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Úvod 

Býva veľmi zložité označiť akékoľvek konanie za extrémistické, prípadne za konanie 

majúce extrémistické charakteristiky, alebo to jednoznačne vylúčiť. Hranica medzi 

extrémizmom a akceptovaným, konformným správaním je veľmi široká a nejasne formulovaná. 

Každá spoločnosť má tendenciu stanovovať určité kritériá pre určenie toho, čo možno 

považovať za nežiaduce, násilné, radikálne až extrémistické, alebo čo znaky takéhoto prejavu 

nemá. Preto aj pri porovnaní jednotlivých krajín Európskej únie v tejto oblasti sa stretávame 

s rozdielnym vymedzením toho, čo je alebo nie je považované za radikálne či extrémistické. 

V podstate ide o mieru tolerancie k niektorým prejavom a nastavenie indikátorov pre 

hodnotenie daného konania ako extrémistického. 

Za charakteristickú črtu radikalizácie a extrémizmu možno považovať jeho ideovú 

motiváciu. Vo väčšine prípadov extrémistických činov páchateľ nemá úmysel sa obohatiť a je 

odhodlaný aj k sebeublíženiu či sebaobetovaniu. Práve v týchto špecifikách možno vidieť 

rozdiel medzi extrémisticky orientovanými činmi a ostatnými patologickými činmi. Rozdiel je 

možné vidieť aj v presadzovaní tzv. vyšších či egoistických záujmov. Medzi egoistické záujmy 

môžeme zaradiť dosiahnutie zisku v podobe získania moci a vplyvu, uspokojovanie potrieb 

alebo spôsobenie škody inému, odveta či pomsta. 

Za extrémistu môže byť označený aj človek, ktorý je vnútorne presvedčený, že jeho 

konanie má rozmer záslužnej činnosti, pozitívne hodnotenej väčšinovou spoločnosťou. Ako 

príklad je možno uviesť činnosť eko-aktivistov, ochrancov prírody či ochrancov iných zdrojov. 

Pri získaní označenia extrémistický je takýto jedinec obvykle nútený sa brániť a dokazovať, že 

jeho idey, cieľ, konanie a sledovaný následok nemajú v sebe prvky niektorej formy 

extrémizmu. Medzi extrémistov  patria  osoby,  alebo  skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä 

názormi a postojmi, ktoré väčšinová spoločnosť odmieta. Ponúkané jednoduché a rýchle 

riešenia problémov existujúcich v spoločnosti, sa môžu zdať všeobecne prijateľné. Ale len do 

doby uvedomenia si toho, k akým následkom povedú a čo v občianskej spoločnosti a štáte 

spôsobia. Napriek tomuto poznaniu sa u niektorých jedincov neprejaví zodpovednosť za 

spôsobené následky a začne u nich prebiehať proces, ktorý možno označiť za radikalizáciu. 

Stručne definované, ide o proces vzniku extrémistických postojov a prejavov u konkrétneho 

jednotlivca, prijatie extrémistickej ideológie, či tendencia k podpore takýchto jednoduchých 

a rýchlych riešení najmä v prípade sociálnych problémov. 
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Podľa odhadu Ministerstva vnútra SR sa počet osôb pôsobiacich v extrémisticky 

orientovaných skupinách na území Slovenskej republiky k 31. 12. 2001 pohyboval na úrovni 

cca 3406 osôb. Z tohto počtu možno medzi aktívnych extrémistov s pravicovou orientáciou 

zaradiť cca 476 osôb a medzi pravicovo orientovaných sympatizantov cca 2002 osôb. V rámci 

ľavicového extrémizmu bolo aktívnych cca 96 osôb a sympatizantov ľavicového extrémizmu 

je 832.1 Novšie údaje k počtom osôb extrémisticky orientovaných Ministerstvo vnútra SR 

neuvádza. Je však možné vyhľadať i novšie výskumy, ktoré sa orientujú na radikálne 

a extrémistické prejavy u rôznych špecifických cieľových skupín (napr. mladí ľudia, 

vysokoškoláci a pod.). Ale vzhľadom na zmeny, ktoré prebehli v politickej a sociálnej sfére, je 

možné oprávnene predpokladať, že početnosť extrémisticky orientovaných osôb sa výrazne 

zmenila. 

Zo všeobecných indikátorov, z ktorých sa odvodzuje radikalizmus a extrémizmus 

v konaní osôb alebo skupín, môžeme uviesť najmä tieto: 

 odmietanie platných právnych, sociálnych a morálnych noriem,  

 iná hodnotová a postojová orientácia, ktorá je v rozpore so všeobecnou orientáciou 

väčšinovej spoločnosti, 

 vysoká miera názorovej alebo rasovej neznášanlivosti,  

 absencia hmotných pohnútok,  

 antinormatívne, až protiprávne konanie s prvkami agresivity až brutality.2  

Autori si uvedomujú, že rozsah monografie neumožňuje uviesť všetky atribúty takého  

komplexného multifaktorového spoločenského problému, akým je extrémizmus. Rovnako nie 

je možné v jednej monografii komplexne analyzovať všetky odtiene a nuansy extrémizmu 

v súčasnej spoločnosti. Rovnako tak nie je možné stanoviť všetky efektívne metódy zisťovania 

a eliminácie extrémizmu, ako aj formy prevencie v tejto oblasti. Poznanie extrémizmu ako 

komplexného javu nás núti sústrediť pozornosť na výskum tej časti problematiky, ktorá je podľa 

našej mienky natoľko významná, že je potrebné ju poznať, analyzovať a využívať v rámci práce 

pracovníkov pomáhajúcich profesií pri ochrane spoločnosti a ľudských práv klientov pred 

týmto fenoménom. Obmedzujúcim prvkom sú aj v našom prípade verejne publikovateľné a 

chránené informácie z prostredia špecialistov v oblasti extrémizmu a extrémistických hnutí 

a výskumné zistenia ďalších výskumníkov v tejto oblasti. 

                                                           
1 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2006-2010. 
2 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 
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Rovné práva a oprávnené záujmy každého človeka, možno zabezpečiť iba v spoločnosti, 

v ktorej vládne právnymi normami a dobrými mravmi ovládaný poriadok. Sloboda a rovnosť 

pre všetkých na druhej strane predstavuje určitý zásah do slobody každého, kto si chce v 

spoločnosti nájsť svoje miesto. Rozsah zásahov do slobody jedinca závisí od povahy 

spoločenského zriadenia. To sa obvykle prejavuje požiadavkami na podriadenie občanov 

vyšším záujmom a s tým súvisiacu poslušnosť. Aby bola takáto požiadavka legitímna musia aj 

samotní strážcovia poriadku legitimizovať svoje nároky voči ostatným tým, že sami budú tieto 

spoločenské normy rešpektovať a dodržiavať. Ináč sa u členov spoločnosti vytvára tendencia 

nepodriaďovať sa vyšším záujmom a nebyť konformnými. Obsah právnej úpravy, by mal 

vychádzať z vnútra každého, resp. väčšiny spoločnosti, z presvedčenia o správnosti toho, čo 

právne normy pre každého a spoločnosť prinášajú. 

Rešpektujeme právo čitateľov monografie na odlišný názor alebo pohľad na analyzovanú 

problematiku radikalizácie a extrémizmu. Citlivo vnímame práva každého jedinca, najmä právo 

slobodne zmýšľať a konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, právo na svetonázor 

a s ním spojené hodnoty. Autori ponúkajú široké spektrum faktov, ktoré čitateľom umožňujú 

orientáciu v problematike v celej šírke identifikovanej a identifikovateľnej na území Slovenskej 

republiky. Dovoľujeme si tvrdiť, že extrémizmus je priamo závislý na usporiadaní a stave 

spoločnosti, v ktorej sa prejavuje. Keď sa ocitne spoločnosť v období, v ktorom značne 

narastajú vnútorné rozpory, je veľká väčšina radikálnych a extrémistických aktivít 

bezprostrednou reakciou na tieto rozpory.  

Podľa viacerých autorov sú fenomény radikalizácie a extrémizmu produktom 

demokratickej spoločnosti. Síce nežiadaným a nechceným, ale často nezvratným. Demokracia 

nemá dostatok účinných obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, čo jej škodí. 

Pokiaľ by takéto mechanizmy mala, prestala by byť demokraciou a stala by sa v určitej miere 

diktatúrou. Preto sa každá demokratická spoločnosť stretáva s rôznymi formami extrémizmu. 

Po celom svete, vrátane našej krajiny, existuje množstvo najrôznejších extrémistických skupín 

a hnutí.3  Preto sa venujeme tejto problematike a chceme ponúknuť čo najucelenejšie 

východiská súvisiace s radikalizáciou a extrémizmom pre lepšiu orientáciu v tak zložitom 

sociálno-psychologickom jave, ktorý v dnešnej spoločnosti predstavuje závažnú formu 

sociálnej patológie ktorá ohrozuje základné princípy na ktorých je postavená demokratická 

spoločnosť. 

                                                           
3 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.   
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Filozofické východiská extrémizmu 

Extrémizmus a dehumanizácia v civilizačnom procese 

Autori pri zvažovaní vymedzenia filozofických východísk extrémizmu stáli pred voľbou 

prezentácie viacerých filozofických konceptov, ktoré sú v súčasnej dobe rozpracované 

v teoretickej rovine pre oblasť radikalizmu a extrémizmu alebo ponúknuť jeden ucelený 

koncept. Autori sa priklonili k voľbe prezentácie jedného, uceleného konceptu. Voľba padla na 

filozofický koncept  Z. Baumana, ktorý je v ucelenej podobe prezentovaný v jeho diele 

Modernosť a holokaust. Toto rozhodnutie podporil aj fakt, že autori začali pripravovať 

samostatné dielo, ktoré bude venované prehľadu filozofických východísk radikalizmu 

a extrémizmu v súčasnej spoločnosti.   

Fyzické násilie a jeho hrozba nie sú v spoločnosti neistotou, ktorá zasahuje do života 

jednotlivcov, ale akousi zvláštnou formou istoty. Na indivíduá je vyvíjaný neustály uniformný 

tlak spoločenského násilia, ukrytého za scénou každodenného života. Javy spojené s násilím sa 

stali prirodzenou súčasťou bytia, ako súčasť tvorby konformity v spoločnosti. Táto explorácia 

násilia je obvykle členmi spoločnosti nevnímateľná, keďže správanie a impulzy jednotlivca sú 

od najútlejšieho veku prispôsobované normám a spoločenskej štruktúre, ktorých sa násilie, či 

diktát spoločnosti, stalo súčasťou4. 

Historický výskum odhaľuje u jedincov krehkosť ľudskej povahy, odporu k násilným 

činom, vraždám, nechuť k násiliu, strach zo zlého svedomia a zodpovednosti za nemorálne 

správanie. To sa dostáva do výraznej konfrontácie s výdobytkami civilizácie, technologickým 

pokrokom, racionálnymi kritériami voľby, tendenciami podriaďovať myslenie a konanie 

pragmatizmu úspornosti a účinnosti5. Civilizácia vo svojej podstate však znamená (a historické 

pramene to jednoznačne potvrdzujú) aj otroctvo, vojny, vykorisťovanie, teror, či likvidačné 

tábory. Na druhej strane znamená aj lekársku starostlivosť a hygienu, vznešené ideály, klasickú 

hudbu a pod. Je mylné sa domnievať, že civilizácia a násilné, kruté, až neľudské zaobchádzanie 

sú antitézou. V súčasnej dobe sú krutosti, tak ako väčšina iných aspektov súčasnosti, oveľa 

efektívnejšie než v minulosti. Tieto aspekty spojené s civilizáciou nikdy neprestali a neprestanú 

existovať. Tvorba i deštrukcia sú neoddeliteľné aspekty toho, čo dnes nazývame civilizáciou.6 

                                                           
4 ELIAS, N.  In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
5 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt. 
6 RUBENSTEIN, R. L. In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
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Modernosť nie je protikladom efektívnej deštrukcie, masakrom a mučeniu. Čím je 

myslenie racionálnejšie, tým väčšmi vzrastá aj deštrukcia, menia sa iba spôsoby akými k nej 

dochádza. Radikalizmus, extrémizmus a terorizmus nie sú nástrojom vášní. Stali sa nástrojom 

politickej racionality7. Racionálny svet, technologické výdobytky industriálnej a byrokratickej 

spoločnosti modernej civilizácie umožnili aj neľudské správanie, masové vraždy, genocídu a 

holokaust. Nenásilný či nekonfliktný charakter modernej spoločnosti je v podstate ilúziou. 

Moderná civilizácia sama o sebe nie je dostačujúcou podmienkou pre znevažovanie ľudskosti, 

pripúšťanie násilia a ospravedlňovanie vrážd. Tieto prejavy sú sprievodným javom, nie však jej 

nevyhnutnou podmienkou. Civilizačný proces má vo svojom centre dva predpoklady:  

 potlačenie iracionálnych a antisociálnych tendencií, 

 vylučovanie násilia zo života spoločnosti, respektíve koncentrácia násilia pod kontrolu 

štátu, ktorý násilie používa na ochranu spoločnosti. 

Tieto dva predpoklady spája vízia civilizovanej spoločnosti v našej západnej modernej 

forme. Jedná sa o morálnu silu, ako systém inštitúcií, ktoré spolupracujú a navzájom sa dopĺňajú 

pri nastoľovaní normatívneho poriadku a vlády práva, čím sa chránia podmienky 

spoločenského mieru a individuálnej bezpečnosti. Táto vízia môže, ale nemusí byť zavádzajúca. 

Sústreďuje sa len na jednu stranu historického procesu a arbitrárne určuje hranicu medzi 

normálnym a abnormálnym. Tým sa odvracia pozornosť od stálosti alternatívneho, 

deštruktívneho potenciálu zakódovaného v procesoch civilizácie8. 

Krutosť a neľudské správanie koreluje s určitými vzormi spoločenskej interakcie oveľa 

silnejšie ako s osobnostnými vlastnosťami ich vykonávateľov. Krutosť je svojím pôvodom vo 

väčšej miere spoločenská črta ako charakterová črta. Niektorí jedinci sa prikláňajú ku krutosti, 

ak sa ocitnú v kontextoch, ktoré rozkladajú morálne tlaky a legitimizujú neľudskosť.9 Krutých 

činov sa nevyhnutne nedopúšťajú iba krutí jedinci, akoby sa mohlo zdať. Vo väčšej miere sú to 

obyčajní muži a ženy, ktorí sa snažia dobre plniť svoje povinnosti.10 Je dokázané, že 

interpretovať krutosť a neľudské správanie ako excesy, spáchané rodenými zločincami, 

sadistami, šialencami, či ináč narušenými jedincami, je mylné. Podľa klinických kritérií 

nemožno viac ako 10% páchateľov považovať za abnormálnych. Faktom ostáva, že väčšina 

páchateľov krutosti a neľudského správania boli bežní ľudia, neodlišujúci sa od priemeru, ktorí 

                                                           
7 KREN, A. G. and L. RAPPORT.  In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
8 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. MILGRAM, S. Poslušnosť voči autorite. 
9 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
10 MILGRAM, S. Poslušnosť voči autorite. BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
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bez problémov prešli každým známym psychologickým testom. Tento fakt je viac ako 

znepokojivý11. Korelácia krutosti s osobnostnými charakteristikami jej vykonávateľov je slabá. 

Ale je veľmi silná vo vzťahu k autorite a podriadenosti, štruktúre moci a poslušnosti, s ktorými 

sa stretávame denne. Človek, ktorý má z vnútorného presvedčenia odpor k páchaniu 

protispoločenskej činnosti, môže tieto činy vykonávať s relatívnou ľahkosťou, ak mu to prikáže 

autorita12. Možno predpokladať, že niektorých jedincov ženú ku krutosti ich vlastné, 

nevynútené, osobnostné sklony, ktoré sú v rôznej miere patologické. Je však isté, že odpor k 

násiliu z vlastného vnútorného presvedčenia krutosti nezabráni, ak sa jedinec nachádza v 

kontexte interakcií, ktoré nabádajú ku krutostiam. Neľudskosť je vecou spoločenských vzťahov 

a štruktúr, ktoré sa racionalizujú a technicky zdokonaľujú. To isté platí aj pre kapacitu a 

účinnosť spoločenskej produkcie neľudskosti. Byrokratické organizačné štruktúry a inštitúcie, 

ktoré koordinovali normálnych jedincov, a ktoré sú zodpovedné za genocídu či holokaust, 

neboli v žiadnom sociologickom zmysle patologické alebo abnormálne. Ak byrokratický 

systém jasne definuje svoju úlohu prostredníctvom konkrétnych postupov, ktorých sa majú 

jedinci pridržiavať, je pre nich ľahké spoľahnúť sa na jeho mašinériu, zotrvačnosť, racionalitu 

a efektívnosť pri dosahovaní vytýčeného cieľa13.  

Morálne zábrany voči násilnému a krutému zaobchádzaniu na inej ľudskej bytosti sa 

rozptyľujú, ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich faktorov:  

 násilie je autorizované  oficiálne príkazy prichádzajú z miest na to oprávnených, 

 výkon násilia sa stáva rutinou  pomocou smerníc a dôslednej špecifikácie úloh,  

 faktor dehumanizácie človeka14.  

