podiel detí materských škôl a žiakov základných škôl maïarskej národnosti je
v každom roku vyšší, než je celkový podiel Maïarov v daných vekových skupinách.
napr. v èase posledného sèítania obyvate¾ov v roku 2001 bol skutoèný podiel detí
materských škôl a žiakov základných škôl maïarskej národnosti 7,87 % a 8,03 %.
naproti tomu ich podiel v príslušnej vekovej skupine bol 7,62 % a 7,70 %. tieto
údaje poukazujú okrem iného na fakt, že v roku 2001 navštevovalo materské školy
o 379 a základné školy o 2 052 viac detí maïarskej národnosti, než by zodpove-
dalo ich podielu vo vekových skupinách. pod¾a nášho odhadu na rok 2009 sa tieto
údaje zvýšia na 1228, resp. na 4922.

Absencia vysvetlenia tohto zdanlivého protireèenia medzi podielom maïarských
detí materských škôl a žiakov základných škôl a podielom osôb maïarskej národ-
nosti v daných vekových skupinách už dávno trápi bádate¾ov menšinového vzdelá-
vania. v prvej polovici 90. rokov minulého storoèia poèet maïarských žiakov základ-
ných škôl ešte vykazoval deficit, ale v ïalších rokoch sa postupne zvyšovalo ich
pomerné zastúpenie (pozri tabu¾ku è. 2 a 3 a lászló 2006 s. 98). Jednoznaèné šta-
tistické vysvetlenie pre tento jav neexistuje. prevýšený poèet detí zúèastnených na
predškolskej výchove možno z h¾adiska maïarskej menšiny považova� za pozitívny
jav. v prípade základného školského vzdelávania to už také jednoznaèné nie je.
A pokia¾ prevýšený poèet žiakov základných škôl súvisí s deficitom študentov
maïarskej národnosti na stredných školách (èo je pravdepodobné), môžeme hovo-
ri� o negatívnom jave. 

Hodnoverné vysvetlenie týchto javov, odpoveï na otázku, èi a aká je súvislos�
medzi nadpriemerným poètom maïarských žiakov a rómskou populáciou, môžu
poskytnú� iba ïalšie sociologické a demografické výskumy. táto oblas� by
z h¾adiska maïarskej menšiny mala by� v každom prípade dôležitým predmetom
výskumu.

l na slovensku existujú vzdelávacie inštitúcie s maïarským vyuèovacím jazy-
kom, resp. inštitúcie, v ktorých sú triedy so slovenským aj s maïarským vyuèovacím
jazykom. posledné budeme ïalej nazýva� miešanými školami. percentuálny podiel
inštitúcií s vyuèovacím jazykom maïarským, a ešte viac podiel inštitúcií
zabezpeèujúcich výuèbu v maïarèine trvale podstatne prevyšuje podiel detí
maïarskej národnosti.

v tomto oh¾ade výrazné zmeny nenastali ani za posledných 9 rokov. podiel vzde-
lávacích inštitúcií sa podstatne nemenil, pohybuje sa okolo 12 %, kým pomer detí
a žiakov maïarskej národnosti sa kolíše medzi 8 a 7 percentami (pozri tabu¾ku è.
2 a 3). zaujímavé je, že podiel maïarských materských škôl za zvýšil z 8,54 % na
9,34 %, èo predstavuje zvýšenie o viac než 9 percentuálnych bodov. v dôsledku
toho sa do roku 2004 až 2006 mierne zvýšil aj poèet detí navštevujúcich maïarské
materské školy. v roku 2009 sa tento podiel opä� znížil na úroveò roku 2001.
podobný jav bol pozorovate¾ný aj na základných školách, kde sa podiel žiakov,
ktorým bola poskytnutá výuèba v maïarskom jazyku, zvýšil za posledných 9 rokov
z 6,53 % na 6,96 %. tento nárast bol akiste spôsobený prevýšeným poètom žiakov
na základných školách s vyuèovacím jazykom maïarským. 
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Ak z poètu materských a základných škôl na slovensku vypoèítame poèet mater-
ských a základných škôl zodpovedajúci podielu detí a žiakov dostávajúcich výchovu
a vzdelávanie v maïarskom jazyku, zistíme, že v školskom roku 2009/2010 bol
poèet materských a základných škôl s výchovným a vyuèovacím jazykom maïarským
vyšší o 91, resp. o 87. to naznaèuje, že v inštitúciách s vyuèovacím jazykom
maïarským je pomerne menej detí a žiakov. na slovensku v r. 2009 pripadalo na
jednu materskú, resp. základnú školu priemerne 48, resp. 202 detí. v inštitúciách
s vyuèovacím jazykom maïarským je tento priemer 32, resp. 129. tieto poèty
ovplyvòujú materiálne podmienky fungovania inštitúcií, ich infraštrukturálne
vybavenie, ale aj zabezpeèenie výuèby jednotlivých predmetov kvalifikovanými
uèite¾mi. Ani to, že v triedach s vyuèovacím jazykom maïarským je priemerne o 2-3
žiakov menej, v podstate nepredstavuje z h¾adiska vyuèovacieho procesu výhodu. 

l pre národnostné menšiny, aj pre maïarskú menšinu je charakteristické, že
viac osôb oznaèuje jazyk menšiny za svoj materinský jazyk, než ko¾ko sa hlási
k danej národnosti. takto sa v inštitúciách s vyuèovacím jazykom maïarským
nachádzajú žiaci slovenskej národnosti s materinským jazykom maïarským. O ich
poète všeobecné verejné štatistiky bezprostredne neinformujú, ani o údajoch
v súvislosti s národnos�ou a vyuèovacím jazykom. preto namiesto analýzy
štatistických údajov o žiakoch maïarskej národnosti vzdelávajúcich sa
v slovenskom jazyku budeme vychádza� z poètu osôb maïarskej národnosti navšte-
vujúcich inštitúcie s iným ako maïarským vyuèujúcim jazykom. zmeny v týchto
údajoch s ve¾kou pravdepodobnos�ou kopírujú zmeny poètov žiakov maïarskej
národnosti navštevujúcich školy s vyuèovacím jazykom slovenským.

