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 Štátne občianstvo v kontexte medzinárodnej migrácie 

 

Alexander ONUFRÁK 

 

Úvod 

Prezentovaný príspevok pod názvom Štátne občianstvo v kontexte medzinárodnej 

migrácie ako už zo samotného názvu vyplýva, pojednáva o získavaní štátneho občianstva zo 

strany občanov cudzích štátov. Nosnou tézou príspevku tak ako tento príspevok vznikal – od 

jeho počiatkov až po záverečnú časť sú pojmi štát, národ, národný štát a občan, pričom 

obsahovo a koncepčne vychádza z mojej diplomovej práce pod názvom Migrácia – 

prisťahovalectvo – multikulturalizmus. Na rozdiel od diplomovej práce, ktorá sa prioritne 

dotýka kvantitatívnej i kvalitatívnej stránky medzinárodnej migrácie ako jedného zo 

sprievodných globalizačných javov a problémami s tým spojené, ako napríklad vytýčenie 

príčin a následkov migrácie; komparácia jednotlivých integračných modelov – poukázanie na 

ich výhody i nevýhody; na stránky silné i tie tienisté a podobne, sa tento príspevok výlučne 

zameriava len na vzťah medzi občanom a štátom - teda občianstvom. 

Samotný príspevok pozostáva z piatych častí, v ktorých sme sa pokúsili poukázať na 

najzávažnejšie fakty a skutočnosti, ktoré so štátnym občianstvom a jeho získavaním súvisia. 

Zatiaľ čo prvé dve kapitoly sa zaoberajú historickým a etymologickým vymedzením 

udeľovania štátneho občianstva v kontexte medzinárodnej migrácie; tretia a štvrtá kapitola sa 

javia z nášho pohľadu ako najatraktívnejšie a to predovšetkým preto, že sa pokúšajú preniesť 

súčasné stavy a trendy občianstva do teoretickej roviny. Popri vymedzení obsahovej zložky 

pojmov ius soli, ius sanguinist, ius domicili, zo strany autora tu bola úprimná snaha tieto 

pojmy zaradiť do konkrétnej geografickej oblasti či geopolitického priestoru, z ktorého 

vychádzajú. Záverečná kapitola – piata, už len na doplnenie predchádzajúcich kapitol uvádza 

niekoľko numerických údajov štatistického charakteru, vďaka čomu sme sa pokúsili 

občianstvo vymedziť aj z kvantitatívneho hľadiska. 

Poslednou časťou predkladaného príspevku je jeho záver, kde sa pokúsime zhrnúť a 

zadefinovať základné tézy a fakty súčasného stavu, či dokonca načrtnúť potencionálne možný 

vývoj do budúcnosti v tejto oblasti. 
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1. Koncepcia občianstva v kontexte historicizmu 

 

Popri čisto politologických pojmoch ako demokracia, štát, národ, národný štát a podobne, 

predstavujú pojmy občan a občianstvo jedny z najčastejšie reflektovaných pojmov v 

politológií s ktorými sa v tejto vednej disciplíne môžeme stretnúť. Zatiaľ čo pojem občan je 

možné definovať ako personálny substrát štátu a spoločne so štátnou mocou, štátnou 

suverenitou a štátnym územím predstavuje hlavné atribúty štátu ako základnej spoločensko-

politickej jednotky; tak pojem občianstvo je možné definovať ako relatívne trvalý právny 

zväzok medzi občanom a samotným štátom, ktorý zahrňuje tak práva ako aj povinnosti 

(Orosz, 1997, s. 10 – 12; Ištok, 2004, s. 173 – 181). Podľa M. Gbúrovej pojem občan zasa „z 

funkcionalistického pohľadu reflektuje stránku individuálnosti, zatiaľ čo pojem občianstvo 

vyjadruje civilizovaný (predovšetkým verejnoprávny) spôsob včleňovania sa indivíduí do 

spoločenského celku“ (Surmánek – Gbúrová – Dudinská, 2003, s. 228 – 229). 

Z historického hľadiska sa o občanoch a občianstve ako takom dozvedáme už z čias 

antického Grécka a to predovšetkým vďaka uchovaným spisom najznámejších filozofov 

vtedajšej doby. Tí sa vo svojich úvahách o najlepšom a najefektívnejšom politickom 

usporiadaní mestského štátu polis museli okrem iného zákonite dotknúť aj vzťahu občan 

verzus štát – teda občianstva. V tomto smere je si potrebné uvedomiť, že v tom čase sa 

plnoprávne členstvo vzťahovalo len na dospelú mužskú populáciu, pričom okrem žien a 

otrokov boli z neho vylúčení aj dlhodobo usadení cudzinci1 a to bez ohľadu na ich status a 

postavenie. Rovnaké právo platilo aj pre ich deti a ďalšie generácie potomkov cudzincov. Z 

toho vyplýva, že „plnoprávne občianstvo bolo možné udeliť len tým občanom, ktorých obaja 

rodičia boli občanmi daného štátu“ (Dahl, 1995, s. 25). R. A. Dahl tento vývoj rozoberá v 

súvislosti s rozvojom demokracie v mestskom štáte antického Grécka a nazýva ho ako „prvú 

transformáciu: K demokratickému mestskému štátu.“ (Dahl, 1995, s. 17 – 26) 

Zatiaľ čo občianstvo v klasickom mestskom štáte antického Grécka - polis je možné 

definovať ako priestorovo ohraničené, spoločensky oklieštené a vnútorné uzavreté, tak na 

druhej strane za úplný opak môžeme považovať typ občianstva, ktoré prichádza s nástupom 