Prvé dve podmienky sú súčasťou princípov racionálneho konania, ktorých aplikáciu možno 

nájsť v rôznych inštitúciách modernej spoločnosti. Organizačná štruktúra, požiadavka 

poslúchať príkazy nadriadených, požiadavka oddať sa blahu organizácie a jej povýšenie nad 

všetky ostatné záväzky a väzby, úplne vylučuje ostatné stimuly konania. Osobnostné názory a 

preferencie, ktoré prekážajú oddanosti je podľa tejto idey potrebné potlačiť a vyhladiť. Ideál 

disciplíny smeruje k totálnej identifikácii s organizáciou. Vymazanie osobnej identity a 

obetovanie vlastných záujmov možno v ideológii organizácie definovať ako morálnu cnosť. To 

považujeme za extrémnu formu sebaobetovania, z hľadiska organizácie je to však vyžadované. 

                                                           
11 KREN, A. G. and L. RAPPORT. In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
12 MILGRAM, S. Poslušnosť voči autorite.  BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
13 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
14 KELMAN, H. C. In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
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Z pohľadu byrokracie ide o morálnu cnosť, ktorej treba podriadiť všetky ostatné morálne 

požiadavky. Nesebecká vernosť tejto morálnej cnosti je interpretovaná ako „česť služobníka 

verejnosti“. Tá spočíva v schopnosti svedomito vykonávať príkazy nadriadených autorít presne 

tak, ako by boli v súlade s vlastným vnútorným presvedčením. To platí, aj napriek námietkam 

voči nesprávnym rozkazom. Správanie služobníka verejnosti znamená morálnu disciplínu a 

sebapopretie v najvyššom zmysle15. Prostredníctvom cti sa morálka nahrádza disciplínou. 

Delegitimizácia všetkých iných zdrojov a záruk správnosti, okrem vnútorných organizačných 

pravidiel a popretie autority individuálneho svedomia, sa stáva najvyššou morálnou cnosťou.16 

Tieto procesy sú charakteristické aj pre radikálne a extrémistické organizácie. 

Väčšina ľudí považuje hodnoty slušnosti, vzdelanosti, tolerancie, či lásky k blížnemu za 

podstatný atribút nevyhnutný pre plnohodnotný život občana. Humanizmus v širšom zmysle je 

historicky sa meniaca sústava názorov, ktorý:  

 uznáva a zdôrazňuje hodnotu človeka ako osobnosti; 

 uznáva  jeho právo na slobodu, šťastie, rozvoj a uplatnenie vlastných síl a schopností;  

 je úsilím o ľudskosť a ľudskú dôstojnosť životných podmienok človeka;  

 je aj posudzovaním spoločenských inštitúcií z hľadiska blaha človeka.  

Je to úsilie o to, aby sa princípy spravodlivosti, rovnosti a ľudskosti stali normami vzťahov 

medzi ľuďmi v osobnom a spoločenskom živote.17  Pod princípmi humánnosti máme na mysli 

všeobecne akceptované mravné princípy, ako napr. úcta k iným ľuďom, čestnosť, 

spravodlivosť, tolerancia, vzájomne prospešná spolupráca a pod.. Princípy humánnosti sú teda 

akýmsi morálnym návodom na uskutočňovanie mravného ideálu, ktorým je humánnosť.18  

Ľudské bytie spočíva v úsilí o jeho zachovanie na všeobecnej a individuálnej úrovni. To 

nie je možné zabezpečiť inak, ako na základe rešpektovania humánnosti a dôstojnosti človeka.  

Jednou z prioritných úloh každého právneho a demokratického štátu je nastolenie právneho 

systému a noriem, ktoré dokážu zabezpečiť poriadok a bezpečnosť svojim občanom, ako aj 

občanom cudzích štátov, ktorí sú na jeho území. Úlohou štátu v demokratickom zriadení je 

vytvorenie takej priaznivej klímy, ktorá umožní každému občanovi fungovať a vykonávať 

každodennú činnosť s pocitom istoty žitia a bytia. Medzi základné priority každého človeka v 

takto fungujúcom systéme patrí snaha o zachovanie demokratických princípov a ochrany pred 

                                                           
15 WEBER, M. In BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
16 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust.  
17 ZELINA, M. a E. KOMÁRIK. Humanizácia výchovy.   
18 GLUCHMAN, V.  Človek a morálka. 
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akýmkoľvek zásahom, ktorý môže tieto princípy narušiť. Žiaľ, práve súčasnosť sa nesie v 

znamení radikalizácie a extremizácie spoločnosti, čo so sebou prináša problémy, ktoré majú 

rôznu podobu. Ich spoločným znakom je atakovanie ľudskej dôstojnosti a humánnych princípov 

spoločenstva. 

Opakom humanizácie byrokracie je dehumanizácia objektov byrokratickej operácie. Tá 

vytvára možnosť vyjadrenia ľudí čisto technickými, eticky neutrálnymi pomenovaniami. 

Dehumanizácia je spájaná hlavne s činmi v koncentračných táboroch, v ktorých boli ľudia 

ponížení na najprimitívnejšiu úroveň prežívania, s odopretím všetkých symbolov ľudskej 

dôstojnosti v takej forme, že stratili ľudskú podobu. Tento obraz predstavuje extrémny prejav 

trendu, ktorý možno identifikovať vo všetkých byrokraciách, bez ohľadu na to, aké sú neškodné 

ich úlohy. Dehumanizácia sa netýka len tých najzlovestnejších prejavov neľudskosti, ale týka 

sa univerzálnych prejavov byrokratických štruktúr, s ich stálym potenciálnym 

nebezpečenstvom. Dehumanizácia sa začína v bode, keď vďaka oddialeniu objektov, ktoré sú 

cieľom byrokratického procesu, sú tieto objekty zredukované na súbor kvantitatívnych 

opatrení. Ľudské objekty, ktoré sú zredukované prostredníctvom byrokratického riadenia na 

čisté, kvalitou nezaťažené čísla, strácajú svoje charakteristiky človeka. Sú dehumanizované. 

Len ľudia sa môžu stať objektom etických vzťahov a len čo sa ľudia zmenia na čísla, túto 

možnosť strácajú. Dehumanizácia je nerozlučne spätá s najzákladnejšou, racionalizačnou 

tendenciou modernej byrokracie. Každá byrokratická štruktúra nejakým spôsobom ovplyvňuje 

ľudské bytosti a dehumanizujúce následky môžu mať oveľa bežnejšiu formu ako sa môže zdať. 

Nemusí nutne ísť iba situácie v čase vojen, či iných kríz. Zamestnanci spoločností majú 

zlikvidovať konkurenciu. Klientsky princíp v niektorých povolaniach núti pracovníkov nazerať 

na klientov cez pridelené čísla, príjmy, výdavky a pod. Úradníci na sociálnych úradoch 

prideľujú účelové dávky. Za technickými názvami je ťažké vidieť ľudské bytosti. Akonáhle sú 

ľudské objekty byrokratického riešenia dostatočne dehumanizované, znemožní sa im, aby sa 

stali subjektmi morálnych požiadaviek. Vnímajú sa s etickou ľahostajnosťou. Vykonávatelia 

byrokratickej činnosti čerpajú pochvalu, hrdosť a istotu vlastnej dôstojnosti z toho, že zlomili 

spurnosť svojich obetí ako prekonanie istej prekážky. Dehumanizácia ľudských bytostí a 

pozitívne hodnotenie, morálna pochvala a sebahodnotenie vykonávateľov byrokratických 

činností sa navzájom posilňujú. Tak môžu vykonávatelia slúžiť čomukoľvek a ich morálne 

svedomie ostáva nenarušené. Z uvedeného vyplýva, že byrokratický spôsob konania modernej 

spoločnosti obsahuje všetky technické prvky potrebné pre vykonanie dehumanizovaných činov 

(v najkrajnejšom prípade až genocídy). Tento spôsob sa môže dať do služieb extrémizmu, 
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terorizmu, rasizmu, alebo akéhokoľvek deštrukčného cieľa bez zásadnej zmeny svojich 

štruktúr, mechanizmov a behaviorálnych noriem19.  K neľudskosti a dehumanizácii prispieva aj 

spoločenská vzdialenosť. Existuje priama úmernosť medzi ochotou vykonávať krutosti a 

blízkosťou obete. Čím je väčšia fyzická a psychologická vzdialenosť medzi vykonávateľom a 

obeťou, tým je ľahšie byť krutým. Každá sila či jav, ktorý sa postaví medzi vykonávateľa 

a objekt násilia, vedie k redukcii psychickej záťaže vykonávateľa a zmenšuje sa jeho 

neposlušnosť voči rozkazu konať kruto. V našej spoločnosti často medzi nami a konečným 

aktom deštrukcie, ku ktorému prispievame, stojí byrokratická štruktúra, alebo iní ľudia. Proces 

byrokratizácie a racionalizácie nezvratne uľahčuje správanie, ktoré je vo svojich následkoch 

neľudské a kruté. Čím racionálnejšia je organizácia, tým ľahšie je spôsobiť utrpenie a zároveň 

ostať vo vnútornej rovnováhe. Psychologické hľadisko je tu zrejmé. Páchateľ je ušetrený 

utrpenia z pohľadu na následky svojho činu. Je potrebné brať do úvahy aj spoločenský rozmer 

ľudského správania a páchania krutostí. Ak je človek vylúčený zo spoločenstva a je 

dehumanizovaný len na technický pojem, už nezáleží či sa jedná o živý alebo neživý objekt. 

Osamelosť obete, teda objektu nie je len vecou fyzickej separácie. Je to funkcia spoločenstva, 

z ktorého je obeť vylúčená. Fyzická blízkosť páchateľov a ich vzájomná spolupráca má 

tendenciu vyústiť do skupinového pocitu, vrátane vzájomných záväzkov a pocitu solidarity. 

Skupinový pocit je výsledkom spoločného konania a komplementarity individuálnych konaní. 

Vylúčenie obete a spoločenstvo sa navzájom podmieňujú a potvrdzujú. Byrokratická 

organizácia prostredníctvom svojej autority a štruktúr dokáže zabezpečiť čoraz hlbšiu a 

neprekonateľnú priepasť medzi konajúcimi členmi organizácie a objektmi konania. Konajúci 

sa tak menia na prenasledovateľov a vylúčené objekty na ľudské obete20. Počas civilizačného 

procesu došlo k presunu násilia a prerozdeleniu moci. Ako u mnohých ďalších nežiadúcich 

javov, tak aj násilie v spoločnosti nevymizlo. Stalo sa len, že zmizlo z očí väčšiny populácie. 

Stalo sa neviditeľným v našom úzkom a obmedzenom privatizovanom pohľade osobnej 

skúsenosti21. Alebo zmenilo formu, presunulo sa do iných sfér, rozvíja sa v zdanlivo 

neviditeľných sociálnych priestoroch (napr. v súčasnosti vo virtuálnom priestore a pod.). A to 

až do momentu, kedy sa niektorá z jeho foriem v spoločnosti objaví v neakceptovateľnej forme 

a podobe. 

  

                                                           
19 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
20 MILGRAM, S. Poslušnosť voči autoritám. BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
21 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
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Morálnosť vs. nemorálnosť ako funkcie konformity 

Spoločnosť ako i všetky jej zložky (komunity, skupiny i samotní jedinci) vyvíjajú 

sociálne vplyvy s cieľom dosiahnutia podriadenosti okolia, konformitu s požadovaným. 

Uplatnenie vplyvu môže byť vykonané rôznymi spôsobmi a môže viesť k rôznym následkom.22  

Konformitou sa chápu zmeny v správaní alebo názoru jedinca alebo jedincov, ktoré sú 

výsledkom skutočného alebo domnelého sociálneho tlaku. Na jedincov je vyvíjaný tlak, aby sa 

správali v súlade s určitými platnými normami a pravidlami. Konformita sa vyznačuje tým, že 

jedinci robia to, čo by bez sociálneho tlaku ináč nerobili.23 Konformita je nástroj byrokracie a 

byrokracia je vo svojej podstate schopná dosahovať požadované ciele. Aby sa byrokracia 

angažovala v akcii s extrémistickým kontextom, potrebuje plán lepšieho, či skôr rozumnejšieho 

spoločenského poriadku, napríklad rasovo uniformnej, či beztriednej spoločnosti24. Pôsobenie 

sociálneho vplyvu môže viesť k presvedčeniu, že požadované správanie, myšlienky, postoje, 

hodnoty a ideály sú akceptovateľné. Človek ich prijíma za svoje, vstrebáva ich do vlastnej 

psychiky a myslenia, súhlasí s nimi, stotožňuje sa s nimi25 v procese interiorizácie26.  

Spoločensky vynucované morálne systémy sú založené na globálnych systémoch, 

morálnom systéme komunity a na systémoch podporovaných komunitou. V heterogénnom a 

pluralitnom svete sú tieto systémy relatívne. Tento druh relativizmu sa nevzťahuje na ľudskú 

schopnosť odlíšiť dobro od zla. To čo je relatívne v tomto systéme, je kolektívne svedomie 

spoločnosti. Proces socializácie pozostáva z manipulácie morálnej vnímavosti, nie z jej 

produkcie. Manipulovaná morálna vnímavosť nezahŕňa len určité princípy, ktoré sa stávajú 

objektom spoločenského spracovania. Zahŕňa aj schopnosť odporovať, unikať a prežiť toto 

spracovanie. Nech je riešenie otázky o spoločenských základoch morálnej zodpovednosti 

akékoľvek, rozdiel medzi dobrom a zlom nemožno legitimizovať odkazom na spoločenské sily, 

ktoré ho legitimizujú alebo sankcionujú. Aj keď niektoré skupiny alebo všetky skupiny, či 

komunity, správanie jedinca zatracujú, jeho správanie môže byť morálne. Oproti tomu čin, 

ktorý odporúča celá spoločnosť môže byť nemorálny. Prejavy morálneho správania nie sú 

odvodzované od prítomnosti nadindividuálnych inštitúcií societálneho charakteru. Morálne 

                                                           
22 SLAMĚNÍK, I. Konformita. 
23 SLAMĚNÍK, I. Konformita. 
24 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
25 SLAMĚNÍK, I. Konformita. 
26 HARTL, P. a H. HARTLOVÁ. Veľký psychologický slovník. 
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správanie je predstaviteľné len v koexistencii bytia s ostatnými ľuďmi, teda v sociálnom 

kontexte27.  

Spoločenská a individuálna morálna zodpovednosť ako predpoklady vzniku 

radikálneho správania 

Ľudská dôstojnosť je chápaná ako morálna rovnosť, rešpektovanie iného človeka bez 

ohľadu na jeho pohlavie, rasu, svetonázoru, či náboženské presvedčenie, minimálne ako 

rovnocenného sebe samému.28 Zodpovednosť každého morálneho správania vzniká zo 

zodpovednosti za iného človeka. Blízkosť znamená zodpovednosť a zodpovednosť je blízkosť. 

Rozptýlenie zodpovednosti a následná neutralizácia vnútorného morálneho diskurzu zahŕňa 

nahradenie blízkosti - fyzickou alebo psychickou separáciou. Spoločenská vzdialenosť je 

alternatívou ľudskej blízkosti. Morálnym atribútom ľudskej blízkosti je zodpovednosť. 

Morálnym atribútom spoločenskej vzdialenosti je nedostatok morálneho vzťahu alebo 

heterofóbia. Keď dochádza k narúšaniu a rozptyľovaniu blízkosti a blízkosť sa zmení na 

vzdialenosť, umlčí sa zodpovednosť. Keď sa blízky človek zmení len na iný ľudský objekt, 

zodpovednosť môže nahradiť odpor. Takýto proces premeny je procesom spoločenskej 

separácie. Z pohľadu historických skúseností môže mať na svedomí vyvraždenie miliónov ľudí. 

Separáciu v danom rozmere umožnila technológia a byrokracia modernej racionálnej 

spoločnosti. Je predpoklad, že morálka je nevyhnutne spätá s ľudskou blízkosťou. Čím viac 

rastie vzdialenosť, tým sa viac znižuje zodpovednosť za druhého. Morálne rozmery sa môžu 

rozptyľovať, až kým nedosiahnu bod, v ktorom sa stratia z dohľadu a zmiznú úplne. 

Nebezpečenstvo a význam morálnej ľahostajnosti je obzvlášť alarmujúce v našej modernej, 

racionalizovanej, industriálnej, technologicky vyspelej spoločnosti. V dnešnej spoločnosti 

môže byť ľudské konanie efektívne na diaľku. Táto vzdialenosť neustále rastie s pokrokom 

vedy, technológie a byrokracie. Následky ľudských činov siahajú ďaleko za bod, v ktorom sa 

stráca morálna viditeľnosť. Kapacita morálnych pohnútok, ktoré sú limitované princípom 

blízkosti, ostáva konštantná. Stále rastie vzdialenosť, na ktorú sú ľudské činy efektívne a 

účinné. Rýchlo rastie aj počet ľudí, ktorých tieto činy môžu ovplyvniť. Keď ľudia nemajú pred 

očami následky svojho konania, môžu sa stať súčasťou najstrašnejších činov bez toho, aby 

                                                           
27 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
28 GLUCHMAN, V. Človek a morálka.  
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vôbec zapochybovali o svojej úlohe a morálnej zodpovednosti. Je ťažké zistiť, že naše činy, 

prostredníctvom vzdialených následkov, prispievajú k spôsobovaniu utrpenia. Zodpovednosť 

za vlastné konanie a zodpovednosť ako taká, je existenciálnym modusom ľudského bytia. 

