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 téma: Migrácia za prácou do Bádenska-Württemberska a zmena religiozity 

 

 abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je: zistenie sociálnej situácie slovenských migrantov 

v BádenskuWürttembersku, ich integrácia do nemeckej spoločnosti a preskúmanie zmeny v 

ich religiozite ako súčasti sociálnych vzťahov počas života v migrácii. Prvá kapitola sa zaoberá 

migráciou. Druhá kapitola práce analyzuje kultúrnu a náboženskú rozmanitosť Bádenska-

Württemberska. V tretej kapitole sa poukazuje na počet Slovákov (6 752 registrovaných 

slovenských občanov) žijúcich na tomto území. Štvrtú kapitolu tvorí empirická časť. Pri 

posudzovaní sociálnej situácie Slovákov (z 257 opýtaných), najčastejšiou zaradenou skupinou 

v nemeckom pracovnom prostredí je skupina absolventov vysokých škôl (38,1 %). Zdravotné 

poistenie v Nemecku si platí takmer 84 % slovenských migrantov. A v otázke bývania medzi 

Slovákmi jednoznačne dominuje bývanie v podnájme (63,7 %). Pri zhodnocovaní témy 

integrácie do nemeckej spoločnosti sa v otázke ovládania jazyka konštatovali tieto výsledky: 

Za ´výborné´ považovalo svoje jazykové znalosti iba 23,6 % opýtaných Slovákov a za ´aspoň 

dobré´ 78,4 %. V Nemecku absolvovalo svoje štúdium 26,1 % opýtaných respondentov. Vplyv 

migrácie na osobnú religiozitu slovenských migrantov zahŕňalo nasledovné zistenia: Do 

Nemecka prišlo s vierou v Boha 84,6 % z opýtaných respondentov. Pri otázke ´prehĺbenia 

viery´ 28,6 % respondentov uviedlo, že sa ich viera v cudzine prehĺbila. ´Oslabenie viery´ 

nastalo u 7,8 % opýtaných a 63,5 % respondentov priznalo, že ich viera ´zostala rovnaká´, aká 

bola pred odchodom do Nemecka. Ako najvýznamnejší pozitívny faktor pôsobiaci na 

religiozitu slovenských migrantov žijúcich v Bádensku-Württembersku sa konštatovala 

prítomnosť slovenského kňaza v Nemecku (uviedlo to 65 % respondentov). Druhým 

najvýznamnejším faktorom sa ukázalo pôsobenie Slovenskej katolíckej misie (42 %) ako 

inštitúcie, ktorá rozvíja sociálne kontakty a tretím faktorom možnosť spovede v rodnom 

jazyku (30,4 %). Predložená práca upriamila pozornosť na to, že práve v cudzine slovenskí 

migranti zvyknú citlivejšie a reálnejšie vnímať svoju identitu, čiže kvalitu života. 
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