Rímskej ríše a s ňou i politika „občianskeho expanzionizmu“. J. Sopóci totiž uvádza, že 

„Rimania nerozlišovali ľudí (rímskych občanov) podľa toho, odkiaľ pochádzali, ale naopak 

svoje občianstvo rozširovali aj na obyvateľov provincií“ (Sopóci, 1998, s. 43). V tejto 

súvislosti je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že Rímskej ríši sa aj napriek jej obrovskej 

                                                 
1  Metici 
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územnej dŕžave, na ktorej vedľa seba spoločne žilo nespočetne množstvo miestnych kmeňov 

a národov (často konfliktne naladených), podarilo zabezpečiť kultúrnu a spoločenskú 

diverzitu jednotlivých spoločenstiev. Prvok inkorporácie rímskeho občianstva na ostatné 

národy a etniká je predovšetkým zaujímavý z toho hľadiska, že v podstate zrovnoprávnil 

všetkých občanov Rímskej ríše, vďaka čomu zároveň odstránil aj akúkoľvek formu 

diskriminácie2 na svojom území. (Castles – Davidson, 2000, s. 32 – 33). Zatiaľ čo 

inkorporáciu rímskeho občianstva oproti občianstvu gréckeho mestského štátu polis je možné 

hodnotiť vysoko pozitívne a to zvlášť vďaka tomu, že zahrňovala nielen občanov Ríma, ale 

všetkých občanov na celom území Rímskej ríše3, tak za „krok späť“ A. Davidson považuje 

exklúziu časti občanov Rímskej ríše na politickom živote štátu (Castles – Davidson, 2000, s. 

33). O „vzdialenom Rímskom občanovi“ a jeho (ne)participácií na politickej moci v 

samotnom Ríme hovorí aj R. A. Dahl. Ten na rozdiel od A. Davidsona, významný podiel na 

samotnej (ne)participácií občanov Rímskej ríše na verejnom živote štátu zase pripisuje 

obrovskej vzdialenosti medzi Rímom a jeho provinciami. To v podstate znamená, že pokiaľ 

chcel občan Ríma na politike štátu participovať neostávalo mu nič iné len to, že musel túto 

vzdialenosť istým spôsobom buď prekonať alebo neparticipovať vôbec. R. A. Dahl tento stav 

nazýva ako „druhá transformácia: Republikánstvo, reprezentácia a logika rovnosti“ (Dahl, 

1995, s. 30).  

Za úplne iný druh občianstva môžeme považovať občianstvo dnešného typu, ktoré na 

rozdiel od klasického chápania občianstva z čias antiky je diametrálne kvantitatívne i 

kvalitatívne odlišné. Aj keď si to už dnes takmer neuvedomujeme a občianstvo berieme ako 

bežnú súčasť nášho každodenného života pravdou zostáva, že súčasný model občianstva je 

výsledkom demokratizačných procesov a to posledných dvoch (troch) storočí, pričom jeho 

obsahový a formálny vývoj do značnej miery kopíroval demokratizačný proces. Za prelomové 

obdobie vo vývoji občianstva dnešného typu je možné považovať koniec 18. storočia, ktoré 

predovšetkým poznačili dve významné udalosti pri formovaní novodobej štátnosti a to vznik 

nového druhu štátu na Severoamerickom kontinente a Veľká francúzska revolúcia. Za 

výsledok oboch týchto historických udalosti je možné považovať vznik novodobého typu 

štátu a to štátu národného. Tu si je potrebné uvedomiť, že v prvotnej etape formovania 

národného štátu sa pojem národný štát spájal nie v zmysle jedného dominantného národa 

založenom na etnicko-historickom princípe – teda v zmysle homogenity národa4, ale ako štát 

                                                 
2  Jazykovú, náboženskú, etnickú, rasovú a podobne.  
3  Občanom Rímskej ríše sa mohol dokonca stať aj bývalý otrok.  
4  Etnický národ v zmysle „jeden celok“. 
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jednotného politického národa založenom na princípe rovnosti všetkých jeho členov – teda v 

zmysle heterogenity5. Zatiaľ čo prvý typ národa odvíjajúceho sa od etnického princípu je 

typický pre Európske národné štáty typu Nemecka, Talianska, Rakúska ale aj Slovenska, tak 

druhý typ národa je jednoznačne spájaný s existenciou občianskeho princípu, ktorého 

dominantná črta spočíva na rôznorodosti a pestrofarebnosti etník, ktoré spoločne tvoria národ 

občiansky6. Vo všeobecnosti sa za najreprezentatívnejší štát, v ktorej dominuje občiansky 

princíp považujú Spojené štáty, ktoré sa často spomínanú tiež ako „národ národov, či národ 

imigrantov (a nation of nations; a nation of immigrants)”. C. W. Watson tento stav 

pomenoval ešte presnejšie a to latinským vetným spojením „e pluribus unum“, čo v preklade 

je možné preložiť ako „z mnohých jediný“ (Watson, 2000, s. 37, vl. preklad). Okrem už 

spomenutých Spojených štátov, do tejto skupiny je možné zaradiť aj ďalšie prisťahovalecké 

štáty ako napríklad Kanada, Austrália či Nový Zéland, ale aj mnohé ďalšie. Z európskych 

štátov sa k občianskemu modelu národa najviac približuje Veľká Británia. Tu však v žiadnom 

prípade nemožno hovoriť o rýdzo občianskom modely národa a to predovšetkým kvôli 

kontinentálnym vplyvom, ktoré na Britské ostrovy prenikajú a to aj napriek snahe 

euroskeptickým postojovom samotných Britov. 