Morálka je primárnou štruktúrou intersubjektívneho vzťahu v najčistejšej forme. Neovplyvňujú 

ju žiadne faktory okrem morálky. Nepodlieha záujmu o zisk, racionálnym a optimálnym 

riešeniam, či podriadeniu sa nátlaku. Podstata morálky spočíva v povinnosti voči druhému a v 

povinnosti, ktorá predchádza každej zainteresovanosti. Korene morálky siahajú oveľa hlbšie 

ako ich má spoločenské zriadenie, štruktúry dominancie, či kultúry. Societálne procesy sa 

začínajú, keď štruktúra morálky už existuje. Morálka nie je produktom spoločnosti. Spoločnosť 

s morálkou manipuluje, využíva ju pre svoje záujmy a získanie moci. Zbaviť sa zodpovednosti 

za naše vlastné konanie nemožno obviňovaním spoločnosti. V konečnom dôsledku je morálne 

rozhodnutie a zodpovednosť na každej jednej ľudskej bytosti.29 Nedostatok tolerancie je jedným 

z významných faktorov vzniku radikálnych a extrémistických činov v spoločnosti. Zároveň je 

nedostatok tolerancie aj primárnou myšlienkou mnohých extrémisticky orientovaných skupín.  

Ideologické východiská extrémizmu 

Radikálne myšlienky ústiace do páchania extrémizmu ako spoločenské fenomény 

sprevádzajú našu spoločnosť už od nepamäti. Jednotlivci či skupiny, ktorých názor 

predstavoval určitý extrém  v rámci spektra názorov na určitú problematiku sprevádzajú dejiny 

ľudstva. Nájdeme ich ako na strane predstaviteľov verejnej moci, tak tiež ako prejav slobody 

myslenia a vyjadrovania názorov jedinca, či skupín obyvateľstva.30 

Termín extrémizmus je z etymologického hľadiska odvodený z latinského slova 

„extremus“, ktorého význam znamená – najkrajnejší, až výstredný postoj. V politickom 

kontexte daný termín predstavuje ľavý a pravý okraj ideového spektra, ktorého stred je 

spravidla akceptovaný väčšinou.31 Tu opäť pracujeme s ideovým stredom, ktorý sa 

v sociologických pohľadoch spája s konformizmom, príp. normalitou. Je však potrebné 

upozorňovať na rôzne vymedzenia pojmu normality. Preto sa v niektorých sociálnych 

                                                           
29 BAUMAN, Z. Modernosť a holokaust. 
30 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 
31 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
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skupinách či komunitách môže javiť i radikálne myslenie a extrémistické správanie ako 

normálne. 

Extrémizmus sa dá v podstate označiť za žurnalistický alebo politologický pojem, ktorý 

sa veľmi úzko prelína aj so sociologickým pohľadom. Charakterizuje antisystémový postoj 

vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie. Pritom za deštruktívne, 

nežiaduce a nebezpečné je nutné považovať také aktivity, ktoré pôsobia priamo, alebo v určitom 

časovom horizonte. Deštruktívne pôsobenie je zamerané na existujúci demokratický systém, 

ktorý sa snažia nahradiť systémom typu totalitného režimu, diktatúry, anarchie a pod. Cieľom 

takýchto aktivít je zničiť majoritný, najčastejšie demokratický systém.32  

Problematika extrémizmu a jeho prejavov v súčasnom období predstavuje 

celospoločenský problém. Možno ho priradiť k sociálno-patologickým javom vyskytujúcim sa 

v demokratických spoločnostiach. S problematikou extrémizmu sa spájajú rôzne prejavy, ako 

radikalizmus, fanatizmus, terorizmus, fašizmus, rasizmus a xenofóbia. Od zmeny totalitného 

systému na demokratický je možné zaznamenať na slovenskej, ale aj českej, poľskej či 

maďarskej politickej scéne zvýšenú koncentráciu extrémistických predstaviteľov. Ich tematická 

základňa je primárne tvorená národnostnou problematikou, najmä rómskou problematikou, 

problematikou národnostných menšín a prisťahovalectvom. Nevraživosť voči minoritám 

v spoločnosti sa tak čoraz častejšie vyskytuje aj na politickej scéne.33 

Viacerí autori34 venujúci sa problematike extrémizmu, rasizmu a xenofóbie, zhodne 

označujú tieto javy ako spoločensky nebezpečné, pretože vedú k riziku ohrozenia 

elementárnych demokratických princípov a ústavného poriadku. Extrémizmus môžeme 

charakterizovať ako špecifický spoločenský jav, ktorý je výsledkom dlhodobých štrukturálnych 

nedostatkov v spoločnosti35. Jednotlivé definície extrémizmu sa vo svojej bližšej špecifikácii 

a konkretizácii môžu odlišovať. Ide o multifaktorový problém, ktorý má multidisciplinárny 

charakter. Základné definície sú prezentované primárne v sociologickej, psychologickej 

a kriminologickej rovine. V sociologickej rovine extrémizmus predstavuje súhrn sociálno-

patologických javov, ktoré sa vyskytujú u organizovaných skupín, pričom sa prejavujú 

odmietaním základných hodnôt, noriem a spôsobov správania platných v danej spoločnosti. 

                                                           
32 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.  
33 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
34 ONDREJKOVIČ, P. 2003, ŠTEFANČÍK, R. 2013, KULIFAJ, P. 2016, ŽOFČÁK, M. 2017, a pod.  
35 ONDREJKOVIČ, P. In TOKÁROVÁ, A. et al. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej 

práce. 
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Psychologické prístupy hľadajú príčiny sklonov k extrémizmu v jednotlivcovi. 

Z kriminologického hľadiska predstavuje extrémizmus konkrétne formy a prejavy, ktoré je 

možné označiť ako trestný čin, prípadne tiež sociálno-patologický jav typický porušovaním 

právnych a sociálnych noriem.36 

Východiskom extrémizmu sú rôzne ideológie, ktorých základ je tvorený v individuálnej 

rovine spochybňovaním základných ľudských práv a slobôd. Na úrovni demokratických 

základov spoločnosti je to veľmi citlivá oblasť, ktorá ovplyvňuje množstvo sociálnych 

vzťahov37. Podľa definície Rady Európy38 extrémizmus zodpovedá forme politickej aktivity, 

ktorej základom je odmietanie foriem parlamentnej demokracie a zakladanie vlastnej ideológie 

založenej na xenofóbii, ostrakizácii a neznášanlivosti určitých skupín obyvateľstva. 

Extrémizmus je možné definovať ako akúkoľvek ideológiu, prípadne aktivitu, ktorá smeruje 

proti existujúcemu politickému systému s cieľom nahradiť ho vlastnou alternatívou. V laickej 

komunikácii sa termín extrémizmus zvykne používať ako súhrne označeniu k pojmom 

rasizmus, fašizmus, radikalizmus, antisemitizmus a podobne39. Termín extrémizmus sa používa 

ako súhrnné označenie daných javov od začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia. Podoby 

extrémizmu sa v priebehu 21. storočia modifikovali a obsiahli oveľa širšiu časť sociálnej 

reality. K tradičným hodnotám pravicových extrémistov patril prevažne nacionalizmus, 

rasizmus, či šovinizmus. Pri ľavicovo orientovaných extrémistoch väčšinou nedochádza k 

verejnému deklarovaniu potláčania  práv a slobôd občanov. Preto sú spoločnosťou vnímaní ako 

tolerantnejší. Riziko ich pôsobenia je v tom, že v prípade realizácie ich cieľov môže dôjsť 

k priamemu ohrozeniu pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. Ľavicový extrémizmus 

zdôrazňuje hodnotu rovnosti natoľko, že zabúda na inú hodnotu a to na slobodu. 

Medzi nové podoby politického extrémizmu je v súčasnosti radený islamizmus, ktorý je 

vnímaný ako forma politicko-náboženského fundamentalizmu. Reakciou na prienik a správanie 

moslimov do nemoslimských spoločností je vznik islamofóbie. Tá vzniká ako reakcia na 

nedostatočnú integráciu moslimských prisťahovalcov v krajinách západnej civilizácie, ktorej 

podoby a prejavy znázorňuje nasledujúca schéma. 

                                                           
36 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 
37 KULIFAJ, P. et al. Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou. 
38 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
39 CHARVÁT, J. In ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
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Zdroj: The Runnzmede Trust (1997, in Štefančík 2013) 

Obr.  1 Prejavy islamofóbie 

 

Rozširovanie islamofóbie a s tým súvisiace pôsobenie extrémistických skupín ovplyvnila 

okrem iného aj tzv. utečenecká kríza. Popri tradičných ľavicových a pravicových 

extrémistických skupinách sa v súvislosti s problematikou migrácie a islamizmu vyformovali 

nové hnutia, ktoré sa sústredia na protimigrantskú rétoriku spojenú práve s rozvojom 

islamofóbie v súčasnej spoločnosti40. Jej prejavy sa objavujú v rôznej intenzite. Zväčša sa 

prejavuje predsudkami a negatívnymi stereotypmi v myslení, až po prejavy otvoreného násilia. 

Islamofóbna politika je založená na obavách, stereotypoch v myslení, či predsudkoch alebo až 

na odpore k zvykom a normám moslimov. Toto dištancovanie sa zväčša prejavuje v rôznej 

intenzite ktoré existuje od latentných predsudkov až po otvorené agresívne násilie. 

Extrémistické stereotypy nie sú typické len pre členov v extrémistických formáciách. Sú 

bežnou súčasťou v spoločnosti, kde ľudia majú vo všeobecnosti k extrémistom odmietavý 

postoj. Práve tieto stereotypy sú často dôvodom prekvapivého úspechu extrémistických 

politických strán.41 V súčasnom období sa tieto stereotypy v myslení stávajú súčasnou 

celospoločenskou problematikou súvisiacou s rozvojom migrácie a tzv. utečeneckými kvótami. 

Z pohľadu Európskej únie je ochrana pred extrémizmom zakotvená v čl. 67 Zmluvy 

o Európskej únii v znení Lisabonskej zmluvy, v zmysle ktorej je úlohou Európskej únie 

                                                           
40 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
41 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
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vytvárať priestor slobody a spravodlivosti pri dodržiavaní základných ľudských práv  a slobôd. 

Úsilím Európskej únie je zabezpečovanie bezpečnosti prostredníctvom opatrení vedúcich 

k predchádzaniu trestnej činnosti spojenej s rasizmom, extrémizmom a xenofóbiou.42  

Radikálne a extrémistické prejavy predstavujú súbor rôznorodých aktivít vyskytujúcich 

sa najmä verejne, pričom často môžu mať konšpiratívny charakter. Činnosť extrémistických 

predstaviteľov často zahŕňa spektrum rôznych prejavov, z ktorých väčšinou len určitá časť 

porušuje právne normy, či normy, ktoré sú  vo všeobecnosti akceptované v danej spoločnosti. 

V tejto súvislosti je možné tvrdiť, že proces radikalizácie, ktorý vedie k páchaniu extrémistickej 

činnosti je z veľkej časti pred spoločnosťou skrytý. Prejavy a prvé príznaky tohto dynamického 

procesu sú často v súlade s normami minimálne niektorých skupín, ktoré sú spoločnosťou 

akceptované. Preto často spoločenským inštitúciám zodpovedným za stráženie spoločenského 

poriadku tento proces uniká. V intenciách vymedzenej problematiky je dôležité chápať 

extrémizmus ako jav dynamický, existujúci v kontexte priamej väzby na spoločnosť, ktorá je 

prostredníctvom svojich noriem a inštitúcií významným determinantom posilňujúcim pozíciu 

extrémistických zoskupení. Na druhej strane, práve spoločnosť môže zásadným spôsobom 

oslabiť mocenské snahy rôznych extrémistických skupín a to prostredníctvom odmietania 

akejkoľvek formy extrémizmu a jeho prejavov.43 To je podľa viacerých autorov možné iba pri 

zachytávaní všetkých, i latentných prejavov nielen extrémizmu, ale i procesu postupnej 

radikalizácie. 

Na základe ideologických základov, ku ktorým inklinujú, je možné odlíšiť primárny 

a sekundárny extrémizmus. Podľa formy konania je možné bližšie identifikovať verbálne, 

brachiálne a grafické podoby extrémizmu.44 Z pohľadu vnútorného členenia extrémizmu, je 

možné rozlíšiť národnostný, náboženský, ekologický a politický extrémizmus45. Najčastejšie 

sa v bežnej komunikácii rozlišuje medzi ľavicovým a pravicovým extrémizmom, ku ktorým je 

radený aj extrémizmus nábožensky.46 Okrem klasického rozlíšenia možno odlíšiť aj relatívne 

samostatné smery, kde sa radí politický, či náboženský extrémizmus, ale aj hnutie Skinheads.47 

V rámci klasického delenia extrémizmu sa rozlišuje:  

                                                           
42 DRUGDA, J. a E.V. MALÍKOVÁ. Ilegálna migrácia a utečenectvo v EÚ tzv. migračná kríza. 
43 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
44 ČERNÝ, P. Politický extrémizmus a právo. 
45 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 
46 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
47 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 
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 pravicový extrémizmus, ktorý vychádza najmä z ideológie nacizmu a fašizmu, pre ktorý 

je typické odmietanie rovnosti,  

 ľavicový extrémizmus, ktorý vychádza z ideológie komunizmu a anarchizmu, 

 náboženský extrémizmus, ktorý vychádza z radikálnych prúdov rôznych náboženských 

zoskupení, hlavne svetových náboženstiev ako islam, kresťanstvo, hinduizmus, 

budhizmus alebo zahŕňa aj problematiku siekt. Cieľom náboženského extrémizmu je 

aplikovať vlastnú ideológiu v celom svete a eliminovať tak ľudí, ktorí by sa tejto 

ideológií bránili. 

 

 

Obr.  2 Schéma extrémizmu  

Zdroj: Backes 1989 (in ŠTEFANČÍK, R. et al. 2013) 

 

Vo všeobecnosti je možné odlíšiť extrémizmus podľa dvoch základných charakteristík: 

1. podľa objektov napadnutia – útoky na ústavnosť a štátne zriadenie, hrubé narúšanie 

občianskeho spolužitia, útoky na život a zdravie občanov, rasistický extrémizmus, 

2. podľa formy konania – verbálny, brachiálny a grafický extrémizmus.48 

Samostatne sa budeme smerom extrémizmu venovať v ďalších častiach tejto monografie. 

  

                                                           
48 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
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Vymedzenie extrémizmu 

Extrémizmus je v súčasnosti často používaný pojem.  Ide o aktuálny fenomén, ktorému 

by mala byť zo strany spoločnosti venovaná náležitá pozornosť. Ide o multifaktorálny fenomén, 

a preto sa stal objektom záujmu viacerých vedných odborov. Jeho skúmaniu sa venuje filozofia, 

história, psychológia, politológia, sociológia ale aj sociálna práca či etika. 

Je možné konštatovať, že neexistuje žiadny univerzálny konštrukt, ktorý by vymedzoval 

čo prejavom extrémizmu už je a čo ešte nie je49. Podľa definície Ministerstva vnútra SR50 sa za 

extrémistické považujú všetky verbálne, grafické, fyzické, alebo iné aktivity spojené spravidla 

s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, zväčša s absenciou hmotnej pohnútky, 

ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne 

uznávaných spoločenských noriem, so zreteľnými prvkami netolerancie, najmä rasovej, 

národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti 

demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo 

verejnému poriadku.  

Pri vymedzení extrémizmu zo sociologického hľadiska, ho môžeme charakterizovať ako 

súhrn určitých sociálno-patologických javov, vytváraných viac či menej organizovanými 

skupinami osôb a priaznivcami takýchto skupín, s dominantnou črtou odmietania základných 

hodnôt, noriem a spôsobov správania platných v danej spoločnosti51. Aj napriek týmto pomerne 

jasným definíciám je veľmi ťažké určiť, kedy ide o prejav legitímneho názoru a kedy ide už o 

prejav extrémizmu. Deliaca čiara medzi nimi nie je jasná, čo umožňuje rôzne výklady toho, čo 

je alebo čo nie je extrémizmus. Nastavenie deliacej čiary vychádza zo stupňa citlivosti každej 

spoločnosti na extrémizmus, jeho formy a prejavy. Presný obraz získavame nie len 

zo všeobecných reakcií na extrémizmus, ale najmä z reakcií na jednotlivé formy a prejavy 

extrémizmu, ktoré môžu byť rozdielne a líšiace sa v konkrétnych prípadoch. 