práve tieto štatistické údaje potvrdzujú, že z h¾adiska výuèby v maïarskom jazy-
ku nastali v rokoch 2001 až 2009 pozitívne zmeny v predškolskej výchove i v základ-
nom školskom vzdelávaní. totiž rozdiel medzi poètom detí a žiakov maïarskej
národnosti a poètom osôb navštevujúcich inštitúcie s vyuèovacím jazykom
maïarským v daných rokoch klesol v materských školách z 2541 (21,44 %) na
1444 (14,45 %), v základných školách z 9421 (18,71 %) na 4945 (13,67 %). tieto
pozitívne tendencie svedèia o náraste záujmu príslušníkov maïarskej menšiny o
predškolskú výchovu a základné školské vzdelávanie v maïarskom jazyku v uplynu-
lých deviatich rokoch. tento nárast môže prispie� k zmierneniu asimilaèného tempa,
a v prípade obratu v poklese pôrodnosti môže v dlhodobom horizonte stabilizova�
výchovu a vzdelávanie v maïarskom jazyku spolu s jeho inštitucionálnym
systémom.

Medzi spoloèenskými javmi podnecujúcimi spomenuté pozitívne vývojové
tendencie možno spomenú� o. i. úèas� politickej reprezentácie maïarskej menšiny
vo vláde slovenskej republiky (1998 – 2006), duchovnú, morálnu i finanènú
podporu maïarských škôl najmä nadáciami v Maïarskej republike, a možno aj
ústup hospodársko-finanèných dôvodov s�ahovania sa ¾udí z obcí s maïarským oby-
vate¾stvom do miest so slovenskou väèšinou.

stav stredoškolského vzdelávania

zákon o výchove a vzdelávaní z roku 2008 rozoznáva 3 kategórie stredných škôl:
gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. spracúvanie štatistík za školský
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rok 2008/2009 už zodpovedalo tejto štruktúre. pre lepšiu preh¾adnos� porovnáva-
cích konklúzií sme štatistické údaje z predošlých rokov prepracovali pod¾a metodiky
z r. 2008 s jednou odchýlkou – údaje konzervatórií sme zlúèili s údajmi odborných
škôl. tento postup odôvodòuje aj fakt, že na slovensku neexistuje konzervatórium
s vyuèovacím jazykom maïarským, èo patrí medzi základné nedostatky maïarského
verejného vzdelávania na slovensku. Analýzu štatistických údajov o stredoškolskom
vzdelávaní preto môžeme uskutoèni� prostredníctvom dát z gymnázií a stredných
odborných škôl (tabu¾ka è. 4 a 5).

v zmysle platných predpisov možno na gymnáziách študova� pod¾a ôsmych a na
stredných odborných školách pod¾a desiatich rôznych špeciálnych študijných pro-
gramov, z ktorých sedem programov uskutoèòujú obidva tipy škôl (srs-sr 2008).
tu sa nebudeme zvláš� zaobera� rozborom štatistických údajov vz�ahujúcich sa na
tieto študijné programy. 

Analýza štatistických údajov o stredoškolskom vzdelávaní je mimoriadne dôleži-
tá z viacerých dôvodov. Už na strednej škole a potom vstupom do vysokoškolského
vzdelávania sa vytvárajú predpoklady uplatnenia sa na trhu práce. pre maïarskú
komunitu, u ktorej miera nezamestnanosti presahuje celoštátny priemer, je to zvláš�
dôležité. 

l vo vekovej skupine stredoškolákov (15 – 19-roèní) ïalej pokraèoval pokles
podielu študentov maïarskej národnosti. pokles v rokoch 1991 až 2001 bol 12,37
% (lászló 2006. s. 105), za posledných devä� rokov dosiahol pod¾a našich
odhadov 11,84 % (pozri tabu¾ku è. 1 a 4). pokles a celkové zmeny podielu Maïarov
vo vyšších vekových skupinách sú zároveò presnými indikátormi dôsledkov
asimilaèných procesov. vo vekovej skupine stredoškolákov podiel Maïarov v
rokoch 2001 až 2011 pod¾a našich odhadov klesne o 14,83 %, pokles teda bude
vyšší, než v predošlom desa�roèí (12,37 %). Ak porovnáme podiel Maïarov vo
vekovej skupine žiakov základných škôl v spomenutých po sebe idúcich dvoch
desa�roèiach, pokles ktorého sa z 14,16 % spomalil na odhadovaných 11,82 %,
dospejeme k záveru, že zmena národnej identity, asimilácia sa zintenzívnila v
stredoškolskom veku. Aj keï sme k tejto konklúzii dospeli len pomocou odhadov,
bez dôkazov v podobe konkrétnych štatistických údajov, túto tendenciu možno
považova� za existenèný problém menšín, vyžadujúci si ïalšiu pozornos�. pokles
podielu osôb maïarskej národnosti pokraèujúci aj v ïalších vekových skupinách
nasto¾uje otázku príèin asimilácie medzi príslušníkmi vyšších vekových skupín. v
skutoènosti tu ide o to, kedy, ako a preèo si ¾udia v priebehu života zmenia
národnos�, ktorú im pripísali rodièia. 