Za posledný vážny fakt, ktorý je si potrebné pri pojmoch štát, národný štát i národ 

uvedomiť je to, že medzi nimi existuje vzťah a nespočetné množstvo väzieb, ktoré však nie je 

možné ani preceňovať, ale nemožno ich ani podceňovať. Pretože od toho ako sa definuje 

národ (či už etnický alebo občiansky) sa zákonite odvíja aj to, ako zadefinujeme aj konkrétny 

štát. Pretože i ten je možné definovať buď ako etnický alebo občiansky. Zatiaľ čo v národnom 

štáte založenom na občianskom princípe a s občianskym národom sa posilňuje „občianska 

identita a všetci sú si rovní, a to bez ohľadu na svoj etnický pôvod a národnú identitu“ 

(Gbúrová, 1996, s. 88), tak v prípade národného štátu založenom na etnickom princípe a s 

etnickým národom sa za najvyšší ideál považuje to, „aby sa štát a národ v čo najväčšej miere 

kryli, čo v podstate vedie k fenoménu nacionalizmu“ (Ištok, 2004, s. 189). M. Gbúrová k tomu 

ešte dodáva, že „zo strany majoritnej spoločnosti k minoritám tu prevláda nedôvera, 

podozrievavosť, stereotypy a etnocentrizmus...“ (Gbúrová, 1996, s. 92 – 93). A práve preto, 

ako tu už bolo spomenuté by sme nemali pojmy štát, národný štát a národ ani preceňovať, ale 

ani podceňovať. Pre nás bolo ich vymedzenie (a to aspoň v minimálnej miere) dôležité 

                                                 
5  Občiansky národ v zmysle „z mnohých sa stáva jediný.“ „from the many, one“ (Watson, 2000, s. 37, 
vl. preklad). 
6  Okrem pojmu občiansky národ, v odbornej literatúre je sa možné taktiež stretnúť s pojmami ako 
politický národ, či západný model národa. Na druhej strane, pomerne častým synonymum k pojmu etnický národ 
je pojem východný model národa.  
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predovšetkým z toho hľadiska, že predstavujú neodškriepiteľnú primordialistickú základňu, 

od ktorej sa je možné odraziť pri našom ďalšom vymedzovaní pojmov občan a občianstvo. 

 

 2. „Byť občanom“ v etymologickom zmysle slova 

 

Pokiaľ sa opäť vrátime k predchádzajúcim koncepciám občianstva, kde za prelomové 

obdobie v ich chápaní sme označili vznik národných štátov z konca 18. storočia, tak z 

významového hľadiska je možné občianstvo ako všeobecný pojem definovať ako kategóriu 

dynamickú. Pod kategóriou dynamickosti sa má namysli predovšetkým absolútne diametrálny 

posun vo význame samotného pojmu občianstvo. Zatiaľ čo občianstvo resp. byť občanom 

štátu v pôvodnom (klasickom) zmysle slova je možné v podstate definovať ako „synonymum 

k pojmu byť slobodným človekom (ľudskou bytosťou slobodne konajúcou, bez akéhokoľvek 

vplyvu inej osoby )“, kde neodškriepiteľné miesto majú občianske, politické a sociálne práva 

v zmysle ako ich vytýčil T. H. Marshall vo svojom diele Citizenship and Social Class, tak v 

dnešnom ponímaní sa pojem občianstvo zúžil „už len na úradné potvrdenie zo strany 

kompetentných úradov s cieľom získať cestovný pas, či iné výhody z toho plynúce“ (Onufrák, 

2009, s. 55 – 56). Za výstižne a trefné konštatovanie v tomto smere môžeme považovať citát 

S. Castlesa, ktorý rozlišuje medzi pojmami „stať sa občanom a byť občanom“7 (Castles – 

Davidson, 2000, s. 84, vl. preklad). Na základe tejto citácie je možné jednoznačne dospieť k 

záveru, že úspešné získanie občianstva jedného štátu žiadateľom – občanom druhého štátu 

ešte neznamená, že tým občanom v skutočnosti aj je. A zároveň ani to, že ho tak bude 

posudzovať aj celá spoločnosť. Zatiaľ čo konotáciu „stať sa občanom“ je možné 

zjednodušene vysvetliť len ako formálny právny akt zo strany prijímajúceho štátu; tak zo 

strany spoločnosti sa dôraz kladie predovšetkým na druhú časť Castlesovej citácie a to „byť 

občanom“ štátu. To, že „stať sa občanom“ a „byť občanom“ nie je to isté a medzi oboma 

konotáciami existuje obrovský rozdiel si svet - no predovšetkým západná civilizácia založená 

na liberálno-demokratických princípoch a trhovo ekonomických vzťahoch začala 

uvedomovať až začiatkom tohto tisícročia a to v súvislosti s rapídnym nárastom počtov 

imigrantov z iných civilizačných okruhov, ktoré sa od toho nášho (západného) výrazne 

odlišujú. Tu je si ešte potrebné uvedomiť, že s nárastom extrémizmu, islámizmu a 

medzinárodného terorizmu sa otázka udeľovania občianstva vzhľadom na možné 

bezpečnostné rizika stáva ešte o čosi citlivejšia. G. Sartori na margo tejto skutočnosti povedal: 

                                                 
7  „Becoming a Citizen and Being a Citizen.” 
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„K integrácií môže ísť len u tých osôb, ktoré o to prejavia záujem. Občianstvo poskytnuté 

neintegrovaným imigrantom teda nevedie k integrácií, ale k dezintegrácii“ (Sartori, 2005, s. 

69). 