  

                                                           
49 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
50 Nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 45/2004 o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o zriadení 

monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie. 
51 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.  
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Teória extrémizmu 

Precizovanie terminológie teórie radikalizácie a extrémizmu možno považovať za snahu 

o zmenu vágnych formulácií charakterizujúcich extrémistické aktivity za presne definované 

pojmy, ktoré je možno uchopiť ako nástroje pri riešení problematiky extrémizmu. Ide o prejavy 

súvisiace s vybočením, či úmyselným porušením všeobecne uznávaných noriem, či  výrazný 

odklon od  všeobecne uznávaných noriem v aktuálnej dobe. Existuje istý konsenzus medzi 

autormi ohľadom vymedzenia extrémizmu voči demokracii. Zároveň disponujeme 

charakteristikou, ktorá redukuje metodologické problémy v čo možno najväčšej miere52. To 

platí len do chvíle, kedy si uvedomíme, že fundamentálnym kritériom, na základe ktorého teória 

extrémizmu v súčasnosti definuje samotný pojem extrémizmus, je niečo tak metodologicky 

nejednoznačné a rozporuplné, ako je v politickej vede termín demokracia. Rozsiahla odborná 

diskusia plná rôznych, častokrát protichodných názorov, za účasti protichodne orientovaných 

autorov. Teoretici demokracie stále precizujú, čo to je demokracia. To má zásadný vplyv i na 

výskum v oblasti extrémizmu. Otázky ako, alebo kde sa vzala demokracia, aké má znaky, čím 

sa vyznačuje a čím líši od iných typov režimov a spoločenských usporiadaní, nie sú dostatočne 

zodpovedané.  Rovnako je nutné sa zaoberať tým, čím je demokracia typická, čím netypická, 

na čom si zakladá, kde začína a kde končí. Všetky tieto otázky  v súvislosti s témou extrémizmu 

podnecujú k námietke, ktorá doterajšie poznatky disciplíny môže diskvalifikovať jedinou 

otázkou: „Antitézou akej demokracie je extrémizmus?“  

Ak by sme chceli dať priestor reflexii politologickej diskusie, ktorá by aspoň čiastočne 

uspokojivým spôsobom naznačila čo i len tie najvýznamnejšie cesty, ktorými sa politická veda 

snaží zachytiť a interpretovať fenomén demokracie, museli by sme ponúknuť súbor jej 

možných definičných kritérií a charakteristík. Je možné zhodnúť sa na tom, že extrémizmus je 

sprievodným javom demokracie a možno ho považovať za jej prirodzenú súčasť. Demokracia 

nemá dostatok takých mechanizmov, ktorými by sa extrémizmu bránila tak, aby pritom 

neprestala byť demokraciou. Extrémizmus môže mať i pozitívny vplyv na spoločnosť. Môže v 

spoločnosti zohrať motivačnú, dynamickú a komparatívnu úlohu.53 Ako príklad možno uviesť 

ženské hnutia za práva žien. 

                                                           
52 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 
53 ČERMÁK, I. Agrese a její souvislosti. 
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Extrémizmus je neodstrániteľným sprievodným javom mladej demokratickej spoločnosti. 

Demokracia, ktorá by ráznym spôsobom odstránila extrémizmus, vystavila by sa riziku, že sa 

zmení na diktatúru s jediným možným názorom, ktorý bude považovaný za správny. 

Extrémizmom sa  rozumejú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené 

spravidla s vyhradeným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré uskutočňujú jednotlivci 

alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných sociálnych 

noriem so zreteľnými prvkami netolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo 

inej obdobnej neznášanlivosti. Tieto aktivity útočia proti demokratickým princípom 

spoločnosti, ústavnému usporiadaniu spoločnosti, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku. 

Extrémistami sa rozumejú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä: 

a) odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou mierou 

názorovej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, 

b) absenciou hmotných pohnútok a motiváciou protiprávneho konania s prvkami 

agresivity a brutality, 

c) agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými aktivitami54.  

Extrémistické aktivity môžeme rozdeliť do troch základných skupín, ktoré sú 

charakteristické nasledujúcimi znakmi. 

1. Aktivity, ktorých cieľom je realizácia vysoko ušľachtilých a humánnych cieľov, ale 

spôsobom, ktorý sa v menšej či väčšej miere nezlučuje so spoločenskými pravidlami 

správania. 

2. Aktivity, ktorých cieľom je realizácia predstáv o politickom systéme spoločnosti a jeho 

fungovaní, ktoré odporujú všeobecným normám morálky a humanity, spôsoby, ktoré 

umožňuje platný právny poriadok („slušnou" formou presadiť „neslušné" ciele). 

3. Aktivity, ktorých cieľom je realizácia neľudských, nehumánnych, rasovo segregujúcich 

cieľov protizákonnými a neľudskými prostriedkami. Do tejto tretej skupiny možno 

zaradiť i prevažnú časť rasovo motivovaných útokov.55 

 

Extrémistické aktivity môžu mať množstvo podôb. Môže to byť terorizmus, činnosť 

rôznych náboženských siekt, alebo rasovo motivovaná trestná činnosť, ktorej spoločensky 

najzávažnejšou  príčinou je rasizmus, či iná forma neznášanlivosti. 
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K extrémnym a radikálnym postojom inklinuje určitá časť spoločnosti, ktorá sa ich snaží 

presadzovať s rôznou úrovňou razancie. Z hľadiska stability spoločnosti sú extrémistické 

prejavy niektorých jej členov nie príliš závažné a predstavujú skôr okrajový problém, najmä 

pokiaľ sú to javy ojedinelé. Ak sa radikálne postoje a extrémizmus prepoja s ekonomickými 

alebo politickými štruktúrami v spoločnosti, situácia sa radikálne mení. Nebezpečenstvo 

predstavuje ľahostajnosť, v horšom prípade sympatie verejnosti alebo aspoň jej podstatnej časti 

k prejavom extrémizmu. Aj keď v Slovenskej republike zaznamenávame výskyt extrémizmu, 

nejde o tak rozšírený jav, ktorý by ovplyvňoval celkovú atmosféru v spoločnosti. 

Prejavy extrémizmu v súčasnosti na území Slovenskej republiky nemajú charakter 

masových rozmerov a nevedú k destabilizácii bezpečnostnej situácie v štáte. Tieto konflikty 

zostávajú „excesmi“, ktoré sú niektorými skupinami obyvateľstva vnímané veľmi citlivo. Bez 

ohľadu na fakt, že z celkovej trestnej činnosti predstavuje trestná činnosť s extrémistickým 

podtextom štatisticky nevýznamné číslo, je nutné k extrémistickým útokom pristupovať ako k 

spoločensky vysoko závažnému a nebezpečnému javu. 

Najvýznamnejšie teórie vzniku extrémizmu 

Univerzálna definícia extrémizmu nie je doposiaľ všeobecne prijatá. Tento fakt spôsobujú 

mnohé faktory. Za najdôležitejší faktor môžeme považovať, že za extrémizmus môžu byť 

označované takmer všetky formy presvedčenia a správania sa jednotlivcov, skupín či celých 

komunít vyznačujúce sa odporom k spoločenskému systému alebo používaním násilia či iných 

foriem sociálne nežiaduceho správania na dosahovanie skupinových, ideologických, 

náboženských alebo politických cieľov.56 Extrémizmus ako sociálny jav je najčastejšie 

výsledkom historických, politických, ekonomických, sociálnych či ďalších okolností. Tie 

zahŕňajú fakultatívne aj vplyv globálnych či regionálnych politík.57 K nárastu správania, ktoré 

by sme mohli označiť za extrémistické prispieva množstvo prvkov. Všeobecne možno tvrdiť, 

že extrémizmus môže byť spôsobený nárastom horizontálnych nerovností medzi 

obyvateľstvom. Rôzne výskumné štúdie naznačujú58 že spolu s prítomnosťou horizontálnych 
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nerovností sú pre vznik extrémizmu z globálneho hľadiska kritické témy ako nezamestnanosť, 

chudoba, migrácia, rozširovanie korupcie a narastajúca miera rôznorodosti v spoločnosti. Môžu 

to byť aj témy, ktoré sú skôr komunitné, napríklad vnímanie nespravodlivosti v sociálnych 

zoskupeniach, porušovanie práv, sociálna či politická exklúzia, alebo trvalé vylúčenie určitých 

skupín obyvateľstva. Podľa niektorých autorov59 sú tieto formy správania podporované  aj 

prostredníctvom častej prezentácie uvedených citlivých tém na verejnosti priamo verejnými 

autoritami alebo prostredníctvom médií, kníh, tlače, hier, či v súčasnosti veľmi často 

využívanými online prostriedkami60. 

Všetky základné témy patriace do obsahu extrémizmu, súvisia skôr s globálnymi, 

politickými, či komunitnými problémami. Našou snahou je v tejto časti priniesť pohľad na 

teórie extrémizmu aj z hľadiska konkrétneho jednotlivca. V tejto oblasti je možné taktiež 

identifikovať niekoľko charakteristík, ktoré vyplývajú z výskumných zistení autorov 

zaoberajúcich sa problematikou extrémizmu. Prvé pohľady na teórie, ktoré sa orientujú na 

vznik a rozvoj extrémizmu ponúkajú výskumy orientujúce sa na náboženský extrémizmus 

a fundamentalizmus. Tieto teórie nie sú univerzálnymi iba pre konkrétne typy extrémistických 

prejavov. Dajú sa zovšeobecniť do troch oblastí spoločenského poznania. Takto hovoríme 

najčastejšie o biologických, psychologických a spoločenských teóriách, ktorých stručný rozbor  

ponúkame. Tieto teórie dopĺňame o niekoľko behaviorálnych modelov, ktoré teoretici 

samostatne vymedzujú ako možné vysvetľujúce teórie vzniku extrémizmu. 

Biologické teórie 

Biologické teórie sa orientujú na rôzne biologické predispozície, ktoré súvisia 

s radikalizáciou a rozvojom extrémizmu u konkrétnych jedincov. Podľa výskumov61 sa 

v Európe radikalizujú najviac mladí muži vo veku 15 – 25 rokov. V rámci biologických teórií 

nachádzame silné paralely s mnohými kriminologickými výskumami, ktoré hovoria 

o komorbidite viacerých faktorov. Vysoká úroveň impulzívnosti, tendencia riskovať, potreba 
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získavania statusu, ale i schvaľovanie násilných spôsobov riešenia problémov. To sú primárne 

faktory pre vznik týchto sociálno-patologických javov. 

Psychologické teórie 

V poslednom období sa viacero výskumov orientovalo na identifikáciu niektorých 

psychologických charakteristík, ktoré by charakterizovali extrémisticky sa správajúceho 

jedinca. Výskumy sa orientovali na popísanie tzv. „extrémistickej osobnosti“ a zameriavali sa 

na identifikáciu spoločných patologických, kognitívnych alebo emocionálnych, či iných 

vlastností, ktoré sú u extrémisticky sa prejavujúcich jedincov identifikované. Tieto výskumy 

boli do veľkej miery neúspešné. Na základe výskumných zistení autori konštatovali, že takíto 

jedinci sa vo svojich psychologických charakteristikách navonok významne neodlišujú od 

bežnej populácie. Tu je nutné podotknúť, že zmeny v psychologických charakteristikách nie je 

možné, v tak uzavretých skupinách, akými sú extrémistické skupiny identifikovať.62 

Medzi psychologické teórie môžeme zaradiť aj heuristické teórie. Existujú tri základné 

heuristiky, heuristika dostupnosti, reprezentatívnosti a ukotvenia.63  

Heuristika dostupnosti je klam, kedy ľudia hodnotia frekventovanosť určitého javu 

podľa toho, s akou jednoduchosťou sú schopní vybaviť si jednotlivé príklady javu. V praxi to 

znamená, že ľudia preceňujú nebezpečenstvo, ktoré hrozí v dôsledku nepravdepodobných 

udalostí (teroristický útok, sexuálne motivovaný útok, násilie a pod.), pričom zároveň 

podceňujú nebezpečenstvá, ktoré spôsobujú choroby (cukrovka, alkoholizmus, 

kardiovaskulárne ochorenia a pod.), ktorých pravdepodobnosť je oveľa vyššia. Heuristiku 

dostupnosti navyše umocňujú médiá tým, že sa zaoberajú prevažne nepravdepodobnými, avšak 

zaujímavými skúsenosťami. K tomu napomáha aj ľudské nastavenie emócií, ktoré umožňuje 

lepšie si pamätať a vybavovať emocionálne nabité udalosti, čo vysvetľuje aj skreslený obraz 

verejnosti o štruktúre a kvantite extrémizmu. S emóciami pracujú tiež afektívne heuristiky, 

ktoré preukazujú, že samotné emócie umocňujú efekt heuristík. Teda pokiaľ v nás niečo 

vzbudzuje neľúbosť (napríklad zvyšujúci sa počet moslimov), budeme tomu prisudzovať 

väčšie riziko. Tento pocit navyše zväčšuje tzv. kaskáda dostupnosti, kedy jedna strašná udalosť 

vedie v médiách k ďalšej a pod. Médiá sa tak začnú predháňať, kto napíše väčšiu „senzáciu“, 
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ktorá viac šokuje. Je to jeden z dôvodov, prečo vie byť extrémizmus tak účinný. Vo 

všeobecnosti je to spôsobené tým, že nevieme zaobchádzať s príliš malými a príliš veľkými 

pravdepodobnosťami, a tak riziká spojené s týmito pravdepodobnosťami podceňujeme alebo 

preceňujeme.  

Heuristika reprezentatívnosti opisuje jav, kedy ľudia odhadujú pravdepodobnosť 

príslušnosti javu či objektu k určitej kategórii. Na základe toho, do akej miery sa približuje 

predstave reprezentatívneho člena kategórie. Táto heuristika spôsobuje to, že niektorí ľudia 

vnímajú príslušníkov inej rasy, či náboženstva (napr. moslimov) ako napr. teroristov, pretože 

si vytvorili kategóriu teroristov, ku ktorej na základe vlastnosti, črty, či inej kategórie (v 

prípade moslimov konkrétne viery) prisudzujú aj ľudí, ktorých za teroristov nemožno 

považovať. Rovnako to platí o vytvorení kategórie extrémistov ku ktorej na základe 

stanovených čŕt prisudzujú aj ľudí, ktorých za extrémistov nemožno považovať. 

Heuristika ukotvenia opisuje tendenciu ľudí riadiť sa prvými informáciami, ktoré sa 

ukotvia, a rozhodovanie sa potom prispôsobuje tejto kotve. Túto heuristiku využívajú vo 

veľkom obchodné reťazce. Keď uvedú vo výrobku zľavu (na tej sa ukotvíme), zdá sa nám 

zľavnená cena prijateľná, aj keď by sme ju normálne za prijateľnú nepovažovali.64  

Heuristikám sa nedá odnaučiť. Jediná zbraň proti skresleniam je uvedomenie si situácie, 

v ktorej pravdepodobne dochádza k omylu. Rovnako ako sa dajú tieto poznatky využiť pre 

dobro spoločnosti, dajú sa aj zneužiť napríklad na šírenie propagandy. Aj keď je náročné si 

uvedomiť, že v skutočnosti nie sme racionálne bytosti. Naše rozhodovanie je veľmi často 

ovplyvnené heuristikami, ktoré spôsobujú skreslenie. Pokiaľ si to neuvedomíme, hrozí nám, 

že budeme podliehať týmto skresleniam aj v rozhodovaní, ktoré môže viesť k našej i 

celospoločenskej škode.65 

Spoločenské teórie 

Teórie patriace do kategórie spoločenských teórií sú pri objasňovaní príčin 

extrémistických prejavov popisované najčastejšie. Za najčastejšie príčiny sú uvádzané 
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skúsenosti s diskrimináciou, depriváciou či segregáciou. V prípade migračného pozadia môže 

byť príčinou aj neúspešná integrácia.66 

V rámci spoločenských teórií zohrávajú dôležitú úlohu sociálne siete a sociálne väzby. 

Základným predpokladom v týchto teóriách je, že sociálne vzťahy zohrávajú kľúčovú úlohu pri 

vzniku extrémistických myšlienok. Extrémistické myšlienky sa najviac šíria v malých, 

uzavretých sociálnych skupinách. Často je to medzi blízkymi priateľmi. Môžu byť aj 

výsledkom organizovaných náborov zhora nadol prostredníctvom relatívne dobre 

organizovaných terénnych náborárov. Následne začínajú pôsobiť mechanizmy typické pre 

sociálne skupiny. Zvyčajne je to skupinová socializácia, vytváranie skupinových väzieb, 

skupinová izolácia, vnútroskupinový tlak. To všetko spôsobuje indoktrináciu ako i morálne 

oddelenie sociálnej skupiny od väčšinových sociálnych noriem. V tejto oblasti je rozpracované 

množstvo konkrétnych teórií, ako napríklad teória sociálnych hnutí, teória sociálnych sietí, 

teória mobilizácie zdrojov a rôzne ďalšie.67 

Medzi teórie extrémizmu zaraďujeme aj spirituálne teórie, ktoré sú v tejto oblasti, podľa 

viacerých štúdií,68 významné. Tie je možné z veľkej časti zaradiť k spoločenským teóriám. 

Rozdielnosti tu spočívajú v príčinách extrémizmu. Extrémizmus je spojený s vierou v určité 

(nemusia byť výlučne náboženské) ideológie. Ostatné pravidlá vychádzajúce zo spoločenských 

teórií platia aj v tomto prípade. 

Z teoretického pohľadu je zaujímavý i pohľad z hľadiska systémovej teórie. Tá je 

podobne ako všeobecná systémová teória postavená na zhode subsystémov, ktoré sú chápané 

ako súčasti celku. V prípade extrémistického správania taktiež môžeme hovoriť 

o spolupôsobení biologického, emocionálneho, sociálneho a behaviorálneho subsystému. 