l Optimálne by bolo, ak by sa percentuálny podiel stredoškolských študentov
maïarskej národnosti zhodoval, resp. sa iba mierne líšil od ich celkového podielu v
jednotlivých vekových skupinách. Štatistické údaje však svedèia o výraznom rozdie-
li v týchto pomeroch.

v roku 2001 bol podiel gymnazistov maïarskej národnosti nižší o 15,49 %, než
by to zodpovedalo pomerom v tejto vekovej skupine. tento deficit do roku 2004 kle-
sol na 10,29 %, potom sa rýchlo zvýšil na 15,81 %. údaj z roku 2009 (14,89 %)
svedèí o zastavení sa, ba až o poklese tempa deficitu (pozri tabu¾ku è. 4). podobné
procesy sa odohrávajú aj v oblasti vzdelávania na stredných odborných školách,
ibaže s dvojroèným odstupom. percentuálny deficit gymnazistov maïarskej národ-
nosti sa v rokoch 2001 – 2009 nakoniec znížil z 15,49 na 14,89, deficit študentov

26 Attila komzsík – Béla lászló
Fó

r
U

M
sp

ol
oè

en
sk

ov
ed

ná
 r

ev
ue

, 
2

0
1

0
, 

Š
am

or
ín



stredných odborných škôl sa naopak, z 6,50 % zvýšil na 7,93 % v rokoch 2001 –
2008; údaj z roku 2009 – 7,38 %-ný deficit – naznaèuje tendenciu poklesu deficitu. 

celkovo sa deficit študentov zúèastòujúcich sa stredoškolského vzdelávania
(gymnáziá + stredné odborné školy) zvýšil z 9,22 % (rok 2001) na 10,47 (rok 2008),
následne sa v roku 2009 prudko zmenšil na 9,87 %. príèiny týchto, dos� podstatných
výkyvov zatia¾ nie sú známe. svoju úlohu pravdepodobne zohrali štrukturálne zmeny
stredoškolského vzdelávania v poslednom desa�roèí, dôsledky ktorých sa u
maïarskej menšiny prejavili s urèitým oneskorením. z príèin nemôžeme vylúèi� ani
vplyv nevyriešených ekonomických problémov Maïarmi obývaných regiónov.

náznaky postupného zaostávania sú badate¾né aj vtedy, keï sa pozrieme na bez-
prostredný podiel stredoškolákov maïarskej národnosti, nako¾ko štatistické údaje aj
v oboch typoch škôl osve, aj v celom stredoškolskom vzdelávaní svedèia o podstat-
nom poklese. pokles podielu za ostatných devä� rokov v celej šírke stredoškolského
vzdelávania èiní 12,52 %. Je to jednoznaène spôsobené poklesom podielu Maïarov
v danej vekovej skupine. pre maïarskú menšinu predstavuje v tomto prípade ve¾kú
nevýhodu fakt, že za uplynulých devä� rokov sa nepodarilo v stredoškolskom
vzdelávaní výraznejšie zlepši� rozdiel podielu medzi vekovou skupinou a študentmi
maïarskej národnosti (0,77, 0,73). keïže oba podiely klesali, ten istý rozdiel sa de
facto prejavuje ako nárast rozdielu (pozri tabu¾ku è. 4 a 5). 

9,87 %-ný deficit stredoškolských študentov maïarskej národnosti, ktorý z
viacerých uhlov poh¾adu ozrejmili aj vyššie uvedené štatistické údaje, predstavuje v
podstate modernizaènú rezervu maïarskej národnosti. tento fakt na základe šta-
tistických analýz môžeme sformulova� aj tak, že ani vstup do európskej únie, prak-
tický zánik štátnych hraníc, ani založenie maïarskej univerzity a pod. nepodnietili
maïarskú komunitu na aktivizáciu jej modernizaèných rezerv v stredoškolskom
vzdelávaní. popri ekonomických, spoloèenských problémoch èi v súvislosti s nimi sa
neposilnila vnútorná potreba Maïarov vzdeláva� sa, èo poukazuje aj na nedostatky
v školskom vzdelávaní. za uplynulých devä� rokov sa v porovnaní s celoslovenským
priemerom ïalej prehlbovalo zaostávanie maïarskej menšiny v oblasti
stredoškolského vzdelávania.

l z h¾adiska inštitucionálneho zabezpeèenia stredoškolského vzdelávania
v maïarskom jazyku, pozíciu gymnázií možno považova� za uspokojivú. ich podiel v
roku 2009 (7,60 %) zhruba zodpovedá podielu osôb maïarskej národnosti v danej
vekovej skupine (7,37 %). Ak k tomu prirátame aj tzv. miešané gymnáziá (s
maïarskými a slovenskými triedami), potom poèet a podiel gymnázií poskytujúcich
vyuèovanie v maïarskom jazyku je ove¾a vyšší, než je podiel maïarských
gymnazistov, resp. gymnazistov zúèastòujúcich sa výuèby v maïarskom jazyku.
preto je celoslovenský priemer študentov pripadajúcich na jedno gymnázium 376,
kým priemerný poèet študentov na gymnáziách s vyuèovacím jazykom maïarským je
252, èo predstavuje nevýhodu. 