Pokiaľ sme už hneď v úvode občianstvo definovali ako právny vzťah, v ktorom je občan 

previazaný so svojím štátom, tak byť dobrým občanom svojho štátu je možné len vtedy, „ak 

sa daný občan identifikuje so svojim štátom – čím sa u neho vytvára občianska identita, ktorá 

následne vedie k lojalite občana smerom k svojmu štátu. Zároveň byť lojálnym občanom vo 

vzťahu k štátu znamená byť verným a spoľahlivým občanom svojho štátu, ktorý sa na svojho 

občana môže kedykoľvek spoľahnúť. Tento vzťah však musí platiť aj opačne, čo znamená, že 

dobrý štát by sa mal o svojho občana kdekoľvek a kedykoľvek postarať“ (Onufrák, 2009, s. 

55).  

 3. Ius sanguinis, ius soli, ius domicili 

 

Vo všeobecnosti sa za najjednoduchší spôsob, ako získať štátne občianstvo, považuje 

narodenie dieťaťa, a to na základe dvoch možných princípov – ius sanguinis (právo krvi) a ius 

soli (právo zeme), ktoré sú všeobecne známe, no už menej sa vie a hovorí o tom, akú 

významnú úlohu zohrávajú v kontexte migrácie. Zatiaľ čo občianstvo na základe princípu ius 

sanguinis sa odvíja v podstate od občianstva minimálne jedného z rodičov, občianstvo na 

základe princípu ius soli, čiže práva zeme, sa zase spája s miestom narodenia. Z nášho 

pohľadu je oveľa dôležitejšie zistenie, že vo všeobecnosti platí pravidlo, že kým princíp ius 

sanguinis je typický pre štáty z historického hľadiska emigračné, založené na etnickom a 

ľudovom základe a budovaní národného štátu európskeho typu, tak princíp ius soli sa vo 

všeobecnosti spája so štátmi imigračnými ako USA, Kanada, Austrália - budovanými ako 

občianske typy štátov a to s cieľom začleniť rôzné skupiny do spoločnej society na jednotnom 

území (Castles – Davidson, 2000, s. 84). Hlavným cieľom pri princípe ius soli v podstate bolo 

integrovať imigrantov s rôznym pôvodom, ktorí sa od seba navzájom líšili a to zvykmi, 

kultúrou, tradíciami aj náboženstvom, aby boli ochotní sa začleniť do novo vzniknutého 

národa s cieľom stať sa jeho súčasťou a následné ho spoločnými silami formovať. Za typický 

príklad štátu, kde dominuje princíp ius sanguinis sa považujeme Nemecko. C. W. Watson, 

ktorý sa odvoláva na Herderovú koncepciu, ktorá vychádza z „realpolitik“, vysvetľuje 

dôvody, prečo je tomu tak:  

 

„Nemeckej národnosti patrilo vždy prvé miesto. „Nemeckosť“ pozostáva z jednej krvi. 

Platí tu motto, raz Nemec – vždy a všade Nemec. A to platí o Nemcoch v USA, v Austrálii, ale 
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aj o tých, ktorí sú bližšie – v Poľsku, či v Rusku.“ Ako ďalej C. W. Watson dodáva, „toto 

poznanie však znamená privilegovanie tých, ktorí sa nachádzajú mimo teritoriálnych hraníc 

štátu, avšak Nemecko im dáva právo pobytu v Nemecku a s tým spojené právo plného 

občianstva. Vytvára sa tak špeciálny záujem zo strany nemeckej vlády o Nemcov v zahraničí. 

Z tohto pohľadu je nemecká národnosť oveľa dôležitejšia ako občianstvo“ Na záver C. W. 

Watson konštatuje, „že kým migranti z Ruska, ktorí sa usadili v Nemecku a aj napriek tomu, 

že používajú odlišný dialekt nemčiny, ktorý nebol väčšine Nemcom zrozumiteľný, boli 

považovaní za príslušníkov národa a aj tí z Demokratickej republiky (Východného Nemecka) 

boli označovaní za rovnoprávnych Nemcov, tak druhá a tretia generácia Turkov dlhodobo 

pobývajúca v Nemecku a plynulo hovoriaca po Nemecky sa stále považuje za „Ausländer“ – 

čiže cudzincov.“ (Watson, 2000, s. 30 – 32, vl. preklad). 

 

Tým v podstate C. W. Watson jasne vytýčil, čo znamená byť občanom na princípe ius 

sanguinis - teda práva krvi. Na druhej strane je potrebné uviesť, že prijatím zákona z roku 

1999 s platnosťou od 1. 1. 2000 sa podmienky na získanie nemeckého občianstva o čosi 

zmiernili, aj keď aj naďalej patria k jedným z najreštrikčnejších v Európe. Prísnejšími 

opatreniami k udeľovaniu občianstva ako v Nemecka sa v rámci Európy považuje už len 

Rakúsko a Švajčiarsko (Koser, 2007, 23 – 24; Castles – Davidson, 2000, s. 86).  

Na druhej strane, pokiaľ ide o udeľovanie štátneho občianstva na základe princípu ius soli, 

odborná literatúra najčastejšie uvádza Spojené štáty. Tu totiž dodnes platí zákon8 z 

dvadsiatych rokov minulého storočia, podľa ktorého dieťa narodené na území Spojených 

štátov získava automaticky občianstvo USA a to bez ohľadu na občianstvo svojich rodičov. 