V rámci sociálneho subsystému hovoríme o tzv. sociálnych faktoroch, ku ktorým môžeme 

zaradiť sociálny tlak, absenciu sociálneho bezpečia, depriváciu v kultúrnych, politických, 

národnostných, ekonomických či náboženských potrebách. V rámci emocionálneho 

subsystému zase o tzv. skrytom, resp. latentnom extrémizme, ktorý sa prejavuje jednak 

ideologicky a jednak v ašpiráciách, postojoch, názoroch či presvedčení jedinca. Čo sa týka 
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behaviorálnych prejavov, môžeme hovoriť o konkrétnych prejavoch extrémizmu v konaní 

jedinca alebo tiež o tzv. explicitnom extrémizme.69 

Behaviorálne modely 

Okrem uvedených teoretických konceptov sú pre nás taktiež významné teórie, ktoré sa 

zaoberajú vznikom sociálno-patologických javov súvisiacich s extrémizmom. Ide o teórie 

správania, ktoré patria do teoretickej výbavy sociálnych pracovníkov a ostatných pomáhajúcich 

profesionálov. V rámci týchto teórií rozoznávame niekoľko behaviorálnych modelov70. Tieto 

načrtávajú dynamiku a faktory správania vedúce k rozvoju extrémistického správania. 

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že prejavy sociálno-patologického správania sú dynamicky sa 

rozvíjajúcim správaním zahŕňajúcim množstvo katalyzátorov a mobilizačných premenných. 

V rámci teórií správania najčastejšie rozoznávame nasledujúce behaviorálne modely. Podľa 

týchto modelov je vhodné realizovať aj preventívne aktivity. 

Pyramídový model (The Pyramid Model) podľa tohto modelu vykazujú rizikoví 

dospievajúci poruchy v správaní, ktoré sú výsledkom nízkej kvality primárneho sociálneho 

prostredia. Nesprávne nastavená základňa ovplyvňuje všetko, čo z nej vychádza, alebo sa o ňu 

opiera. Extrémistické pôsobenie sa opiera o nedostatky, ktoré v pyramíde existujú.  Každá 

pyramída predpokladá efektívne viazanie všetkého od základne až po jej dokončenie. Rovnako 

môžeme uvažovať aj o budovaní osobnosti človeka. Tento model preventívne aktivity orientuje 

na podporovanie vývinu a sociálneho rozvoja jedinca s cieľom predchádzať výskytu 

nežiaduceho správania.71 

Teória sociálnej identity (Social Identity Theory) podľa tohto modelu je správanie jedinca 

priamo spojené s identitou sociálnej skupiny, ku ktorej patrí. Táto skutočnosť je predpokladom 

existencie sociálnej stratifikácie v spoločnosti. Hľadanie a nachádzanie vlastnej identity ako 

i pocit príslušnosti k skupine sú najdôležitejšími indikátormi vlastnej hrdosti a sebaúcty. 

Členovia skupiny tak podľa tohto modelu získavajú skupinovú identitu a zároveň aj sociálny 

odstup od iných sociálnych skupín s rozdielnymi hodnotami, normami či iným skupinovým 
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pozadím. Tým sa odlišujú od jedincov patriacich do iných sociálnych skupín. To môže viesť 

k predsudkom, nenávisti, či násiliu voči iným skupinám.72 

Gangový model kriminálneho správania (Gang Model of Criminal Behavior) 

predpokladá, že extrémistické správanie sa objavuje najčastejšie v sociálnej skupine. Člen 

gangu (skupiny) je ochotný, v duchu spoločného záujmu, vzdať sa časti svojej identity 

v prospech skupiny. Skupina je pre jedinca významnejšia a dominantnejšia ako vlastné záujmy 

jedinca. Dochádza k deindividualizácii, čo znižuje jeho zodpovednosť a sebapoznávanie. Tým 

je uľahčené páchanie deviantného alebo extrémistického správania.73 

Príčinný model delikvencie dospievajúcich (Causation Model of Juvenile Delinquency). 

Tento model sa orientuje na popísanie dysfunkčných sociálnych noriem u dospievajúcich, ktoré 

môžu spôsobiť rozpor s očakávaniami spoločnosti. V rámci tohto modelu sa skúmajú vplyvy 

rodiny, sociálnych skupín, rovesníckych skupín, sociálno-ekonomických faktorov, ako 

i vzdelávania či ideológií, ktoré spôsobujú rozvoj extrémistického správania.74 

Možno konštatovať, že v prípade extrémistického správania je identifikované množstvo 

rôznorodých teoretických prístupov analyzujúcich tento sociálny problém. Takmer všetky tieto 

prístupy sa zhodujú v tom, že extrémizmus a extrémistické správanie sú multifaktorálnym 

javom, ktorý nemôžeme vysvetliť jednou konkrétnou príčinou. Multifaktorový prístup je 

rovnako potrebné využívať i pri realizovaní odbornej intervencie či preventívnych aktivít 

v oblasti extrémizmu. Existuje množstvo rizikových ale aj protektívnych faktorov, ktoré je 

nutné v tomto smere zohľadňovať. V prípade rizikových faktorov ide najčastejšie o nízku 

sebakontrolu, sociálne odcudzenie, nedostatok sociálneho alebo politického kapitálu, nízku 

emocionalitu, nedostatok empatie, oslabenú morálku a morálne cítenie, pocity neistoty, 

migračné pozadie, zneužívanie návykových látok, mravnú nekonzistentnosť, nestabilitu 

v rodine, sociálnu nedôveru, negatívne životné udalosti, či pocity nespravodlivosti. V prípade 

protektívnych faktorov sú to najmä sociálne vzťahy, školská úspešnosť, rodičovská kontrola, 

tolerancia, sociálna opora, zamestnanosť, vzdelanie.75 Mnohé z týchto faktorov sú dostupné a 

ovplyvniteľné pomáhajúcimi profesionálmi. Preto je nevyhnutné zamerať sa na ich 

ovplyvňovanie v rizikových skupinách populácie. 
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Faktory ovplyvňujúce extrémizmus  

Pojem extrémizmus je v modernej spoločnosti frekventovane používaný. Označuje 

najčastejšie neslušnú, nebezpečnú, od normálu a morálky  sa odchyľujúcu činnosť. Vzhľadom 

k tomu, že hranica tolerancie je subjektívnou veličinou, existujú rozpory v názoroch na 

extrémizmus. Väčšinou ide o názory hodnotiace veľmi nápadné, nebezpečné a odpudivé činy, 

avšak málo z nich berie do úvahy podmienky, z ktorých tieto negatívne javy vychádzajú76. 

Extrémizmus je vágnym pojmom. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, ktorá poukazuje na to, že čo 

je v jednej spoločnosti považované za extrémistické, nemusí mať takú charakteristiku v inej 

spoločnosti. Za extrémistický prejav je obvykle považovaný moment, kedy extrémizmus 

prerastie do násilia, hlásania nenávisti, diskriminácie či hanobenia určitých skupín77. Táto 

nejednoznačnosť sa prejavuje aj pri úvahách o tom, kto je a kto nie je extrémistom. Vysvetlenie 

je možné nájsť v jednotlivých extrémistických aktivitách, ktoré je možné rozdeliť do troch 

kategórií78. 

 Prvá kategória – účastníci aktivít veria, že ich činnosť je zameraná na vysoké, ušľachtilé 

humánne ideály a že ich činnosť nie je extrémistickou. Ide o mylné domnienky 

a činnosť účastníkov tejto kategórie je v rozpore so zákonom. Môže ísť o eko-

aktivistov, ochranárov prírody a pod.. V týchto hnutiach je síce základná idea ušľachtilá 

a humánna, no sprievodné aktivity môžu mať extrémistické pozadie. 

 Druhá kategória – účastníci aktivít sa zameriavajú na plnenie vlastných predstáv 

o fungovaní spoločnosti. Deformuje sa verejná mienka ponúkaním dezinformácií. Ide 

o informácie, ktoré sú z časti pravdivé a z časti tendenčné, či nepravdivé. Účastníci 

aktivít síce využívajú platný právny poriadok, ale spôsobom, ktorý odporuje dobrým 

mravom, všeobecným morálnym a ľudským normám. 

 Tretia kategória – účastníci aktivít realizujú svoje idey protizákonným a nehumánnym 

spôsobom. Zameriavajú sa na usporiadanie spoločnosti, politickú štruktúru, ale aj na 

samotnú občiansku spoločnosť s cieľom získať ju na svoju stranu a tak ovplyvniť 

štruktúry vytvorené štátom. Vďaka tejto charakteristike sú označovaní za extrémistov. 
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Extrémizmus je sprievodným javom demokratickej spoločnosti, nakoľko v nej absentuje 

dostatok efektívnych obranných mechanizmov zameraných na ubránenie sa tomuto javu. 

V demokratických spoločnostiach často existuje množstvo extrémistických skupín79. 

Extrémizmus je priamo závislý na usporiadaní a stave spoločnosti, v ktorej sa prejavuje. V 

spoločnosti dochádza k narastaniu vnútorných rozporov. Drvivá väčšina extrémistických aktivít 

predstavuje bezprostrednú reakciu na tieto rozpory80. Zároveň je veľmi zložité určiť kto je a kto 

nie je extrémistom. Hranica medzi normalitou a extrémizmom je veľmi široká a nie je jasne 

formulovaná81. V rámci úvah o extrémizme si možno položiť otázku a hľadať odpoveď na to, 

aké sú príčiny vzniku extrémizmu. Bez týchto poznatkov nie je možné extrémizmus ako 

nežiadúce správanie eliminovať.  

V prácach zaoberajúcich sa faktormi vzniku extrémizmu môžeme identifikovať niekoľko 

kategorizácií. Autori hovoria o konkrétnych rizikách, či rizikových faktoroch. Ich prehľad 

ponúkame v nasledujúcich častiach monografie. Základné riziká môžeme kategorizovať 

do nasledujúcich štyroch oblastí: 

1. oblasť podpory myšlienok extrémizmu, ktorá vychádza z prirodzených ľudských 

potrieb. Je rozšírením prirodzených tendencií správať sa agresívne a nedostatočne 

kontrolovať vlastné impulzy;82 

2. oblasť podpory myšlienok extrémizmu, ktorá je dôsledkom nevhodnej výchovy 

v prirodzenej rodine a nedostatočných väzieb na sociálne inštitúcie;83 

3. oblasť podpory myšlienok extrémizmu, ktorá je získaná na základe vystavenia jedinca 

politicky motivovanému násiliu a násilným vplyvom skupín a médií;84 

4.  oblasť podpory myšlienok extrémizmu, ktorá je výsledkom negatívnych štýlov 

zvládania záťaže.85 

 

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a existenciu extrémizmu, a ktoré je dôležité 

poznať, aby mohla byť navrhnutá primeraná akcia, je možné ďalej zaradiť tri široké kategórie 

príčin extrémizmu, kde patria: 
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a) makro-sociologické faktory,  

b) individuálne-psychologické faktory,  

c) psychosociálne faktory86.  

Všetky tri skupiny faktorov majú svoj význam v zmysle vnímania extrémizmu ako fenoménu 

na úrovni spoločnosti, či na úrovni pochopenia toho, prečo sa u niektorých jednotlivcov 

vyvíjajú radikálne tendencie, zatiaľ čo u iných k takému rozvoju nedochádza. 

Dôležitú úlohu zohrávajú tiež faktory súvisiace so spoločenskými podmienkami, ale aj 

individuálne deficity ako absentujúce vzdelanie či rodinné problémy87. Nemožno však 

generalizovať, že extrémisti pochádzajú z problémových rodín88. Medzi ďalšie faktory môžeme 

zaradiť aj faktor rýchlych sociálnych zmien, kedy sa človek nedokáže dostatočne rýchlo 

prispôsobiť meniacim sa spoločenským podmienkam89. Taktiež tu môžeme zaradiť osobnostnú 

výbavu jedincov. Osobnostná výbava dospievajúcich predstavuje určitú mieru ovplyvňujúcu 

smerovanie k podpore extrémizmu. Avšak ako samostatný faktor sa osobnostná výbava javí 

ako nepostačujúca90. Tento vnútorný faktor koexistuje s externými faktormi, ku ktorým patria 

spoločenské podmienky ako ekonomická kríza, závažné spoločenské problémy, nerovnosti 

medzi sociálnymi skupinami, nedôvera voči politickým stranám, politická kultúra. 

V súvislosti s dospievajúcimi, ktorí predstavujú tzv. ohrozenú skupinu, môžeme 

sumarizovať faktory, ktoré môžu podporovať sklon k extrémizmu práve u tejto skupiny. Jedná 

sa o: 

 osobnú skúsenosť sociálneho vylúčenia počas detstva a v období dospievania, 

 rigidný, inkonzistentný alebo konfliktný štýl výchovy, 

 skúsenosti s násilím v detstve, 

 individuálne akceptovanie násilia, 

 problémové správanie vo voľnom čase, 

 deviantnú orientáciu na uzavreté skupiny, 

 enormný tlak okruhu priateľov prispôsobiť sa ich videniu sveta, 

 problémy v škole, záškoláctvo, 

 vysoké nároky okolia pri súčasnom strachu zo zlyhania, 
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 orientáciu na konzum pri malej šanci sa  presadiť, 

 frustráciu z vlastného spoločenského statusu, 

 nedostatok diskurzívnych komunikačných foriem a nekritický pohľad na seba samého 

pri nízkom sebavedomí.91 

Medzi faktory, ktoré prispievajú k extrémizmu, môžeme okrem iného zaradiť aj vplyv ulice, 

internetu a jednoduchý prístup k agresívnym stránkam, neschopnosť rodičov kontrolovať 

voľnočasové aktivity detí, nevhodný vplyv médií92. Časté zobrazovanie násilia v médiách 

oslabuje citlivosť na skutočné násilie a postupne môže viesť až k neschopnosti odlíšiť realitu 

od fikcie93. 

Sociálne faktory 

Sociálne faktory vzniku extrémizmu upriamujú pozornosť na hľadanie príčin 

v spoločenských podmienkach. Vo výraznej miere sa tu do popredia dostávajú individuálne 

deficity, rodinné problémy či celospoločenská klíma94. V tomto kontexte môžeme uviesť, že 

výsledky nových výskumov preukazujú sympatie k extrémistickým myšlienkam aj u jedincov 

z usporiadaných rodín95. 

V hľadaní príčin extrémizmu v sociálnych faktoroch, je možné predpokladať, že 

existencia extrémizmu je dávaná do súvislosti s existujúcou sociálnou situáciou, stavom 

spoločnosti a spoločenskou klímou96. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že dôvody 

extrémizmu sa nachádzajú v sociálnych štruktúrach. Z tohto dôvodu je nutné nazrieť do oblasti 

sociologických teórií. Sociologický prístup označuje extrémistické prejavy za deviáciu, pričom 

Merton, jeden z predstaviteľov štrukturálnej teórie sociálnej deviácie, považuje za jej príčinu 

napätie v sociálnej štruktúre. Tento rozpor je podmienený nerovnováhou medzi cieľmi, ktoré 

sú kultúrne preferované a medzi legitímnymi prostriedkami dosahovania týchto cieľov97. Ako 

príklad možno použiť ekonomický úspech ako hlavný cieľ, ktorého prostriedkom je napríklad 

vzdelanie. Každý jedinec má právo usilovať sa o členstvo v elite, ale musí si uvedomiť 
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existenciu nerovného postavenia v možnostiach dosiahnuť tento cieľ, pretože väčšina 

obyvateľov túto šancu nemá.98 Jedinec, ktorý je frustrovaný nemožnosťou dosiahnutia svojich 

preferovaných cieľov na takúto situáciu reaguje využívaním nelegitímnych prostriedkov, čím 

sa začne správať deviantne. Je možné konštatovať, že dôvodom je určité postavenie jedinca 

v sociálnej štruktúre, resp. príslušnosť k nižšej triede, ktorá ho obmedzuje vo vzťahu k výberu 

legitímnych možností pri snahe dosiahnuť svoje preferované ciele.99  

Extrémizmus sa prejavuje aj ako úsilie neukázať neistotu a byť „silným“ za každých 

okolností najmä v podmienkach súčasnej výkonovej spoločnosti. Táto nevyhnutnosť brániť sa, 

spôsobuje pokles prahu citlivosti na násilie a zvyšovanie tolerancie násilia najmä v týchto 

podobách: 

 akceptovanie násilia, 

 schvaľovanie násilia, 

 pripravenosť na násilie. 

 

Veľmi nebezpečnou stránkou násilia je jeho habitualizácia. Znamená, že násilie 

a osobitne neznášanlivosť, sa v extrémizme chápe ako niečo normálne, bežné, čo vyúsťuje do 

straty zábran a výčitiek za vlastné násilné správanie. Istý podiel zodpovednosti za tento jav 

majú aj médiá, ktoré dennodenne zasycujú diváka správami o násilí v spoločnosti. 

K základným charakteristikám v oblasti sociálnych vzťahov u jedincov, ktorí sa prejavujú 

extrémisticky radíme: 

 absentujúcu emocionálnu podporu rodiny, 

 snahu byť medzi silnými a obávanými, 

 odmietanie kritiky, 

 absentujúcu sociálnu orientáciu, 

 inštrumentálnu pracovnú orientáciu, 

 tlak skupinovej konformity. 

Medzi ďalšie príčiny môžeme zaradiť aj strach nižších vrstiev zo straty sociálneho 

statusu100, pocit sociálneho ohrozenia, ktorý globalizácia umocňuje, a núti ľudí k hľadaniu 

možných riešení situácie v ktorej sa nachádzajú. V týchto prípadoch preto extrémistické 
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prejavy nevychádzajú z ideologických východísk, ale práve z pocitu sociálneho ohrozenia. 