pokia¾ ide o inštitucionálne zabezpeèenie, v oblasti stredného odborného škol -
stva je úplne iná situácia. poèet i celoslovenský podiel stredných odborných škôl
s vyuèovacím jazykom maïarským hlboko zaostáva za podielom maïarskej vekovej
skupiny. podiel miešaných stredných odborných vzdelávacích inštitúcií je výrazne
vyšší než podiel škôl s vyuèovacím jazykom maïarským. korene tohto javu, ktorý sa
vyskytuje len u stredných odborných škôl, siahajú do 50-tych a 60-tych rokov minu -
lého storoèia. vtedy sa totiž vytváral systém škôl s maïarským vyuèovacím jazy kom,

stav inštitucionálneho vzdelávania maïarskej menšiny na slovensku  27
Fó

r
U

M
spoloèenskovedná revue, 2

0
1

0
, Š

am
orín



a vtedajšia politická moc zo zjavne politických dôvodov nesúhlasila so vznikom
väèšieho poètu maïarských stredných odborných škôl. Oficiálne sa tento postoj
zdôvodòoval finanènou výhodnos�ou takto zorganizovaného praktického vyuèovania.
za uplynulých devä� rokov sa poèet miešaných stredných odborných škôl skoro
nemenil, no podstatne sa zvýšil podiel tých škôl, v ktorých sú aj maïarské triedy (z
5,75 % na 7,51 %). pre maïarskú menšinu je to dôležitá zmena napriek tomu, že
formálne bola zapríèinená celkovým poklesom poètu stredných odborných škôl na
slovensku. pre ich zluèovanie totiž klesol poèet stredných odborných škôl na
slovensku za devä� rokov zo 713 na 493. 

Maïarská menšina mala v uplynulých rokoch dobré politické možnosti na to, aby
zvyšovala podiel stredných odborných škôl s vyuèovacím jazykom maïarským, a to
aj pri zachovaní ich poètu. predsa tých 18 škôl, ktoré tu existovali v roku 2001, by
v roku 2009 tvorilo už 3,65 %-ný podiel naproti 1,83 %-nému podielu súèasných 9
škôl. tu zasa môžeme hovori� o premárnenej šanci. podiel gymnázií, poskytujúcich
výuèbu v maïarèine v rokoch 2001 až 2009 klesol, kým podiel stredných odborných
škôl sa zvýšil. 

sumarizujúc, podiel stredných škôl poskytujúcich výuèbu aj v maïarskom jazyku
sa v rokoch 2001 až 2008 zvýšil z 9,03 % na 10,31 %. potom však za jediný rok
zanikla maïarská výuèba v 7 stredných odborných školách, resp. zanikla aj
samotná škola (79 – 72), èo predstavuje takmer 10 %-ný pokles. takýto jednorazo-
vý výrazný pokles si žiada okamžité preskúmanie príèin a ich odstránenie. z tabuliek
è. 4 a 5 sa dajú ¾ahko vyèíta� priemerné poèty študentov pripadajúce na jednu školu,
resp. triedu, ktoré sú v prípade maïarských škôl a tried výrazne pod celosloven-
ským priemerom. 

pri analýze údajov o stredných školách s vyuèovacím jazykom maïarským, resp.
o študentoch zúèastòujúcich sa výuèby v maïarskom jazyku zis�ujeme, že napriek
poklesu poètu èlenov vekovej skupiny sa podiel gymnazistov zúèastòujúcich sa
výuèby v maïarskom jazyku zvýšil medzi rokmi 2001 a 2003 z 5,78 % na 6,07 %.
Od roku 2004 však tento podiel postupne klesol na 5,09 % (2009). zdá sa, že
podobný proces sa odohráva aj u stredných odborných škôl s tým, že tu sa vrchol
dosiahol v roku 2006, a tempo poklesu je miernejšie. zvyšovanie sa podielu stre-
doškolských študentov navštevujúcich maïarské školy, resp. triedy bolo povzbu-
dzujúce preto, lebo postupne by mohlo neutralizova� deficit maïarských študentov
v stredoškolskom vzdelávaní. postupný pokles podielu týchto študentov za posled-
né roky avizuje nárast deficitu maïarských študentov v nasledujúcich rokoch. 

Modernizaènú rezervu maïarskej menšiny v oblasti stredoškolského vzdelávania
tvoria tí maïarskí príslušníci vekovej skupiny stredoškolákov, ktorí nepokraèujú vo svo-
jich štúdiách na strednom stupni vzdelávania. vyššie uvedené údaje naznaèujú, že ani
možnosti pokraèova� v štúdiách v maïarskom jazyku túto rezervu nezmobilizovali. 

l Štatistické údaje sú vhodné aj na ozrejmenie celkového postavenia stredo -
školského vzdelávania v maïarskom jazyku. nako¾ko oficiálne štatistiky neobsahujú
údaje o študentoch maïarských škôl inej než maïarskej národnosti, aj tu budeme
vychádza� z rozdielu medzi poètom študentov maïarskej národnosti a poètom štu-
dentov navštevujúcich školy s maïarským vyuèovacím jazykom. percentuálne vyjad -
rené zmeny tohto rozdielu s ve¾kou pravdepodobnos�ou odzrkad¾ujú aj zmeny v po -
diele študentov maïarskej národnosti navštevujúcich školy s vyuèovacím jazykom
slovenským. 
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z tabu¾ky è. 4 a 5 možno zisti� podiel študentov gymnázií a stredných odborných
škôl s vyuèovacím jazykom maïarským na celkovom poète študentov maïarskej
národnosti. za devä� rokov sa tento podiel v prípade gymnázií menil z 81,77 % na
81,18 %, v prípade stredných odborných škôl z 55,63 % na 64,50 %. U stredných
odborných škôl bol tento nárast postupný. 

v prípade gymnaziálnej výuèby však boli badate¾né výrazné výkyvy. v roku 2001
totiž 18,23 % gymnazistov maïarskej národnosti navštevovalo školu s vyuèovacím
jazykom slovenským; tento podiel do roku 2007 klesol na 14,71 %, v roku 2008 sa
neèakane prudko zvýšil na 19,03 %, a v roku 2009 sa, zdá sa, ustálil na 18,82 %.
Aj tieto údaje poukazujú na urèité problémy v oblasti stredoškolského vzdelávania
príslušníkov maïarskej menšiny, ktoré by už bolo aktuálne preskúma�. z údajov
vyplýva, že kým sa pozícia gymnázií s vyuèovacím jazykom maïarským mierne osla-
bila, pozícia stredných odborných škôl sa podstatne zlepšila. celkovo sa podiel
študentov maïarskej národnosti navštevujúcich stredné školy s vyuèovacím
jazykom maïarským medzi rokmi 2001 a 2009 zvýšil z 63,00 % na 69,72 %.