Vzhľadom nato, že je tento zákon zo strany imigrantov pomerne často zneužívaný, v 

poslednom čase sa čoraz častejšie ozývajú kritické hlasy Republikánov na jeho zrušenie 

(Castles – Davidson, 2000, s. 91). Za posledný dôležitý rozdiel medzi princípmi ius sanguinis 

a ius soli S. Castlesa považuje fakt, že „zatiaľ čo v prípade ius sanguinis je „momentom na 

radosť“ samotné narodenie potomka, v prípade ius soli ide o akt verejnej prísahy, kedy sa 

deklaruje vernosť a lojalita k štátnemu celku“ (Castles – Davidson, 2000, s. 89, vl. preklad). 

Ďalším spôsobom, ako je možné štátne občianstvo cudzieho štátu získať, je tzv. 

naturalizáciou. V podstate ide o dlhodobý a komplexný proces úspešného zavŕšenia integrácie 

občana cudzieho štátu do majoritnej spoločnosti štátu nového. Samotný akt naturalizácie 

spravidla prichádza až následne potom, čo sú splnené konkrétne podmienky. Tu je si potrebné 

                                                 
8  „Birthright citizenship“ 
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uvedomiť, že samotné splnenie stanovených podmienok ešte neznamená, že občianstvo bude 

aj skutočne udelené. V tomto smere je najdôležitejšou inštanciou konkrétny úradník, ktorý 

danú žiadosť vybavuje a len on rozhodne, či úradné rozhodnutie bude mať pozitívny alebo 

negatívny charakter. „Naturalizácia je totiž ľubovoľný akt zo strany štátu a nie je na ňu 

právny nárok. Splnenie konkrétnych podmienok je len istým spôsobom „priblíženie sa“ k 

získaniu občianstva, no v žiadnom prípade neznamená jeho získanie“. (Onufrák, 2009, s. 57). 

Pri získavaní občianstva štátu formou naturalizácie sa za najdôležitejšiu podmienku 

považuje nepretržitý legálny pobyt v danom štáte, ktorý sa často odvodzuje od práva k 

pobytu. Ten sa v právnej terminológii označuje ako ius domicili. Okrem tejto elementárnej 

podmienky väčšina štátov vyžaduje aspoň základné znalosti oficiálneho jazyka na 

komunikatívnej úrovni; ďalej základné vedomosti národnej histórie, právneho poriadku9, 

tradícií a podobne. V prípade niektorých Švajčiarskych kantónov je možné hovoriť o istej 

kuriozite, keďže tu sa okrem znalosti jedného z oficiálnych jazykov, dokonca vyžaduje aj 

znalosť miestneho dialektu (Castles – Davidson, 2000, s. 86). Na druhej strane, napríklad v 

Spojených štátoch sa veľký dôraz kladie na morálnu stránku žiadateľa.10 Pri udeľovaní 

občianstva na princípe ius soli sa často prihliada na faktor spájania rodín.11 Ten rovnako ako 

morálna stránka žiadateľa pôsobí vysoko pozitívne (Stalker, 2008, s. 43 – vl. preklad). 

Pokiaľ sa opäť vrátime k získaniu občianstva občanmi iného štátu procedúrou 

naturalizácie, podľa viacerých zdrojov sa za najobťažnejšie s pomedzi európskych štátov 

považuje získať občianstvo Švajčiarskej konfederácie a Rakúskej republiky, k čomu 

nasvedčuje aj doba nepretržitého trvalého pobytu (ius domicili) na území daných štátov. 

Zatiaľ čo v prípade Švajčiarska je doba nepretržitého pobytu stanovená na obdobie 12 rokov a 

pri jeho vybavovaní je potrebné počítať s poplatkami, ktoré sa šplhajú „do niekoľko desiatok 

tisícok dolárov“ (Foulkes, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3673736.stm [28/05/2009]), tak 

v prípade Rakúska je to 10 rokov. (Koser, 2007, 23 – 24; Castles – Davidson, 2000, s. 86). 

To, že získať štátne občianstvo v týchto štátoch je pre imigranta naozaj zložité a obťažné 

potvrdzujú nielen výpovede dlhodobo neúspešných žiadateľov, ale aj mnohé medzinárodné 

organizácie humanitného charakteru (Foulkes, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6992670.stm 

[28/05/2009]). Získať švajčiarske, či rakúske občianstvo mnohí dokonca ironicky 

                                                 
9  Myslí sa tým predovšetkým základné vedomosti o ústave konkrétneho štátu a jeho najzákladnejších 
zákonoch. 
10  „A good character” (dobrý charakter – vl. preklad) – zažiaľ čo neresti ako alkoholizmus, užívanie 
drog, prostitúcia, gamblérstvo, polygamia, súdne trestaná osoba, či osoba označená voči ostatným za nebezpečnú 
a potenciálnu hrozbu môžu proces udeľovania občianstva skomplikovať, vynikajúce výsledky v oblasti vedy, 
výskumu, či športu môžu na druhej strane k jeho udeleniu len napomôcť - pôsobia pozitívne.  
11  “Reuniting of families”.  
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prirovnávajú k „narodeniu sa po druhý krát“. Za zmienku snáď stoji kuriózny prípad 

neúspešného žiadateľa – občana Nemeckej Spolkovej republiky, roky žijúceho vo 

Švajčiarsku, ktorému sa aj napriek niekoľkým pokusom nepodarilo získať švajčiarske štátne 

občianstvo a to kvôli jeho „mizernej znalosti nemčiny“. Na druhej strane za štát, kde je štátne 

občianstvo možné získať najjednoduchšie a v čo najkratšej dobe sa považuje Austrália. Tu je 

možné štátne občianstvo Austrálie získať už po dvoch rokoch trvalého legálneho pobytu v 

krajine (Castles – Davidson, 2000, s. 86). Len pre zaujímavosť uvádzame, že v prípade 