Tieto príčiny101 sú označované ako faktor neistoty. Pocit sociálneho ohrozenia si jedinci 

kompenzujú extrémistickým správaním. Charakter a podoba súčasnej doby zapríčiňujúce pocit 

neúspešnosti, anonymitu, izoláciu či nezaradenosť. To sú niektoré z faktorov vedúcich  

jedincov k extrémizmu. 

Za ďalšiu sociálnu príčinu extrémizmu môžeme považovať všeobecné ľudské 

predispozície. Ich prítomnosť je pre určitých jedincov i celú komunitu braná ako nutný 

predpoklad ich extrémistických prejavov. Z tohto aspektu predstavujú najrizikovejšiu skupinu 

mladí ľudia, ktorí sú zviazaní strachom o majetok, či o prosperitu rodiny a majú sklon 

k radikálnemu spôsobu riešenia nedostatkov spoločnosti, ktoré vnímajú veľmi citlivo102. V 

tomto kontexte možno formulovať niektoré typické znaky príslušníkov extrémistických skupín, 

za ktoré je možné považovať najmä:  

 zníženú úroveň rozlišovacích schopností v spoločnosti,  

 náchylnosť k jednoduchým, ale silným heslám,  

 neochota diskutovať,  

 vlastná interpretácia spoločenskej situácie prostredníctvom jednoduchých klišé,  

 prejavy obetnej mentality,  

 odlúčenie od rodiny a priateľov,  

 dominujúce pocity osamelosti a beznádeje.  

 

Ďalej je to typická kríza identity, silné bránenie sa konformite, ktorá existuje v 

spoločnosti, pocit, že sa nehodia do dnešnej doby, inklinujú k mysticizmu a pod.103 

K sociálnym faktorom podporujúcim vznik extrémizmu patrí aj modernizačný koncept 

považujúci za príčinu extrémizmu nedostatočnú prispôsobivosť na rýchlo sa meniace 

spoločenské podmienky, stratu orientácie v sociálnych vzťahoch či individualizáciu 

spoločnosti104. Rozlišujeme tri základné faktory prečo mladí ľudia podľahnú vplyvu 

extrémizmu. 

Faktor úspechu. Väčšina extrémistov pochádza z pomerov, kde nemajú šancu obvyklým 

spôsobom dosiahnuť spoločenskú pozornosť. Uznanie a pocit pozornosti im chýba z dôvodu, 
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že pochádzajú z chudobných alebo sociálne exkludovaných rodín alebo nemajú dostatočnú 

zručnosť na výkon lepších povolaní. Preto extrémistické zoskupenia ponúkajú pocit moci, 

neohrozenosti, kolektívnej podpory. Možnosť patriť medzi silných, zaradiť sa do zoskupenia, 

ktoré vytvára sieť vzájomnej podpory medzi jednotlivými členmi je to, čo možno považovať za 

úspech. Zo slabého a ohrozeného prichádza medzi nebojácnych, vzájomne sa podporujúcich. 

Faktor neistoty. V dnešnej dobe ide o najvýraznejší faktor. Ide hlavne o sociálnu 

neistotu. Pocit istoty si jednotlivci nevedia zabezpečiť sami a ani štát či iné systémy im ju 

neposkytujú. To vedie k tomu, že sa snažia kompenzovať tento pocit poukazovaním na 

vyplácanie dávok sociálne neprispôsobivým osobám alebo poskytovanie pracovných miest 

cudzincom a imigrantom. Do týchto skupín sú zaraďovaní aj dôchodcovia a osoby so 

zdravotným postihnutím, ktorým sú vyplácané dôchodky alebo sociálne dávky. 

Faktor absencie zaradenosti. Mladí ľudia najmä s nízkym vzdelaním majú  problém v 

dnešnej dobe nájsť si svoje miesto a zaradenie v spoločnosti. Preto sa snažia nájsť si skupinu, 

v ktorej sa zoskupujú ľudia s  podobným problémom. Tieto skupiny majú výraznejšieho vodcu, 

ktorý prichádza s východiskom zo spoločných problémov. Navrhované riešenia vodcov majú 

väčšinou radikálny charakter. Ak sa jedinec nachádza v skupine, správa sa odvážnejšie, koná 

spontánnejšie a celkovo odbúrava svoje zábrany. To platí aj o extrémistoch. Mnohí 

z  priaznivcov ultrapravice pri otázkach, prečo sa správajú agresívne alebo útočia na 

príslušníkov národnostných menšín, cudzincov, či sociálne neprispôsobivé osoby, nevedia 

svoje konanie rozumne vysvetliť.105 

 Okrem uvedených základných faktorov odborná literatúra rozlišuje ďalšie faktory, ktoré 

by sme mohli označiť za sociálne faktory ovplyvňujúce vznik extrémizmu. Ide o faktor 

konformity, skupinovej konformity a faktor skupinovej súdržnosti. 

 

Faktor konformity 

Jedinec ako spoločenská bytosť má potrebu začleňovať sa do spoločnosti. Toto 

začleňovanie môže niesť so sebou aj nebezpečenstvo. Jednotlivec nekriticky preberá názory 

a správanie skupiny bez toho, aby si uvedomoval negatívne dôsledky s nimi spojené. Často sa 

stáva, že práve takýmto spôsobom si buduje identitu, sebaakceptáciu a stabilitu v rámci 

spoločnosti106. Dôvodom môžu byť aj mnohé vonkajšie vplyvy (napr. normy, pravidlá, 
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mediálny obraz spoločnosti), ktoré u jednotlivca vyvolávajú požiadavku konformného 

správania. Možnosť konformného vývinu jedinca poskytujú hlavne stabilná sociálna opora zo 

strany rodiny a výchova. Vtedy jedinec nepociťuje tak silnú potrebu nekritického 

prispôsobovania sa skupine. Proces prispôsobovania sa vytvára konformitu. 

Konformitu možno definovať ako zmenu názorov a správania jedinca, v súlade s 

požiadavkami skupiny alebo spoločnosti. Je to tlak skupiny alebo spoločnosti aby sa jedinec 

správal v súlade s normami a pravidlami platnými (konvenciami) pre určité situácie alebo 

okolnosti. Zjednodušene možno povedať, že konformita sa vyznačuje tým, že jedinci prijímajú 

niečo, čo by bez sociálneho tlaku neprijali, ani nerobili107. Konformita sa vyznačuje zmenou 

správania, myslenia ale aj prežívania jedinca vyvolaným skutočným alebo aj imaginárnym 

nátlakom iných jedincov108. Ide o prispôsobenie sa dominantným názorom, požiadavkám 

a normám spoločnosti alebo skupiny v ktorej jedinec žije a tým potláča názory vlastné. 

Konformita sa môže prejavovať aj vo verbálnej  podobe ako súhlas a podpora. Nemusí sa 

odrážať aj v samotnom správaní jedinca.109 

Konformita môže byť dobrovoľná a nedobrovoľná. Pri dobrovoľnej konformite sa 

jedinec rozhoduje rešpektovať požiadavky okolia bez zjavného nátlaku. Jeho nastavenie sa na 

požiadavky a pravidlá spoločnosti vznikalo cestou partnerského dialógu alebo čisto  

z hodnotovo-racionálnych a účelovo-racionálnych dôvodov. Naopak pri nedobrovoľnej 

konformite je jedinec donútený k poslušnosti. Takáto konformita vzniká prostredníctvom 

manipulačného monológu a v asymetrických vzťahoch110. Konformné správanie je 

podporované rôznymi spoločenskými reakciami na dodržiavanie a porušovanie spoločenských 

pravidiel a noriem. Reakcie môžu byť pozitívne  prejavujúce sa rôznymi typmi formálnych, 

neformálnych odmien ako pochvala, odmena, prijatie. Alebo negatívne, ktoré sú v podobe 

trestov, ako formálnych, tak aj neformálnych111. V rámci konformity je potrebné zaoberať sa aj 

vyhraneným konformizmom, ktorým je superkonformizmus. Jeho charakteristickým znakom 

je najmä nekritickosť pri prijímaní cudzích vzorov. Jedinec sa taktiež odovzdáva väčšine, 

podlieha akémukoľvek trendu propagovanému autoritou. Autoritou môže byť niekto, kto je 

populárnejší, atraktívnejší, mediálne známy, vplyvnejší, bohatší a pod.. Rovnako sa tento 
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jedinec vyznačuje pripútanosťou k okoliu ale i k sebe samému112. Preto je nutné identifikovať 

možnosti jedincov vo vzťahu ku konformite. Ak týmto prostredím je prostredie 

s extrémistickými prvkami, je možné predpokladať, že mladí jedinci nemajú zábrany 

identifikovať sa s týmto prostredím. Konformnosť sa orientuje na prostredie a zároveň je 

prijímaná subkultúra či kontrakultúra určitej formy extrémizmu. Zo sociologických výskumov, 

ktoré sa zamerali na otázky extrémizmu, vychádza niekoľko všeobecne platných záverov 

spájajúcich sa s konformitou. 

1. Väčšina extrémistov, členov a priaznivcov extrémistických hnutí sú mladí ľudia, ktorí 

sa snažia byť konformní so subkultúrou mládeže. 

2. Vedúce osobnosti extrémistických hnutí sú ľudia vyznačujúci sa mesiášskymi a 

megalomanskými sklonmi. 

3. Radoví členovia a priaznivci hnutí sa regrutujú v prevažnej miere z mladých ľudí, ktorí 

sa súhrou okolností dostali, a to aj na prechodnú dobu, na okraj spoločnosti 

predovšetkým z dôvodu straty zamestnania, rodinného zázemia a pod., 

prisťahovalectva, etnickej či inej menšinovej príslušnosti. 

4. Najrizikovejšia skupina je mládež, pretože ju nezväzuje strach o majetok a prosperitu 

rodiny, svojím vekom prirodzene smerujú k radikalizmu v riešení chýb a nedostatkov 

spoločnosti, ktoré veľmi citlivo vníma. 

5. Mladým ľuďom vyhovuje čiernobiele videnie sveta a koncentrácia problému do 

jednoduchých hesiel. Ide o hľadanie nepriateľa, ktorý je zodpovedný za všetko. Riešenie 

situácie stanovením úloh vodcu, niekoho vyvoleného. To všetko poskytuje 

extrémistická skupina vedená silnou osobnosťou, ku ktorej sa obracajú. Navrhované 

riešenia problémov v skupine sú jednoduché. Zdanlivo riešia problém ihneď 

a uspokojivo. Navyše, každý radový člen skupiny, alebo hnutia je platným členom s 

ktorým sa počíta, ktorý problémy môže riešiť sám, alebo na ich riešení participovať.  

6. Vek sám o sebe nie je dostatočným dôvodom na to, aby mladí ľudia patrili k 

extrémistickým hnutiam. 

7. Nezrelý mladý človek, hľadajúci jednoduché riešenia ľahko podľahne vplyvu 

demagógov, ktorí mu „čiernobiele“ videnie sveta predkladajú a ponúkajú mu, zúčastniť 

sa riešenia vecí agresívnymi akciami. 
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8. Súčasnosť je vnímaná ako bezperspektívna a priaznivci extrémistických hnutí v nej 

nevidia miesto pre sebarealizáciu.113 

Faktormi ovplyvňujúcimi skupinový konformizmus sú atraktívnosť skupiny, ktorá je daná 

spôsobilosťou skupiny uspokojovať jedincove potreby, možnosti negatívnych skupinových 

sankcií voči jedincom, ktorí sú nekonformní, autorita skupiny v očiach jedinca, kredit skupiny, 

ktorej jedným aspektom je presvedčenie jedinca, že skupina koná správne a v súlade 

s potrebami občianskej spoločnosti114. 

Existuje viacero činiteľov priamo ovplyvňujúcich konformitu. Patrí tu zložitosť situácie, 

kedy so vzrastajúcou náročnosťou úlohy má jedinec výraznejšie sklony podľahnúť tlaku 

skupiny napriek vlastnému inému názoru. Veľkosť skupiny nie je v priamej úmere s mierou 

konformity. Dvaja-traja jedinci dokážu vyvinúť významnejší tlak na jedinca ako veľká skupina.  

Ďalším činiteľom je jednotnosť skupiny, kedy prítomnosť jediného jedinca, ktorý má 

odlišné postoje než väčšina, znižuje tendenciu ku konformnému správaniu. Nezanedbateľným 

činiteľom je aj nezávislosť zdroja ovplyvňovania. Vnímanie jednotlivých členov skupiny ako 

názorovo nezávislých zvyšuje efekt sociálneho vplyvu a jednoduchšie podľahnutie názoru 

skupiny. Pokiaľ skupina pôsobí dojmom „poslušného stáda“ nemá taký vplyv a tendencie ku 

konformite sa znižujú. Dôležitým činiteľom je súdržnosť skupiny. So zvyšujúcou súdržnosťou 

skupiny sa výrazne zvyšujú tendencie ku konformnému správaniu115. Konformita môže 

vychádzať z konfliktov dvoch tendencií: vlastného postoja a snahy vyhovieť druhým. Preto 

záleží na postoji k zdroju tlaku konformného správania. Z toho vyplýva, že tlak skupiny na 

konformitu je väčší, ak sa:  

 skupina skladá zo špecialistov, 

 členovia skupiny sú pre jedincov významnými osobami, 

 členovia skupiny sú názorovo a hodnotovo podobní jedincovi.116 

 

Môžeme uvažovať o troch typoch nežiadúcej konformity a to: nadmernej konformite, 

antikonformite a nonkonformite.  

V rámci nadmernej konformity je u jedinca potláčaná individuálna osobnosť 

a povrchne sú prijímané spoločenské role až po prejavy nezodpovednosti. Jedinec vykonáva 
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vôľu iných a tým sa vymaňuje zo zodpovednosti za svoje správanie. Antikonformita je snaha 

o odlíšenie sa za každú cenu117. Pri nonkonformite sa jedinec riadi vlastnými názormi 

a postojmi, nemá túžbu výrazne sa odlišovať a ani sa niekomu alebo niečomu podriaďovať. 

Takýto jedinec môže byť členom skupiny no môže sa slobodne rozhodnúť i pre jej opustenie. 

V rámci tohto typu je možné sa domnievať, že  samotný fakt nonkonformity nemožno riešiť 

nadmernou konformitou. Je to z dôvodu prílišnej nestability, netolerantnosti a egoizmu118. 

Konformita existuje aj ako znak osobnosti, ktorý sa prejavuje poslušnosťou, zdvorilosťou 

a sebadisciplínou. Tento typ osobnosti má sklony k úzkosti, pretože nekonformné správanie 

môže vyvolávať úzkosť a naopak konformné túto úzkosť redukuje. Medzi charakteristické črty 

ktorými sa tento typ osobnosti prejavuje môžeme zaradiť výrazne nižšiu inteligenciu než u 

nezávislých osôb a vykazuje väčší sklon k rigidite poznávacích procesov a k myšlienkovej 

chudobe. Taktiež má nižšie sebavedomie, sklony k pocitom osobnej menejcennosti. Pri 

vzťahoch je viac pasívny a sugestibilný, nedôverčivý, závislý. V hodnotení prejavuje viac 

konvenčnosti a moralizmu než nezávislé osoby.119 Bolo preukázané, že čím má jedincova 

osobná identita nižšiu mieru konformity, tým sa s väčšou pravdepodobnosťou identifikuje so 

skupinou. Ak je osobná identita silnejšia, s vyššou mierou konformity voči spoločnosti, tak je 

pravdepodobné, že jedinec názory a hodnoty skupiny preberá kritickejšie120.  

Faktor skupinovej konformity 

Konformný člen skupiny súhlasí so skupinovou hodnotovou orientáciou, zdieľa 

skupinové potreby a postoje, zastáva skupinové záujmy a koná v záujme so skupinovými 

normami. Konformita je pre jedinca i skupinu žiadúca, nakoľko konformný jedinec nemá 

problémy so skupinou a skupina nemá problémy s jedincom a koexistujú tak v súlade121. 

Skupinová konformita vzniká pôsobením sociálnych vplyvov a môže prerásť až do takej miery 

akceptácie, kedy jedinec koná a myslí v súlade s požiadavkami skupiny bez toho aby pociťoval 

rozpor medzi svojím a skupinovým presvedčením.122 

V rámci fungovania sociálnej skupiny má skupinová konformita dve dimenzie:  

1. prijatie cieľov (skupinových potrieb a záujmov), 
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2. prijatie inštitucionálnych prostriedkov (pravidiel vychádzajúcich zo skupinových 

noriem a hodnôt)123. 