to súèasne znamená, že situácia gymnaziálnej výuèby v maïarskom jazyku zo -
stala skoro nezmenená, pretože poèet a podiel študentov maïarskej národnosti na
gymnáziách s vyuèovacím jazykom slovenským v roku 2001 a 2009 je prakticky rov-
naký. U stredných odborných škôl však tieto údaje majú klesajúcu tendenciu. vïaka
tomu v sumárnom vyjadrení podiel maïarských študentov vzdelávajúcich sa v slo-
venskom jazyku klesol v danom období z 37,00 % na 30,28 %. 

stredoškolské vzdelávanie v maïarskom jazyku teda neodèerpáva študentov
z modernizaènej rezervy, ale zo škôl s vyuèovacím jazykom slovenským. z h¾adiska
maïarskej menšiny sú urèite negatívnou zmenou výkyvy v oblasti gymnaziálneho
vzdelávania, lebo sa tým zmenšujú šance mladých ¾udí maïarskej národnosti na
ïalšie štúdium na vysokých školách. 

O vysokoškolskom vzdelávaní
v tejto èasti sa budeme opiera� o štatistické údaje o poslucháèoch verejných a
súkromných vysokých škôl bez údajov o štátnych (policajných, vojenských) vysokých
školách.

postupné a trvalé markantnejšie rozšírenie poètu vysokoškolských študentov na
slovensku v podstate možno datova� do èias zmeny režimu v roku 1989. Od roku
1990 sa poèet študentov denného štúdia zvýšil takmer o 2,64-krát. nárast poètu
študentov maïarskej národnosti o 2,46-krát svedèí o tom, že maïarská menšina
držala krok s týmto mohutným rozvojom. Avšak v radoch príslušníkov maïarskej
menšiny bol pomer diplomovaných odborníkov aj vysokoškolákov od 2. svetovej
vojny ve¾mi nízky v porovnaní s podielom Maïarov na celkovom obyvate¾stve slo -
venska, aj v porovnaní s podielom v danej vekovej skupine (20 – 24-roèní).

l vo vekovej skupine vysokoškolákov (20 – 24-roèní) klesol podiel osôb
maïarskej národnosti v rokoch 1991 až 2001 o 15,76 %. tento pokles pod¾a
našich prognóz medzi rokmi 2001 a 2011 sa zmení na 12 %, z èoho môžeme
usúdi�, že miera asimilácie maïarskej mládeže sa v tomto desa�roèí o nieèo
spomalí (pozri tabu¾ku è. 1). Avšak 12 %-ný pokles podielu je stále privysoký na to,
aby zostal bez povšimnutia zo strany menšinového spoloèenstva a jeho politických
predstavite¾ov. Ak porovnáme tieto štatistické údaje s poklesom podielu v nižších

stav inštitucionálneho vzdelávania maïarskej menšiny na slovensku  29
Fó

r
U

M
spoloèenskovedná revue, 2

0
1

0
, Š

am
orín



vekových skupinách žiakov a študentov zúèastòujúcich sa verejného vzdelávania,
môžeme konštatova�, že v prvej dekáde nového tisícroèia ïalej pokraèuje asimilácia
Maïarov na slovensku, jej intenzita sa podstatne nezmieròuje, prièom stále neboli
odhalené skutoèné príèiny tohto procesu. Bez toho ale nie je možné ani vypracova-
nie efektívnych programov na spomalenie asimilácie. Ak tento základný menšinový
problém nie je vèas riešený, ïalej sám seba generuje.

deficit príslušníkov maïarskej menšiny vo vysokoškolskom vzdelávaní v roku 1991
bol 52,17 %-ný. tento deficit èinil v roku 2001 46,89 %, a do roku 2009 klesol na
40,59 %. napriek tomu, pre výrazné zvyšovanie sa celkového poètu vysokoškolských
študentov, deficit maïarských študentov narástol z 3713 na 4287. rozšírením
možností získa� vysokoškolské vzdelanie v maïarskom jazyku sa teda nepodarilo
docieli� ani to, aby sa ïalej nezvyšoval deficit poètu poslucháèov. nako¾ko ide o azda
najdôležitejšiu a svojím rozsahom výraznú modernizaènú rezervu maïarskej menšiny,
výsledky devätnás�roèného rozvoja sa nezdajú by� nijako vynikajúce. potvrdzujú to aj
údaje z roku 2009. Ak by poèet maïarských poslucháèov vysokých škôl zodpovedal
podielu Maïarov v danej vekovej skupine, malo by ich by� 10 684, no ich skutoèný
poèet bol 6347 (pozri tabu¾ku è. 6). Už aj tento fakt svedèí o tom, že túžba po získa-
ní vysokoškolského vzdelania sa v Maïaroch zobúdza len pomaly. proces nárastu
vysokoškolákov neurýchlilo ani založenie maïarskej univerzity. príèiny teda h¾ada�
inde, a zrejme budú ma� hlboké korene. Aj zmeny v podieloch maïarských posluchá -
èov sú pouèné. tieto zmeny je úèelné da� do spojitosti so vznikom Univerzity J. selyeho
v roku 2004. podiel poslucháèov maïarskej národnosti z 4,83 % v roku 1991 sa do
roku 2004 zmenil na 4,55 %, v roku 2009 èinil 4,56 %. pokles podielu, ktorý charak-
terizoval 90. roky, sa v posledných rokoch podarilo zastavi� predovšetkým tým, že
poklesol celkový podiel Maïarov v rámci tejto vekovej skupiny. napriek tomu je tu
urèitá pozitívna zmena. zmenšil sa tým totiž rozdiel medzi podielom Maïarov v celej
vekovej skupine, resp. v skupine vysokoškolských študentov, nako¾ko za devä� rokov
sa tento rozdiel zmenil z 3,99 % na 3,12 % (pozri tabu¾ku è. 6). 