záujmu o štátne občianstvo Slovenskej republiky je ho možné žiadateľovi udeliť „až po 8 

rokoch nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky“ a to na základe Zákona 

o štátnom občianstve Slovenskej republiky č.502/2007 Z. z. Na záver, za zmienku určite stojí 

spomenúť ešte aj udeľovanie izraelského štátneho občianstva štátom Izrael. Podľa izraelského 

právneho poriadku je možné izraelské štátne občianstvo získať „teoreticky“ okamžite po 

príchode do krajiny, pokiaľ daná osoba vierohodne preukáže, že ona sama alebo jej rodičia sú 

resp. boli praktizujúci Židia (Koser, 2007, 24). V tomto prípade nie je dôležitá dĺžka 

nepretržitá trvalého pobytu na území štátu Izrael, ale príslušnosť k židovskému národu a viera 

v Judaizmus. Práve tento fakt sa na prelome 80. - tých a 90. -tých rokov minulého storočia 

výrazne podpísal na obrovskom prílive imigrantov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu 

(Košťál, 1/2002, s. 27 – 28; Čejka, 6/2008, s. 14 – 16). Zatiaľ čo sa jedná časť z nich v Izraeli 

usadila natrvalo a dnes tvoria značnú časť izraelskej populácie, ta druhá (rovnako značne 

početná) „potom ako získala izraelské občianstvo a pas, využila Izrael len ako prestupnú 

stanicu“ s cieľom dostať sa do USA, či štátov západnej Európy (Čejka, 6/2008, s. 15).  

 

 4. Bipolitizmus  

 

Pokiaľ sa opäť vrátime k situácií v štáte Izrael, tu je potrebné povedať, že okrem nárastu 

záujmu o izraelské štátne občianstvo zo strany imigrantov – občanov cudzích štátov; záujem 

narastá aj o cudzie štátne občianstva a to zo strany občanov Izraela. Vo väčšine prípadov je tu 

snaha o dvojité12, či viacnásobné13 štátne občianstvo, čo znamená že na jednej strane tu 

existuje snaha zachovať občianstvo pôvodné, no zároveň je tu snaha získať nové občianstvo 

cudzieho štátu. Len pre vysvetlenie je potrebné povedať, že tento novodobý jav sa netýka len 

Izraela, lež mnohých štátov sveta, avšak práve na príklade Izraela je možné nádherne 

demonštrovať čo vedie ľudí získať dvojité, či viacnásobné občianstvo a zároveň to, aké 

                                                 
12  Bipolitizmus 
13  Multipolitizmus 
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konzenkvenčné dopady je možné od tohto konania očakávať. Podľa A. Onufráka existujú 

najmenej dva dôvody prečo je o dvojité, resp. viacnásobné štátne občianstvo zo strany 

občanov štátu Izrael tak veľký záujem: 

 

„1. Ak občan Izraela získa štátne občianstvo ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, na 

základe zmluvy z Maastrichtu z roku 1991 je mu automaticky umožnený voľný pohyb v rámci 

všetkých 27 štátov EÚ, čo má následne spojitosť s výhodami s tým spojené. Napríklad právo 

podnikať, pracovať, študovať... v ktoromkoľvek členskom štáte v rámci EÚ 27. 

2. Ak občan Izraela získa štátne občianstvo ktoréhokoľvek štátu14, tak mu to automaticky 

ponukajú väčšie možnosti aj pri cestovaní do okolitých štátov v oblasti Blízkeho Východu, s 

ktorými má Izrael už dlhodobo naštrbené vzťahy. Napríklad Sýria, Libanon, Egypt atď.“ 

(Onufrák, 2009, s. 59). 

 

Pokiaľ vychádzame z predchádzajúcej citácie, tak za hlavnú motiváciu, prečo narastá 

záujem o dvojité, či viacnásobné občianstvo je možné považovať snahu o maximalizáciu 

výhod slobodného pohybu, pobytu a cestovania. A tento vzťah platí rovnako medzi dvoma, či 

viacerými konkrétnymi štátmi, ktorých občania disponujú ich občianstvami, ako aj smerom 

navonok k tretím štátom. Za negatívnu stánku takéhoto druhu občianstva je možné považovať 

dilemu, ktorá nastáva v súvislosti s lojalitou občana k dvom, či viacerým štátom súčasne. 

Naskytá sa tu opäť nezodpovedaná otázka do akej miery je takýto občan lojálny a teda verný 

svojmu štátu. Ako aj to, do akej miery môže jeden, či druhý štát svojmu „kvázy občanovi“ 

dôverovať a to vzhľadom nato, že je súčasne aj občanom toho druhého štátu. Táto otázka je 

obzvlášť „horúca“ v čase krízy, či vojnového stavu. A to obzvlášť vtedy, keď oba štáty voči 

sebe stoja v antagonistickom vzťahu. 

Aj keď vďaka Európskemu dohovoru o občianstve, ktorý bol prijatý Radou Európy v roku 

1997, s platnosťou od 1. marca 200015 sa mnohé otázky podobného charakteru podarilo 

čiastočne vyriešiť, nič to však nemení na situácií voči mimo európskym štátom, voči ktorým 

takýto právny dokument nemá takmer žiaden význam. A práve niekde tu sa končia aj 

argumenty tých, ktorí status dvojitého, či viacnásobného občianstva tak vehementné obhajujú. 