Faktor skupinovej súdržnosti (kohézie) 

Skupinová súdržnosť určuje silu väzieb medzi jednotlivými členmi a pôsobí na nich 

smerom k príťažlivosti, spolupatričnosti. Je dôležitá pre výkonnosť a produktivitu skupiny, je 

to stabilizujúci faktor. Skupinová súdržnosť je jedným zo základných znakov identifikujúcich 

sociálnu skupinu124. Pri sociálnej skupine sú potrebné tri základné znaky:  

 sociálna interakcia – každá skupina má vlastné pravidlá interakcie odlišujúce ju od inej 

skupiny, pravidlá tejto interakcie určujú činnosť, ktorú skupina vykonáva. Interakcia je 

ovplyvňovaná vnútornou štruktúrou a skupinovými hodnotami a normami; 

 pocit príslušnosti – odráža sa v označení „my“ a „oni“, predstavuje skupinové vedomie; 

 skupinová identita – stotožnenie sa so skupinou. Je to identita, ktorú uznávajú aj tí, ktorí 

do skupiny nepatria.125  

 

Medzi ďalšie znaky sociálnej skupiny môžeme zaradiť: spoločné (skupinové) ciele; 

spoločné činnosti; vnútornú štruktúru a väzby medzi členmi a väzby s okolím; skupinové 

hodnoty, normy, vzory správania. Súhrnne možno povedať, že skupinová kohézia je 

spoločenský proces charakterizujúci skupiny, ktorých členovia sa vzájomne ovplyvňujú. 

Vzťahuje sa na sily, ktoré zbližujú členov skupiny126. Miera skupinovej súdržnosti závisí od 

miery skupinovej kohézie, ktorá napomáha skupine dosiahnuť pocit spolupatričnosti. Čím je 

tento stupeň vyšší, tým viac členovia skupiny zmýšľajú ako „my“ a menej ako „ja“. V tom 

prípade ciele dosiahnuté skupinou sú dôležitejšie ako ciele jednotlivcov127.  Vzájomná podpora 

môže viesť k uzavretiu skupiny do seba a k narušeniu prirodzenej rovnováhy medzi 

jednotlivými prvkami. Skupinová súdržnosť je ovplyvňovaná najmä faktormi ako je jasnosť 

cieľov, normami a štruktúrou skupiny; zložením, príťažlivosťou činností, vzájomnými 

sympatiami členov; spoločenskou prestížou, rivalitou s inými skupinami.128  
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Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi súdržnosť skupín sú: podobnosť členov, veľkosť 

skupiny, ťažkosti pri vstupe do skupiny, skupinové úspechy, úspechy jednotlivých členov 

v skupine, vonkajšia súťaž a hrozby. Medzi ďalšie prvky, ktoré prispievajú a podporujú 

súdržnosť skupiny môžeme zaradiť akceptáciu, priateľskú atmosféru; vzájomné sympatie 

medzi členmi skupiny, ich vzájomnú príťažlivosť, podobnosť; uspokojovanie osobných potrieb 

členov skupiny; prestíž skupiny a jej zvyšovanie u jednotlivých členov;  súťaženie s inou 

skupinou; jasne formulované skupinové ciele a pravidlá; príťažlivosť aktivít; využívanie 

techník priamo zameraných na podporu kohézie; vzájomná závislosť členov skupiny pri 

spolupráci na spoločných úlohách; vonkajší tlak, nepriazeň či kritický, odmietavý postoj okolia 

spojený s pocitmi spoločnej krivdy129. 

Často tieto faktory fungujú prostredníctvom zlepšenia identifikácie jednotlivca so 

skupinou, do ktorej patrí, ako aj s presvedčením jedinca o tom, ako môže skupina plniť svoje 

osobné potreby.130  

Ekonomické a socioekonomické faktory 

V kontexte ekonomických faktorov podporujúcich vznik extrémizmu sa rozvinula teória 

kultu:  

 úspechu, ktorý charakterizuje súčasnú spoločnosť ako miesto, v ktorom prevláda 

preferovanie osobných statkov, úspešnosť v podnikaní a účasť na vládnutí,  

 silných osobností131. V spoločnosti sa presadzujú len silné osobnosti, ktoré dokážu 

presadiť svoje záujmy a to aj proti vôli iných. 

S ekonomickými faktormi extrémizmu súvisí aj narastajúci extrémizmus v otázkach, ktoré 

sa týkajú životnej úrovne obyvateľstva a blahobytu132. 

Ak uvažujeme o príčinách extrémizmu v socioekonomických súvislostiach, môžeme 

identifikovať príčiny ako  individualizáciu, nezamestnanosť, stratu sociálneho statusu, sociálnu 

neistota, stratu ekonomických a sociálnych väzieb. Vzhľadom na tieto príčiny môžeme 
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konštatovať, že socioekonomické faktory podporujúce vznik extrémizmu sa vzťahujú 

k spoločenskej makroúrovni133. 

V spoločnosti existujú sociálne skupiny, ktoré vnímajú sociálny priestor spoločnosti ako 

bezperspektívne miesto, v ktorom nevidia priestor pre svoju sebarealizáciu. Títo jednotlivci 

majú strach z vlastnej budúcnosti. Vidia ostatných bohatnúť, častokrát nečestným spôsobom 

a sú svedkami zlyhávania demokracie. Je veľmi náročné nájsť v extrémistických skupinách 

spoločensky úspešných, či vzdelaných jedincov, mimo vedúcich osobností etablovaných 

extrémistických hnutí. Keď začínajú narastať sociálne problémy v spoločnosti ako 

nezamestnanosť či chudoba, dochádza k nárastu príklonu k extrémizmu. Počet členov 

extrémistických hnutí sa začne zvyšovať a agresivita sa mení v deštrukciu134. 

Ekonomickú migráciu obyvateľstva možno vnímať taktiež ako ekonomický faktor, ktorý 

podporuje rozvoj radikalizácie a extrémizmu. Neorganizovaný a chaotický pohyb rôznorodých 

skupín a jednotlivcov do krajiny so sebou prináša množstvo problémov v jednotlivých sférach 

spoločenského života135. Voči týmto migrujúcim skupinám obyvateľstva môžu obyvatelia 

prijímajúcich krajín zaujímať xenofobické až extrémistické tendencie a prejavy136. 

Psychologické faktory 

Psychologický koncept hľadá príčiny extrémizmu v osobnostných vlastnostiach 

jednotlivcov. Je nutné podotknúť, že vlastnosti osobnosti sami o sebe deviáciu nespôsobujú. 

Môžu vytvárať predpoklad k určitému typu deviantného správania. Preto sú prejavy 

extrémizmu ovplyvňované spoločenskými i situačnými faktormi. Napríklad psychosociálna 

klíma prostredia, rodinné prostredie, miera a vhodnosť socializácie a pod. Psychologické 

faktory sledujú charakteristiky osobnosti, subjektívne prežitky, potreby, temperament, vplyv 

rodičov a rodinnej výchovy, ranné frustrácie, či deprivácie atď.137. 

Problémy v procese socializácie, spôsobené či už vrodenými predispozíciami alebo 

vplyvom prostredia, sa odrážajú na extrémistickom spôsobe správania jednotlivcov138. V rámci 

procesu socializácie a procesu následného začleňovania sa do spoločnosti sa podieľa mnoho 
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faktorov. Zlyhanie v procese socializácie alebo začleňovania môže viesť k extrémistickým 

spôsobom správania.  

Socializácia sa primárne odohráva v rodinnom prostredí. Preto je pri skúmaní externých 

vplyvov formujúcich osobnosť jedinca rodine venovaná osobitná pozornosť. Rodinné 

prostredie plní socializačnú funkciu, vytvára predpoklady na  preberanie kultúrnych návykov a 

vzorcov svojimi členmi, vštepovanie morálnych postojov. Ovplyvňuje tvorbu hodnôt 

a postojov, usmerňuje a podporuje tvorbu osobnosti. Z tohto dôvodu má na priebeh socializácie 

zásadný význam to, do akej miery rodina plní socializačnú a výchovnú funkciu.139 Taktiež 

absencia disciplíny v rodine môže spôsobiť oslabenie zábran k asociálnemu správaniu sa 

jedincov. Pokiaľ určitý typ správania nie je trestaný, je považovaný za normálny140. Schopnosť 

rozlišovať medzi dobrom a zlom patrí medzi ďalšie vlastnosti osobnosti. Ak rozlišovacia 

schopnosť nie je dostatočne vypestovaná, môže potenciálne otvoriť cestu k extrémistickým 

prejavom.141 

Za ďalší psychický faktor podporujúci vznik extrémizmu možno považovať 

sebahodnotenie. U väčšiny jedincov s príklonom k extrémistickému spôsobu správania je 

sebahodnotenie spravidla negatívne. Prostredníctvom prepojenia s extrémistickými aktivitami 

sa jedinci snažia zvýšiť svoje nízke sebavedomie. Zároveň je potrebné uviesť, že existujú aj 

skupiny jedincov vykazujúcich zvýšenú mieru sebahodnotenia, ktorá je založená na 

nerealistickom sebahodnotení142. 

Rizikovým obdobím vo vzťahu k vzniku extrémizmu je obdobie adolescencie. V tomto 

období  dochádza k hľadaniu vlastnej identity a vlastného miesta v spoločnosti. Jedinci sú 

otvorení novým myšlienkam. Popierajú zavedený spôsob myslenia i správania. Vykazujú 

zvýšenú kritickosť vo vzťahu k spoločnosti a nízku schopnosť predstavenia si dôsledkov svojho 

konania. Snaha niekam patriť, nachádzať podporu i uznanie medzi vrstovníkmi, prezentovať 

verejnosti svoju príslušnosť k uznávaným skupinám uľahčuje príklon mladých ľudí 

k extrémistickým názorom a následne aj prejavom143. 

                                                           
139 KRAUS, B. a V. POLÁČKOVÁ. Člověk – prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. 
140 HRČKA, M. Sociální deviace. 
141 MATOUŠEK, O. a A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. 
142 HRČKA, M. Sociální deviace. 
143 DANICS, Š. Extremismus – hrozba demokracie. 
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Výskum extrémizmu 

Inštitút pre verejné otázky144 reprezentatívnym výskumom zisťoval ako o extrémizme 

zmýšľa slovenská verejnosť. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 13. 7. – 24. 7. 

2017 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí 

reprezentovali populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Z výskumu vyplynulo, že nástup 

extrémizmu a rozširovanie jeho vplyvu na Slovensku vnímajú občania ako nebezpečný trend. 

Celkom 71 % respondentov v ňom vidia závažný problém, ktorý ich osobne znepokojuje. 

Ako vizualizuje Tabuľka č. 1, pojem extrémizmus je v predstavách ľudí sýtený najmä 

troma obsahmi: 

 násilím a agresivitou, často skupinového charakteru (37% respondentov);  

 netoleranciou a nenávisťou voči nositeľom bližšie nedefinovanej inakosti (27%);  

 rasizmom, nacionalizmom, xenofóbiou, presvedčením o nadradenosti bielej rasy 

(22%).  

Ďalej 8% respondentov vníma extrémizmus ako externý jav, ktorý sa odohráva 

predovšetkým za hranicami Slovenska. Respondentom splýva extrémizmus s medzinárodným 

terorizmom, predovšetkým s násilím radikálnych islamistov. Naopak, ďalších 8% vidí 

v extrémizme jav vyvolávajúci domáce ohrozenie a to spochybnenie demokratického režimu, 

prozápadného smerovania a porušovanie zákonov nášho štátu. 6% respondentov vníma 

extrémizmus najmä cez špecifický výzor a symboly jeho vyznávačov odkazujúce na fašizmus 

a nacizmus (holé hlavy, hajlovanie, gardistické čižmy a uniformy, hákové kríže, svastiky, runy 

a pod.). Napokon 5% respondentov si spája extrémizmus s náboženskou intoleranciou, 

fanatizmom a sektárstvom, ktoré sú podľa nich opäť primárnymi znakmi medzinárodného 

terorizmu.145 

Sociálno-demografická analýza odhalila, že niektoré sociálne skupiny mladých ľudí sú 

na problematiku extrémizmu menej citlivé. Z výskumu je zrejmé, že muži nástup extrémistov 

a rozširovanie ich vplyvu bagatelizujú väčšmi ako ženy. Takýto výsledok celkom logicky 

koreluje so zvýšenou voličskou podporou ĽSNS v mužskej časti mladej populácie.  

Obdobný vzťah nachádzame aj v prípade vzdelania. Čím je vzdelanie nižšie, tým je prah 

citlivosti na problematiku extrémizmu nižší, a naopak. Podceňovanie vplyvu extrémizmu na 

                                                           
144 BÚTOROVÁ, Z.  a kol. Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. 
145 MESEŽNIKOV, G. a M. VELŠIC. Mladí ľudia a riziká extrémizmu. 
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spoločnosť je typickejšie najmä pre mladých nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov, 

kvalifikovaných manuálnych pracovníkov, podnikateľov a živnostníkov. Na opačnom póle 

stoja najmä mladí manažéri a riadiaci pracovníci a tvoriví (vysokoškolsky vzdelaní) pracovníci. 

Tých problematika rastúceho vplyvu extrémizmu väčšmi znepokojuje. V regionálnom pohľade 

sa s nižšou citlivosťou na tento problém môžeme stretnúť medzi mladými, ktorí žijú v 

najmenších obciach (do tisíc obyvateľov), v malých mestách (5-20 tisíc obyvateľov) a veľkých 

mestách (50-100 000 obyvateľov). Zaujímavé je tiež zistenie, že bagatelizácia extrémizmu je 

typickejším postojom medzi mladými zo západu Slovenska (z Trenčianskeho, Trnavského a 

Bratislavského kraja) ako z východu Slovenska (z Prešovského a Košického kraja). 

Pri zisťovaní, čo respondenti považujú za extrémizmus, boli zistené tieto výsledky. 

 

Tabuľka č. 1 Pojem extrémizmus v predstavách slovenskej verejnosti146 

  

Vo vnímaní extrémizmu sa mladí respondenti 18–39 roční (ako celok) vzácne zhodujú s 

celou populáciou. V prípade mladých extrémistov je typickým, resp. dominantným postojom 

jeho spochybňovanie a bagatelizovanie. Celkovo sa to týka až 94 % všetkých odpovedí. Až 

45% z týchto respondentov extrémizmus odmieta a spochybňuje. Pripisuje ho skôr 

„štandardným“ politikom či kritike ich schopnosti riešiť spoločenské problémy alebo 

všeobecne, kritike stavu spoločnosti. Pre ďalších 20 % predstavuje extrémizmus najmä 

terorizmus, ISIS, vraždenie, atentáty a pod.. Teda niečo, čo existuje „mimo hraníc“ Slovenska. 

                                                           
146 BÚTOROVÁ, Z.  a kol. Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. 

Násilie, fyzická a verbálna agresivita, pochody, nepokoje, bitky, výtržnosti 37

Nenávisť, netolerancia voči inakosti; arogancia, vulgárnosť 27

Rasizmus, nacionalizmus, xenofóbia, protirómske postoje, nadradenosť bielej rasy 22

Marian Kotleba a Ľudová strana Naše Slovensko 12

Fašizmus, nacizmus, holokaust 12

Terorizmus, vraždenie; atentáty, ISIS 8

Protidemokratická a protizápadná orientácia, porušovanie zákonov; riziko pre vývoj Slovenska 8

Obyčajná odchýlka od normy, odlišný pohľad 7

Bagatelizácia a relitalizácia pojmu extrémizmus, pripisovanie extrémizmu "zabehaným", 

"štandardným politikom" a ich nespokojnosti riešiť problémy
6

Špecifický výzor, symboly extrémistov odkazujúce na fašizmus 6

Náboženská neznášanlivosť, fanatizmus, sektárstvo 5

Migranti, cudzinci, Rómovia 3
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V súlade s programom a ideológiou ĽSNS tiež neprekvapí, že tretím najvýznamnejším 

synonymom extrémizmu, sú pre týchto ľudí migranti, cudzinci či Rómovia (17 %). Napokon 

pre ďalších 12 % je extrémizmus „len obyčajná odchýlka od normy“.147   

Rastúci extrémizmus a radikalizmus sa navonok prejavuje najčastejšie volebnými 

preferenciami, sympatiami k lídrovi, stotožnením sa s víziami, programom či návrhmi 

konkrétnych krokov. Celú túto „agendu“ musí niekto vytvárať, rozširovať a udržiavať. A 

nemusia to byť nevyhnutne iba ľudia zo straníckych štruktúr či profesionálni „politickí 

marketéri“. Jedným z hnacích motorov je aj občianska participácia. Ide o aktivity, 

prostredníctvom ktorých sa mladí oboznamujú s názormi iných, alebo sami aktívne vyjadrujú 

svoje postoje, hodnoty a realizujú svoje politické ciele. Keďže pre mladú generáciu je 

kľúčovým komunikačným prostredím a platformou internet, prieskum IVO v septembri 2016 

mapoval praktické využitie najbežnejších nástrojov e-Demokracie.  

Jednou z autentických analytických metód na určenie rozsahu potenciálnej podpory 

extrémistických politických aktivít je index DEREX (Demand For Right-Wing Extremism – 

dopyt po pravicovom extrémizme). Vyvinul ho budapeštiansky think-tank Political Capital 

Institute. Ide o medzinárodný komparatívny projekt, v rámci ktorého sa na základe 

originálneho teoretického modelu vyhodnocujú údaje z dlhodobého sociologického výskumu 

European Social Survey (ESS)148.   