z dôvodu poklesu podielu osôb maïarskej národnosti v danej vekovej skupine,
stagnácia podielu študentov maïarskej národnosti v skutoènosti naznaèuje nepria-
me zlepšenie situácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania maïarskej menšiny.

pomocou inej štatistickej analýzy môžeme odhali� detaily stále existujúceho
zaostávania maïarskej menšiny vo vysokoškolskom vzdelávaní na slovensku.

na slovensku poèet poslucháèov vysokých škôl v jednom roèníku èiní 39,29 %
poètu stredoškolských študentov v jednom roèníku. v prípade študentov maïarskej
národnosti je tento percentuálny podiel 26,98 %, v prípade vzdelávania v maïarskom
jazyku 26,62 %. Ak celoslovenský priemer – 39,29 % – aplikujeme na poslucháèov
maïarskej národnosti a na stredoškolské vzdelávanie s maïarským vyuèovacím jazy-
kom, potom v jednom vysokoškolskom roèníku by malo by� o 579 viac poslucháèov
maïarskej národnosti, resp. o 415 viac takých poslucháèov, ktorí zmaturovali na
strednej škole s vyuèovacím jazykom maïarským. O to¾koto viac maïarských
stredoškolákov by malo pokraèova� v štúdiu na univerzitách k tomu, aby maïarská
menšina z h¾adiska vysokoškolského vzdelávania dosiahla celoslovenskú úroveò.
tieto údaje by sa mohli sta� základom pre prípadné vypracovanie konkrétneho
akèného programu na odstránenie uvedeného zaostávania. 

Aj vysokoškolské vzdelávanie sa globalizuje. narástli snahy študova� v zahranièí
najmä tam, kde neexistujú jazykové bariéry. Mladým slovákom sa otvorili brány
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èeských univerzít, mladým Maïarom zasa brány univerzít v Maïarsku. poèty poslu -
chá èov študujúcich v zahranièí ešte môžu mierne modifikova� domáce štatistické
údaje. úplne spo¾ahlivé komparatívne údaje o poslucháèoch zahranièných univerzít
nie sú k dispozícii. s ve¾kou pravdepodobnos�ou však tieto poèty výraznejšie nezme-
nia domáce štatistické pomery. 

potvrdzujú to údaje, pod¾a ktorých na èeských univerzitách študuje 25 tisíc osôb
zo slovenska, na maïarských univerzitách študuje viac ako 2 tisíc študentov
maïarskej národnosti zo slovenska (pozri új szó, 11. júl 2008). Je však pozoru-
hodné, že medzi rokmi 2001 a 2007 sa poèet študujúcich v Maïarsku skoro nezme-
nil (2071, resp. 2078). naproti tomu poèet študentov s iným ako èeským obèian -
stvom na èeských univerzitách v rokoch 2000 až 2006 zvýšil zo 7486 na 24 641.
väèšinu týchto študentov tvoria študenti zo slovenska, nehovoriac o tom, že ve¾a
slovenských vysokoškolákov študuje aj v rakúsku.

l na slovensku sa v súèasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v maïar -
skom jazyku na štyroch verejných univerzitách: na Univerzite Jánosa selyeho
v komárne (UJs), na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity konštantína Filozofa
v nitre, na katedre maïarského jazyka a literatúry na Univerzite komenského
v Bratislave a na katedre hungaristiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

vo všetkých štyroch inštitúciách sa podiel maïarskej výuèby mení v závislosti od
študijných programov, no v žiadnom programe nie je výuèba výluène maïarská.
poslucháèov týchto študijných programov zaraïujeme na slovensku medzi
úèastníkov vysokoškolského vzdelávania v maïarskom jazyku.

v roku 2001 sa 13,05 % poslucháèov maïarskej národnosti vzdelávalo v maïar -
skom jazyku na slovensku. toto percento v roku 2008 už èinilo 31,44 % (pozri tabu¾ku
è. 6 a 7). pokia¾ však údaj z roku 2001 korigujeme tak, že k nemu pripoèítame aj štu -
dentov tých maïarských univerzít, ktoré na slovensku organizovali denné štúdium na
svojich tzv. detašovaných fakultách, ktoré sa po roku 2004 stali súèas�ou UJs, tak údaj
z roku 2001 sa zmení na 23,75 %. nako¾ko sa na UJs v roku 2008 už študuje v plnom
pä�roènom študijnom cykle, v nasledujúcich rokoch už nemôžeme èaka� ïalšie výrazné
zlepšenie, pokia¾ ide o 31,44 %-ný podiel poslucháèov študujúcich v maïarèine. 