V tomto smere je si potrebné uvedomiť, že takéto občianstvo má zmysel len v časoch 

stability, prosperity, ekonomického rastu a v demokratickom prostredí kedy oba štáty 

                                                 
14  Predovšetkým je záujem o štáty západného civilizačného okruhu, demokraticky zriadené, kde 
prevládajú trhovo-ekonomické vzťahy. Napr. USA, Kanada, Austrália, členské krajiny EÚ...  
15  Slovenská republika tento dohovor ratifikovala dňa 30. apríla 1998.  
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kooperujú a vzájomne spolupracujú, vďaka čomu sa prehlbujú rodinné, kultúrne a 

spoločenské väzby, no nie vtedy, ak ide o štáty navzájom nezlučiteľné, stojace voči sebe 

nepriateľsky a ich vývojový rámec je na úplné odlišnej úrovni (Onufrák, 2009, s. 60 – 61). 

Vo všeobecnosti sa za najpriaznivejšie prostredie, kde sa dvojité občianstvo môže aktívne 

rozvíjať a prehlbovať považuje oblasť pohraničia, v rámci ktorého na oboch stranách hranice 

prebiehajú čulé aktivity kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho i politického života, 

pričom tento jav označujeme ako transnacionalizmus resp. transnacionálnu migráciu. 

Základný determinant úspešnosti v tomto prípade pozostáva „na budovaní dvoch domovov a 

rovnako aj budovaním dvoch, či viacerých identít – tej novej, aj tej pôvodnej“ (Csaló, 2007, s. 

114). J. Clifford tento stav – stav, kedy si imigranti, resp. transmigranti budujú a udržiavajú 

súbežné dva domovy, nazýva ako „stav hybridity“ (Csaló, 2007, s. 127). Okrem tohto pojmu, 

v odbornej literatúre je sa tiež možné stretnúť aj s pojmami ako „duálna identita“16, či ako 

„identitu cez odrážku“17s ktorou prichádza napríklad C. W. Watson. (Watson, 2000, s. 30 – 

98, vl. preklad). 

V závere tejto kapitoly a v súvislosti s pojmom duálna identita je potrebné poukázať na 

jeden veľmi závažný fakt. Ten súvisí s lingvistickým vymedzením pojmu „dvojité štátne 

občianstvo“ v slovenskom jazyku. Aj napriek tomu, že tento pojem je v slovenskom právnom 

poriadku už dlhodobo zaužívaný z pohľadu terminológie a logiky podľa nášho názoru nejde o 

najšťastnejšie a najpresnejšie zvolený pojem a preto by mal byť nahradený pojmom „duálne 

občianstvo“. Ten totiž presnenejšie a výstižnejšie odzrkadľuje daný stav, pričom adekvátne 

kopíruje politologicko-právnu terminológiu z anglického jazyka, kde sa používa pojem „dual 

citizenship“. Tento postoj sa v prvom rade odvíja od toho, že zatiaľ čo prídavné meno 

„duálny (-e)“ v podstate znamená dvojitosť v zmysle podvojnosti – teda stav, kedy platia oba 

stavy a sú si rovnocenné, tak prídavne meno „dvojitý (-é)“ sa skôr spája vo význame 

dvojnásobný, teda dvojnásobok niečoho v zmysle početnosti, či množstva. Vychádzajúc z 

istých indícií za najreálnejšie vysvetlenie, ako sa mohol pojem „dvojité občianstvo“ dostať do 

užívania v spisovnom slovenskom jazyku je možné považovať jeho prevzatie z jazyka 

nemeckého, pretože práve v nemeckom jazyku sa používa pojem „dvojité občianstvo“ - z 

nem. „doppelburgerschaft“ a „doppelstaater“ a nie „duálne občianstvo“. Z toho 

automatický vyplýva, že v anglickom jazyku by potom neexistoval termín „dual citizenship”, 

ale pojem „double citizenship”, no s takýmto pojmom sme sa v žiadnej odbornej literatúre 

zatiaľ nestretli. Ako dôkaz toho, že naše zistenie stojí na logických základoch a má reálne 

                                                 
16  „Dual identity“ 
17  „Hyphenated identity“ 



 974

opodstatnenie potvrdzujeme tým, že aj pri prechode domácej meny zo Slovenskej koruny na 

spoločnú európsku menu Euro v prvých šestnástich dňoch, kedy bolo možné platiť oboma 

menami, sa používal pojem „duálny obeh“ a nie „dvojitý obeh“ (Onufrák, 2009, s. 60). 

 

5. Numerické počty naturalizovaných osôb 

 

Aj napriek tomu, že sa európska imigračná, azylová a integračná politika považuje za 

pomerne striktnú a často sa stáva terčom kritiky pravdou zostáva, že rovnako prísnou, ak nie 

ešte prísnejšou politikou k imigrantom a následne k žiadateľom o štátne občianstvo disponujú 

aj niektoré ázijské, či africké štáty. A. Davidson, ktorý sa odvoláva na T. Morris – Suzuku, 

napríklad do pozornosti dáva Japonsko, ktoré na základe zákona o občianstve už z roku 1899 

prevzatého z nemeckého právneho poriadku „za takmer 60 ročné obdobie – v rozmedzí rokov 

1900 až 1959 udelilo japonské štátne občianstvo len 298 cudzincom“ (Castles – Davidson, 

2000, s. 193, vl. preklad). Podľa A. Davidsona si tento stav vyžaduje o to väčšiu mieru 

pozornosti, že tu žije 680 tisícová populácia príslušníkov etnických menšín, ktorých aj po 

niekoľkých generáciách žijúcich v Japonsku stále považujú za cudzincov. Pričom za najväčšia 

z nich sa považujú Kórejčania, ktorí tvoria asi ½ z celkového počtu. Podľa A. Davidsona 

podobná situácia ako v Japonsku existuje aj v ďalších krajinách Východnej a Juhovýchodnej 

Ázie. Tak napríklad v Číne je „podľa článku 7 Čínskej ústavy počet naturalizovaných osôb 

limitovaný a v podstate sa dotýka len potomkov etnických Číňanov. Počet tých, ktorí získajú 

čínske občianstvo, ale nie sú potomkami Číňanov, sa ročne pohybuje v rozmedzí len 70 – 80 

osôb“ (Castles – Davidson, 2000, s. 193, vl. preklad). Na podobný problém naráža aj G. 

