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V rámci projektu Re(E)migrácia, ktorý realizoval portál Storyteller od augusta do 

decembra 2019, realizovali sme aj dve online ankety a to na portáli Storyteller. 

Ankety boli  anonymné a ich ciele boli: 

 

1. preskúmať časť verejnej mienky a názorov o súčasných migráciách obyvateľstva 

Srbska, ako aj vnímanie pojmu vysťahovalectva na priestoroch našej krajiny, 

2. preskúmať , či  projekt Re(E)migrácia prispel k lepšiemu pochopeniu tohto pojmu 

v kontexte migrácie obyvateľstva Srbska na úrovni konkrétnych životných príbehov 

ľudí zo Srbska, ktorí sa buď vysťahovali z našej krajiny, alebo nie. 

 

Prvá anketa bola realizovaná v septembri 2019 a na anketové 

odpovede zodpovedalo 74 osôb.  

 

Na otázku, ktorej zámerom bolo zistiť názor na to, čím je súčasná migrácia 

obyvateľstva Srbska motivovaná  37,84 percent respondentov je názoru, že je 

motivovaná ekonomicky, 21,62 percent mieni, že je motivovaná politicky až 67,56 

percent hľadaním lepších príležitostí na život všeobecne. Niektorí respondenti 

označili všetky tri možnosti, lebo to bolo umožnené, preto súčet percent nedáva 100 

percent.  

 

Druhá otázka sa týkala plánov respondentov, ktoré sa týkajú eventuálneho 

vysťahovania zo Srbska a viac než polovica respondentov odpovedala záporne 

(54,17 percent), potom nasleduje konštatácia, že sa už vysťahovali (27,77 percent), 

kým v roku 2020 sa plánuje vysťahovať 13,88 percent respondentov, o niekoľko 

týždňov/mesiacov iba 2,77 percent a do konca roku 2019 1,39 percent. 

 

Odpovede na otázky: V prípade, že už žijete v zahraničí, plánujete sa vrátiť 

do rodiska, do Srbska?, V prípade, že ste sa vrátili zo zahraničia, prečo 
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ste sa rozhodli vrátiť sa domov do Srbska? a Vo vašom najbližšom okolí 

sa stretávate s odsudzovaním ľudí, ktorí sa vysťahovali do zahraničia? - 

sú neúplné, resp. viac než polovica respondentov nedala odpovede, takže analýza 

údajov by bola irelevantná. 

 

 

Posledná otázka sa týkala definovania pojmu migrácia podľa respondentov. 

Čitatelia portálu Storyteller, ktorí sa zúčastnili v ankete, migráciu najčastejšie 

definujú ako “hľadanie lepších šancí pre prácu a lepších životných podmienok”, 

“hľadanie lepšieho života”, “zmena bydliska”, “nová šanca pre život a výzva pre 

mladých”, ale aj ako “vysťahovanie pre nespokojnosť”, “útek z cirkusu zvaného 
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Srbsko”, “všeobecný útek od šialenstva”. Jeden respondent uvádza odpoveď, že 

nepozná výraz “migrácia”, ale výrazy “emigrácia” a “imigrácia”, kým dvaja 

respondenti konštatujú, že migrácia je “prirodzený stav človečenstva - ľudia nikdy v 

dejinách neboli nepohybliví alebo viazaní o jedno územie”, resp. že migrácia je “niečo 

celkom normálne a žiaduce”. 

 

V druhej ankete, realizovanej anonymne koncom novembra a 

začiatkom decembra 2019, sme zisťovali, v akej miere 

spomínaný projekt realizovaný dvojrečovo, prispel k lepšiemu 

pochopeniu súčasných migrácií v kontexte Srbska. 

 

V ankete sme položili tri otázky, na ktoré odpovedalo iba 34 respondentov. Výsledky 

sú nasledujúce: 

  

38,24 % respondentov mieni, že migrácie sú prirodzený ľudský jav, kým 

prekvapujúco až 61,76 % je názoru, že ide o neprirodzený, resp. nanútený jav. 

 

Keďže jedným z cieľov projektu Re(E)migrácia bol aj prínos k lepšiemu poznaniu a 

pochopeniu súčasných migračných tokov a ich dôvodov, v ankete sme sa opýtali, či 

tento cieľ projekt splnil: 

 

44,12 % respondentov mieni, že je projektový cieľ splnený, rovnako toľko 

respondentov si myslí, že je cieľ čiastočne splnený, kým 11,76 % hovorí, že projektový 

cieľ nie je splnený. 

 

Na otázku, či si prajú, aby portál Storyteller aj v budúcnosti informoval na tému 

migrácií a podobných javov, respondenti odpovedali takto: 

 

Áno: 88,24 % 

Nie: 11,76 % 
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