Študenti, ktorí sa zúèastòujú vysokoškolskej výuèby v maïarskom jazyku, sú
absolventmi stredných škôl s vyuèovacím jazykom maïarským. zo štatistík sa už ale
nedá zisti�, ko¾ko je absolventov stredných škôl s vyuèovacím jazykom maïarským
medzi vysokoškolákmi maïarskej národnosti. s ve¾kou pravdepodobnos�ou
môžeme predpoklada�, že ak 68,14 % študentov maïarskej národnosti študovalo
na stredných školách s vyuèovacím jazykom maïarským (je to priemer za roky 2004
až 2008, pozri tabu¾ku è. 6), potom rovnaké percento vysokoškolských študentov
maïarskej národnosti navštevovalo maïarské stredné školy. 

vychádzajúc zo štatistík z roku 2008 môžeme konštatova�, že v danom roku
4296 vysokoškolských študentov maïarskej národnosti skonèilo svoje stredoškol -
ské štúdium na stredných školách s vyuèovacím jazykom maïarským. v roku 2008
na štyroch spomenutých univerzitách, na ktorých existuje výuèba v maïar skom jazy-
ku, v dennej forme štúdia študovalo 1982 osôb maïarskej národnosti v maïar -
skom jazyku. z toho možno vyvodi�, že už 46,14 % tých poslucháèov denného štú-
dia, ktorí navštevovali stredné školy s vyuèovacím jazykom maïarským, štu duje aj
na vysokej škole v maïarskom, resp. sèasti v maïarskom jazyku. zaujímavé môže
ale by� aj bližšie preskúmanie štruktúry vysokoškolskej výuèby v maïarskom jazyku.
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z 1982 poslucháèov denného štúdia štyroch maïarských vysokoškolských inšti-
túcií 1119 študovalo v študijnom odbore uèite¾stvo, 659 navštevovalo 2 študijné
odbory ekonómia a manažment, 204 sa zúèastòovalo výuèby v 3 študijných odbo-
roch humanitných vied (pozri tabu¾ku è. 7). na verejných vysokých školách na
slovensku sa teda v siedmich študijných odboroch uskutoèòuje výuèba
v maïarskom, resp. èiastoène v maïarskom jazyku. v tabu¾ke è. 7 uvádzame poèet
študentov denného a externého štúdia, ktorí študujú v maïarskom jazyku na spo-
menutých štyroch vysokoškolských inštitúciách, poskytujúcich výuèbu v maïarskom
jazyku. v tabu¾ke è. 8 je kompletná štatistika o poète študentov týchto vysokoškol-
ských inštitúcií. Ak vezmeme do úvahy potrebu odborníkov v regiónoch slovenska
obývaných maïarskou menšinou, zistíme, že sedem študijných odborov, ktoré
možno študova� v maïarèine, je iba zlomkom z celkovo 362 študijných odborov,
v ktorých vysoké školy na slovensku môžu poskytova� vysokoškolské vzdelávanie,
a tento pomer je predzves�ou nevhodnej štruktúry diplomovaných odborníkov
maïarskej národnosti. úloha a význam takto štruktúrovaného vysokoškolského
vzdelávania v maïarskom jazyku z h¾adiska dlhodobého riešenia ekonomických,
sociálnych problémov maïarskej menšiny sú už teraz ve¾mi otázne. Štatistické
údaje jednoznaène potvrdzujú predimenzovanos� vzdelávania pedagógov na úkor
iných študijných odborov.

l napokon sa pozrieme na to, aké zmeny prinieslo rozšírenie možností štúdia
v maïarskom jazyku vo vysokoškolskom vzdelávaní na slovensku. 

za posledných devä� rokov sa podiel vysokoškolských študentov maïarskej
národnosti menil iba minimálne z 4,51 % na 4,56 % (pozri tabu¾ku è. 6). Avšak
poslucháèi denného štúdia maïarskej národnosti na UJs v roku 2009 už tvorili
22,34 % všetkých študentov maïarskej národnosti na slovensku. z toho hneï vyplý-
va, že na ostatných univerzitách na slovensku sa dos� podstatne znížil podiel
maïarských študentov – z 4,51 % na 3,58 %. Ak sa na túto skutoènos� pozrieme
z iného uhla, a údaj o podiele maïarských študentov na ostatných vysokých školách
z roku 2001 aplikujeme na rok 2009, teda ak by z 137 670 študentov týchto
univerzít bolo 4,51 % maïarskej národnosti – èo by v absolútnych èíslach bolo 6209
študentov –, potom nám vychádza, že v roku 2009 je na univerzitách mimo UJs
o 1280 menej študentov maïarskej národnosti, èo predstavuje 20,62 %-nú stratu
maïarských odborníkov (pozri aj tabu¾ku è. 6). ide totiž v prevažnej väèšine
o poslucháèov maïarskej národnosti na študijných odboroch, ktoré nie je možné
študova� v maïarskom jazyku. 

pozrime sa teraz na tieto štatistické údaje na úrovni jednotlivých univerzít.
nako¾ko ve¾ká väèšina študentov maïarskej národnosti mimo UJs (93,49 % v roku
2001 a 88,33 % v roku 2009) už roky, ba desa�roèia študuje na ôsmych sloven-
ských univerzitách, na Univerzite komenského v Bratislave, Univerzite pavla Jozefa
Šafárika, Univerzite konštantína Filozofa v nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, na slovenskej technickej univerzite v Bratislave, technickej univerzite
v košiciach, ekonomickej univerzite v Bratislave, na slovenskej po¾nohospodárskej
univerzite v nitre, preto rozšírime náš prieskum práve na tieto univerzity, s dôrazom
na vývoj za posledných 5 rokov (pozri tabu¾ku è. 9). 