Sartori, ktorý zase poukazuje na udeľovanie občianstva na základe princípu optimo iure, ktoré 

sa používa v islamskom práve. Pri tomto princípe je v podstate vylúčený každý žiadateľ o 

občianstvo, ktorý vyznáva iné náboženstvo ako islam. „Plnohodnotné občianstvo sa priznáva 

len veriacim s podriadenosťou sa koránu“ (Sartori, 2005, s. 69). 

Na druhej strane na základe najaktuálnejších štatistík európskeho štatistického úradu 

Eurostat z roku 2006, dosiahol počet novo udelených občianstiev v rámci 25 členských štátov 

Európskej únie úctyhodné číslo 735 tisíc osôb, pričom absolútne najvyšší počet občianstiev 

udelila Veľká Británia (154 tisíc), Francúzsko (148 tisíc) a Nemecko (124 tisíc), čo znamená, 

že tieto tri štáty dokopy udelili viac ako 60 % z celkového počtu všetkých občianstiev. Za 

nimi s pomerne veľkým odstupom nasleduje Španielsko (62 tisíc) a Švédsko (51 tisíc) 

(Vasileva – Sartori, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-

108/EN/KS-SF-08-108-EN.PDF [15/01/2009]). Najvyšší počet udelených občianstiev získali 
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občania Turecka (9,9 %) a Maroka (7,4 %), za ktorými s výrazným odstupom nasleduje Irak 

(3,6 %), Ekvádor (3,3 %) a Srbsko a Čierna Hora (3,1%), pričom významným faktorom pri 

jeho získavaní majú rodinné, historické, jazykové, náboženské a mnohé ďalšie väzby (pull 

faktory), ktoré medzi zdrojovou a cieľovou destináciou existujú. Tak napríklad až 52 % zo 

všetkých úspešných Turkov získalo občianstvo v Spolkovej republike Nemecko. Vo 

Francúzsku sa zase najúspešnejšími žiadateľmi stali Maročania, z ktorých až takmer ½ sa 

usadila práve vo Francúzsku. Nemecko zároveň udelilo najviac občianstiev aj žiadateľom z 

Izraela, Poľska a Ukrajiny, zatiaľ čo vo Francúzsku okrem Maročanov to boli ešte aj 

Alžírčania, či Tunisania. V prípade Spojeného kráľovstva bolo najviac občianstiev udelených 

Indom, Pakistancom a tiež Juhoafričanom. Na druhej strane, pokiaľ ide o Španielsko, tak tu až 

82 % zo všetkých záujemcov, ktorí v Španielsku získali občianstvo, pochádza z Južnej 

Ameriky. 

Na záver snáď už len asi toľko, že podiel občanov, ktorí sú občanmi jedného členského 

štátu EÚ, no získali občianstvo iného členského štátu EÚ, predstavuje len 8 % z celkového 

počtu úspešne naturalizovaných osôb, pričom až ¼ z nich tvorili Bulhari a Rumuni, ktorí v 

tom čase ešte neboli súčasťou EÚ.18 Občania nečlenských štátov EÚ tvorili 27 %, občania 

afrických krajín 22 %, Ameriky 12 %, Oceánie 1 % a zvyšné 3 % pripadá na občanov 

ostatných krajín(Vasileva – Sartori, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-

SF-08-108/EN/KS-SF-08-108-EN.PDF [15/01/2009]).  

  

Záver 

Na základe toho, čo v príspevku odznelo je si potrebné otvorene priznať fakt, že štátnemu 

občianstvu ako takému sa venuje len veľmi malá miera pozornosti. Snáď len akademická 

pôda, či relevantné inštitúcie často politického charakteru19 predstavujú v tomto smere svetlu 

výnimku. Občania mnohých štátov sveta a to bez ohľadu na ich sociálne postavenie v 

spoločnosti, intelektuálnu vyzretosť a majetkové pomery, z ktorých pochádzajú ako keby 

otázkam týkajúcich sa vzťahu občan – štát neprikladali žiaden význam a zmysel. Pre 

mnohých z nich sa pojem občianstvo spája len s významom „stať sa občanom“. V tomto 

smere je ich možné hodnotiť ako intelektuálne „zakrpatených“ a ich občiansko-politické 

povedomie zostáva asi na úrovní nevoľníkov, či otrokov spred niekoľkých storočí. 

Na druhej strane mementom pre nás by zasa mali byť udalosti z 11. septembra 2001 v 

New Yorku, 11. marca 2004 v Madride, či 7. júla 2005 v Londýne s dostatočným impulzom 

                                                 
18  Bulharsko a Rumunsko vstúpilo do Európskej Únie až 1. 1. 2007.  
19  Napr. vláda a to zvlášť prostredníctvom ministerstiev vnútra a zahraničných vecí.  
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nato, aby si už aj najzarytejší utopistickí humanisti konečne uvedomili Sartoriho slová, že „k 

integrácií môže ísť len u tých osôb, ktoré o to prejavia záujem. Občianstvo poskytnuté 

neintegrovaným imigrantom teda nevedie k integrácií, ale k dezintegrácii“ 
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