v dôsledku rozšírenia možností štúdia na vysokých školách v maïarskom jazy-
ku, najmä pre vznik nových inštitúcií po roku 2004 nastali badate¾né zmeny na via-
cerých slovenských univerzitách. z tohto poh¾adu založenie UJs najviac pocítili na
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Univerzite p. J. Šafárika v košiciach, kde v rokoch 2004 až 2009 podiel študentov
maïarskej národnosti klesol zo 7,64 % na 3,07 %, na Univerzite konštantína
Filozofa v nitre (pokles z 18,23 % na 13,77 %) a na slovenskej po¾nohospodárskej
univerzite v nitre (pokles z 5,51 % na 3,74 %). Azda nie je prekvapujúce, že sa tým
oslabili dve tradièné, silné bašty maïarských poslucháèov, v nitre a v košiciach.
prekvapením je, že zahájenie vzdelávania v ekonomických odboroch na UJs nemalo
negatívny vplyv na poèet študentov maïarskej národnosti na ekonomickej univerzi-
te v Bratislave, naopak, na tejto univerzite sa ich poèet za posledných pä� rokov
zvýšil skoro o tretinu. poèas tohto obdobia vykázala najväèší rast študentov
maïarskej národnosti slovenská technická univerzita v Bratislave – tam sa ich
poèet zvýšil zo 701 na 994, èo predstavuje pozoruhodný, 41,80 %-ný rast.

vyššie analyzované štrukturálne zmeny vysokoškolského vzdelávania
v maïarskom jazyku majú teda svoje pozitívne i negatívne stránky. Avšak v každom
prípade môžeme opä� konštatova�, že nové možnosti študova� v maïarèine
nenabádali na ïalšie štúdium tých 2,5 až 3 tisíc študentov stredných škôl
s vyuèovacím jazykom maïarským, ktorí doteraz neprejavili záujem o vysokoškolské
štúdium, a ktorí predstavujú podstatnú èas� modernizaèných rezerv maïarskej men-
šiny, ale prilákali takých študentov, ktorí beztak mali záujem ïalej študova� na vyso-
kých školách. základný problém teda stále zostáva nevyriešený: ako dosiahnu�, aby
podiel vysokoškolských študentov maïarskej národnosti sa vyrovnal podielom
v tejto vekovej skupine, aby štruktúra odborného zamerania ich výuèby zodpovedala
mnohostranným potrebám maïarskej národnej komunity. 

tabu¾ka è. 1
podiel osôb maïarskej národnosti pod¾a vekových skupín
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tabu¾ka è. 2
Štatistické údaje o predškolskej výchove

sr – na slovensku, vJM – s výchovným jazykom maïarským, MŠ s vJM – materské školy s výchovným
jazykom maïarským, Mn – maïarskej národnosti, Mn-vJM – deti maïarskej národnosti v materskej
škole s výchovným jazykom slovenským, MB – pod¾a podielu vekovej skupiny má by� maïarskej národ-
nosti, scH – schodok, pr – prebytok, vs – podiel osôb maïarskej národnosti vo vekovej skupine

tabu¾ka è. 3
Štatistické údaje o vzdelávaní na základných školách

sr – na slovensku, vJM – s vyuèovacím jazykom maïarským, Mn – maïarskej národnosti, Mn-vJM –
žiaci maïarskej národnosti v škole s vyuèovacím jazykom slovenským, MB – pod¾a podielu vekovej
skupiny má by� maïarskej národnosti, scH – schodok, pr – prebytok, vs – podiel osôb maïarskej národ-
nosti vo vekovej skupine
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tabu¾ka è. 4
Štatistické údaje o vzdelávaní na gymnáziách 

sr – na slovensku, vJM – s vyuèovacím jazykom maïarským, Mn – maïarskej národnosti, Mn-vJM –
študenti maïarskej národnosti na gymnáziu s vyuèovacím jazykom slovenským, MB – pod¾a podielu
vekovej skupiny má by� maïarskej národnosti, MB-Mn – rozdiel medzi MB a Mn udáva deficit študentov
maïarskej národnosti, vs – podiel osôb maïarskej národnosti vo vekovej skupine

tabu¾ka è. 5
Štatistické údaje o stredných odborných školách

sr – na slovensku, vJM – s vyuèovacím jazykom maïarským, Mn – maïarskej národnosti, Mn-vJM –
študenti maïarskej národnosti na školách s vyuèovacím jazykom slovenským, MB – pod¾a podielu
vekovej skupiny má by� maïarskej národnosti, MB-Mn – rozdiel medzi MB a Mn udáva deficit študentov
maïarskej národnosti, vs – podiel osôb maïarskej národnosti vo vekovej skupine
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tabu¾ka è. 6
poslucháèi maïarskej národnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní na slovensku

sr – na slovensku, Mn – maïarskej národnosti, MB – pod¾a podielu vekovej skupiny má by� maïarskej
národnosti, d – deficit poètu poslucháèov maïarskej národnosti, UJs – Univerzita Jánosa selyeho, Mn
sr-UJs – poslucháèi maïarskej národnosti na slovensku bez poslucháèov Univerzity Jánosa selyeho, sŠ
s vJM – stredné školy s vyuèovacím jazykom maïarským, vs – podiel osôb maïarskej národnosti vo
vekovej skupine

tabu¾ka è. 7
poslucháèi študujúci v maïarskom jazyku v akademickom roku 2008/2009 pod¾a
študijných odborov 

tabu¾ka è. 8
poèet poslucháèov štyroch vysokoškolských inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie
v maïarskom jazyku v roku 2008/2009 

UJs – Univerzita Jánosa selyeho, FsŠ UkF –Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity konštantina
Filozofa, FiF Uk – Filozofická fakulta Univerzity komenského, FHv UMB – Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela
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tabu¾ka è. 9
poèet a podiel poslucháèov maïarskej národnosti na ôsmych univerzitách v rokoch
2001/2002 až 2009/2010 

Uk – Univerzita komenského, UpJŠ – Univerzita pavla Jozefa Šafárika, UkF – Univerzita konštantina
Filozofa, UMB – Univerzita Mateja Bela, stU – slovenská technická univerzita, tUk – technická univer-
zita v košiciach, eU – ekonomická univerzita, spU – slovenská po¾nohospodárska univerzita
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