Pre potreby vypracovania indexu DEREX sa výskumné otázky kladené respondentom v 

rámci ESS rozdelili do štyroch kategórií:  

1. predsudky a sociálny šovinizmus (protimenšinové a protiimigrantské nálady, podpora 

požiadavky obmedziť migráciu a pod.),  

2. antiestablišmentové nálady (nedôvera voči moci a demokratickým inštitúciám – 

národným a medzinárodným, voči súdnictvu a polícii, celková nespokojnosť s 

existujúcim politickým systémom),  

3. pravicové hodnotové orientácie (silná potreba spoločenského poriadku a jeho 

dodržiavania, oddanosť tradičným hodnotám, religiozita, politické sebadefinovanie v 

zmysle podpory pravicových síl),  

4. obavy, nedôvera a pesimizmus (celková nespokojnosť s vlastným životom a s 

ekonomickou situáciou, nedôvera k iným ľuďom, pocit neistoty).  

                                                           
147 MESEŽNIKOV, G. a M. KOCÚR. (eds.) Extremism vs. Democracy in Central Europe: Issues, Experiences, 

Challenges. 
148 Projekt DEREX viac na: http://derexindex.eu/  
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Výsledky projektu v roku 2013 naznačili, že na Slovensku sa v skúmanom období viac ako 

13% obyvateľov dalo považovať za potenciálnych podporovateľov pravicovo-extrémistických 

síl.149 Tieto údaje potvrdili, že Slovenská republika patrí k tým európskym krajinám, v ktorých 

je dopyt po pravicovo-extrémistickej politike významným faktorom vnútropolitického vývoja. 

Porovnanie dynamiky v jednotlivých kategóriách v priebehu posledných rokov ukazuje na 

trend silnej a stabilnej (resp. zvyšujúcej sa) podpory pre hodnotové faktory (napríklad 

predsudky a sociálny šovinizmus), pre určité prístupy k spoločenskému usporiadaniu 

(požiadavka silného spoločenského poriadku, dodržiavanie tradícií), a pre antiestablišmentové 

nálady. To všetko výrazne ovplyvňuje stranícko-politické preferencie obyvateľstva. V 

jednotlivých dvojročných výskumných cykloch sa DEREX Index na Slovensku menil. 

Ovplyvňovalo ho do značnej miery aj to, či sa strany, priaznivci ktorých sú náchylnejší k 

nacionalizmu a xenofóbii (t.j. strany národnopopulistické) nachádzali v opozícii alebo vo 

vláde. Malo to dopad na celkovú mieru antiestablišmentových nálad. Tieto nálady boli vyššie 

vtedy, keď boli národno-populistické strany v opozícii.150   

Z vývoja jednotlivých komponentov DEREX indexu, pomerne dynamický nárast 

zaznamenali najmä protimenšinové a protiimigrantské nálady. Kým v roku 2004 – 2005 sa 

týkali 27 % obyvateľstva, v roku 2012 – 2013 to už bolo 39 %. Obdobný nárast možno sledovať 

aj v prípade pravicových hodnotových orientácií, ktoré narástli z pôvodných 19 % na 34 %. 

Porovnanie dynamiky v jednotlivých kategóriách v priebehu posledných rokov ukazuje na 

trend silnej a stabilnej (resp. zvyšujúcej sa) podpory pre hodnotové faktory (napríklad 

predsudky a sociálny šovinizmus), pre určité prístupy k spoločenskému usporiadaniu 

(požiadavka silného spoločenského poriadku, dodržiavanie tradícií), a pre antiestablišmentové 

nálady – to všetko výrazne ovplyvňuje stranícko-politické preferencie obyvateľstva.151   

Na základe hodnotenia zistení DEREX možno tvrdiť, že existuje určitý model, ktorý 

ovplyvňuje náklonnosť populácie na Slovensku k potenciálnej podpore politiky, ktorá je blízko 

radikálnej nacionalistickej a pravicovej extrémistickej scény.152 Je to druh vzájomného 

„vyrovnávania“ dvoch trendov:  

                                                           
149 Novšie údaje nie sú k dispozícii, pretože v roku 2015 sa výskum ESS na Slovensku neuskutočnil.  
150 MESEŽNIKOV, G. a O. GYÁRFÁŠOVÁ. Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na 

Slovensku:   Stav, trendy, podpora. 
151 MESEŽNIKOV, G. a O. GYÁRFÁŠOVÁ. Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na 

Slovensku:   Stav, trendy, podpora. 
152 MESEŽNIKOV, G. a M. VELŠIC. Mladí ľudia a riziká extrémizmu. 
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1. situačné trendy podľa prebiehajúceho vývoja straníckej politiky a volebnej výkonnosti 

jednotlivých strán, zmeny dôvery v inštitúcie v rozsahu sociálneho pesimizmu,  

2. dlhodobé trendy prehlbovania predsudkov, protimigračných nálad a autoritatívnych 

hodnôt. 

Takéto „vyváženie“ je, samozrejme, čisto štatistické a v konečnom dôsledku neutralizuje 

nežiaduce autoritatívne a xenofóbne názory a nápady. Takáto situácia pravdepodobne pretrváva 

tak dlho, kým podporovatelia politických strán odvodzujú svoju dôveru v demokratický 

poriadok a demokratické inštitúcie zo samotnej skutočnosti, že predstavitelia týchto strán sú 

buď vo vláde, alebo v opozícii.153  

V rámci empirického skúmania jednotlivých dimenzií pravicového extrémizmu 

odporúčame sa zamerať na nasledujúce výskumné dimenzie: 

1. zisťovanie „na mieste“ – politické správanie a konanie, skupinové vzťahy, spôsoby 

vyjadrovania názorov, príprava a realizácia jednotlivých akcií a podobne, 

2. naratívne správy o skúsenostiach s extrémizmom – zážitky a skúsenosti (zväčša 

mládeže) väčšinou z perspektívy obete, 

3. nekomentovaná prezentácia materiálov, diskusia s pravicovými radikálmi, 

registrácia pravicovo extrémistických aktivít a osôb, 

4. analýzy organizácií – výskumy vnútornej štruktúry organizovaného pravicového 

extrémizmu, štúdia jednotlivých strán, skupín, či spolkov, 

5. voľné interview – prezentácia pravicových extrémistických aktivistov so 

zameraním na ideologické sebavnímanie a politickú kariéru, 

6. obsahové analýzy – ideologicko-kritická analýza aktivít pravicových extrémistov, 

7. výskum zameraný na postoje – výskum politických postojov náhodne vybraných 

skupín obyvateľstva k pravicovo extrémistickým vyjadreniam a identifikácie 

s pravicovo extrémistickou ideológiou, 

8. sociálno-psychologické štúdie – zamerané na politickú socializáciu, štruktúru 

osobnosti pravicovo extrémistických aktivistov,  

9.  historické štúdie – skúmanie foriem pravicovo extrémistickej politiky v čase a ich 

následná komparácia, 

                                                           
153 KOCÚR, M. a G. MESEŽNIKOV. History in the Service of the Revival of Right-wing Extremism: Case of 

Slovakia. 
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10. antifašistická pedagogika – aspekty didaktických a metodických reflexií k novému 

koncipovaniu politického vzdelávania o nacionálnom socializme, či pravicovom 

extrémizme.154 

 

V roku 2016 realizovali výskumníci Zinchenko, Perelygina, Zotova155 výskum zameraný 

na vnímanie extrémizmu mladých ľudí, ktorí sú práve z dôvodu veku veľmi citliví na asimiláciu 

a preklad extrémistických myšlienok. Výsledky poukazujú na to, že väčšina mladých ľudí nemá 

jasnú predstavu o tom, čo je extrémizmus (67%). Dôležitým zistením je, že 14% odpovedí 

týkajúcich sa obsahu konceptu extrémizmu hovorí o jeho nesprávnom výklade. Extrémizmus 

si respondenti zamieňali s extrémnymi športmi či špecifickým životným štýlom označeným ako 

"extrém". Približne polovica respondentov charakterizovala extrémizmus ako jeden z 

naliehavých problémov súčasnosti, ako fenomén charakteristický pre politické a národné 

záujmové sféry (33% respondentov), iní ho považovali za znak náboženského boja (28%). Tu 

možno sledovať zúžené vnímanie extrémizmu, nakoľko zmienka o jeho iných oblastiach 

(ekonomický, antiglobalistický, ekologický) u respondentov chýbala. Extrémizmus 

identifikovali s terorizmom, vraždami, násilím a vojnou. Za zmienku stojí postoj k šíreniu 

ideológie extrémizmu. Podľa respondentov médiá (internet a sociálne siete 33%, periodiká 33% 

a televízia 28%) plnia funkciu propagandy extrémizmu a uľahčujú jeho rast. 

Časť výskumníkov sa zameriava na analýzu úlohy rozličných faktorov, ktoré podporujú 

vznik extrémizmu. Konceptualizácia extrémizmu ako kaleidoskopu faktorov, vytvára 

nekonečné množstvo kombinácií. Existujú základné faktory, ktoré vytvárajú tieto zložité 

kombinácie. K takýmto základným faktorom je možné zaradiť: 

1) individuálne socio-psychologické faktory, 

2) sociálne faktory, 

3) politické faktory, 

4) ideologické a náboženské rozmery, 

5) úloha kultúry a otázky identity, 

6) trauma a iné spúšťacie mechanizmy, 

7) skupinová dynamika, 

                                                           
154 MAREŠ, M. Pravicový extrémizmus a radikalizmus v ČR. 
155 ZINCHENKO, Y. P., PERELYGINA, E.B. and O. Y. ZOTOVA. Perceptions of Extremism in the Youth Daily 

Consciousness. 
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8) radikalizátory, 

9) úloha sociálnych médií156. 

Časť odborníkov zameraných na psychologický výskum sa prikláňa k role osobnosti. Ide 

o psychologický prístup, ktorý hľadá príčinu v individuálnych vlastnostiach človeka. Ľudia, 

ktorí v sociálnych vzťahoch volia násilie, obvykle trpia narušeným vzťahom k vlastnej 

identite157, komplexom menejcennosti, nedostatkom zmyslu pre nezávislosť a asertivitu, 

nízkym sebavedomím či nedostatkom empatie158.  Extrémistické davové správanie je možné 

prirovnať k zmenenému stavu človeka podobnému hypnóze, ktorý umožňuje človeku vzdať sa 

všeobecnej orientácie na realitu a pozastavuje jeho vedomé kritické schopnosti. Prejavy 

extrémizmu poskytujú človeku, ktorý je pevne oddaný v obhajovaní svojich extrémistických 

hodnôt, postojov, presvedčení, pocitov sebarealizácie, sily, naplnenia a smeru jeho života159. Je 

možné poukázať na tzv. čiernobiele videnie sveta extrémistov. Ich voľba je zjednodušená na 

rozdelenie sveta v dichotómii, teda na dobré a zlé, správne a nesprávne160. Činnosti extrémistov 

sú založené na subjektívnej interpretácii reality a odmietaní názorov iných. Radí sa tu aj rodová 

podmienenosť vzniku sklonov k extrémizmu. Muži predstavujú až 90% aktérov násilných 

aktov a až dve tretiny voličov extrémistických politických subjektov161. Na druhej strane napr. 

McCauley162, Sageman163 argumentujú proti osobitým osobnostným črtám. Pfahl-Traughber164 

čisto psychologický prístup odmieta, nakoľko nezohľadňuje proces socializácie, sociálne 

a politické aspekty. 

Extrémizmus zo svojho hľadiska vysvetľujú aj sociálne a ekonomické prístupy. Tie sa 

snažia vysvetliť nárast radikálnych a extrémistických myšlienok medzi mladými ľuďmi. Je 

možné sa prikloniť k tomu, že mladí ľudia si v porovnaní so svojimi rodičmi, väčšmi 

uvedomujú socioekonomické podmienky165 v spoločnosti, ako sú priepastné rozdiely medzi 

bohatými a chudobnými, kontrolu nad zdrojmi bohatstva166, mieru nezamestnanosti167. Tie 

                                                           
156 RANSTORP, M. The Root Causes of Violent Extremism. 
157 THACKRAH, J. R. Dictionary of Terrorism. 
158 BELL, S. Cold Terror: How Canada Nurtures and Exports Terrorism around the World. 

    LAWAL, O. Social-Psychological Considerations in the Emergence an Growth of Terrorism. 
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v nich vyvolávajú pocity neistoty, deprivácie, frustrácie, nespravodlivosti. Preto riešenie často 

hľadajú prostredníctvom agresívnych konfrontácií s autoritou v mene sociálnej 

spravodlivosti168. Na tento predpoklad je možné sčasti nadviazať s tvrdením, že extrémistické 

správanie vychádza z problémov s osobným životom samotných extrémistov, ku ktorým patrí 

neschopnosť udržať si prácu, neúspešné manželstvo, odmietanie modernity169,170. Obviňujú 

reprezentantov vlády z politickej korupcie, čo má za následok morálny pokles, chudobu, 

choroby, život v nevere, dekadencii a nevedomosti171. V tomto kontexte je faktom, že 

páchateľmi extrémistickej trestnej činnosti sú často veľmi mladí ľudia. Problematika 

extrémizmu súvisí so zdieľaním a akceptáciou základných demokratických hodnôt ako sú 

rovnosť ľudí, ľudské práva ako je právo na život, sloboda pohybu a pobytu, ľudské slobody ako 

sloboda vyznania, sloboda myslenia, sloboda prejavu alebo ochrana menšinových práv172. 

Nedostatky demokracie je možné považovať za hnací mechanizmus pre násilný 

extrémizmus173. Mladí nespokojní ľudia, ktorí sa snažia vyjadriť svoje názory a zlepšiť svoje 

podmienky, nemajú okrem násilia miesto a najmä prostriedok na vyjadrenie politických 

názorov.  

Extrémizmus je produktom práve demokratickej spoločnosti174. V totalitných 

spoločnostiach nie je vytvorený priestor pre vznik extrémistických hnutí, pokiaľ ich priamo 

nepodporuje štát. Každá demokratická spoločnosť sa stretáva s extrémizmom, nakoľko nemá 

dostatok účinných obranných mechanizmov na ubránenie sa voči všetkému, čo jej škodí. 

V súvislosti s extrémizmom je s vysokou a naďalej rastúcou úrovňou prístupu 

k internetu, rozsiahlym šírením online informácií a ľahkej dostupnosti k nim, dôležité 

upozorniť na úlohu internetu a online prostredia. Tento priestor má aspekt financovania, 

nakoľko môže prilákať poskytovateľov finančných príspevkov, rovnako tzv. zahraničných 

bojovníkov, čím teda spĺňa i funkciu náboru. Online prostredie môže napomôcť v komunikácii, 

                                                           
168 THACKRAH, J. R. Dictionary of Terrorism. 
169 ORBACH, B.  In LOZA, W. The Psychology of Extremism and Terrorism: A Middle-Eastern Perspective. 
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logistike a propagande.175 Forma extremizácie tvárou v tvár už bola nahradená online 

extremizáciou.176 177  

Štádiá vývoja extrémizmu 

Extrémizmus možno považovať za výrazné odchýlenie sa od všeobecne uznávaných a v 

aktuálnej dobe prijatých a používaných sociálnych noriem. V sociologickej rovine je možné 

extrémizmus vymedziť ako súhrn určitých sociálno-patologických javov vytváraných 

organizovanými skupinami osôb a priaznivcami týchto skupín, s dominantným odmietaním 

základných hodnôt, noriem a spôsobov správania v aktuálnej spoločnosti178.   

Za jednu z príčin vzniku extrémizmu môžeme považovať prítomnosť intolerancie 

v spoločnosti a pluralitu sociálnych noriem a hodnôt. Extrémizmus existenciu intolerancie v 

spoločnosti využíva a podporuje ju. Intolerancia je základom ideológie väčšiny extrémistických 

skupín. Je spojená so systémom sociálnych noriem a hodnôt, ktoré odlišujú extrémistické hnutia 

od ostatnej spoločnosti.  

Pojem extrémizmus je interpretovaný v jednotlivých krajinách rôznym spôsobom. V 

Nemecku rozumejú pod týmto pojmom všetky iniciatívy a aktivity politických strán, skupín, 

hnutí a jednotlivých osôb, ktoré vystupujú legálnymi aj násilnými prostriedkami proti nemeckej 

ústave. Do tohto pojmu je zahrnutý ľavicový aj pravicový extrémizmus, náboženský 

extrémizmus a extrémistické aktivity cudzincov ohrozujúcich bezpečnosť.179  

Extrémistické zoskupenia nie sú zamerané na získanie moci a vplyvu180, aj keď ponúkajú 

verejnosti jednoduché riešenia problémov, ktoré v spoločnosti existujú a spoločnosť ich nevie 

v krátkom časovom limite vyriešiť. Na druhej strane sami sa na riešení týchto problémov 

nezúčastňujú. Pri pohľade na existenciu extrémizmu v spoločnosti, je nutné uvažovať o tom, 

ako extrémizmus vzniká a etabluje sa v spoločnosti. Vznik extrémizmu nie je náhodný. 
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a inou neznášanlivosťou alebo páchanej priaznivcami extrémistických skupín.  
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Rovnako sa nejedná  o jednorazový akt, ktorý by vyvolal jeho vznik. Vznik extrémizmu je 

viazaný na časopriestor. K jeho vzniku dochádza až pri vytvorení sociálnej situácie 

a predpokladov, ktoré umožňujú presadzovanie extrémistických pohľadov na stav spoločnosti. 

V časovej následnosti je to časové obdobie v ktorom extrémizmus od prvotných príznakov 

vytvorí ucelený koncept, ktorý je príťažlivý pre časť spoločnosti. Vo vývoji extrémizmu je 

možné identifikovať tri základné štádiá: 

1. štádium - je charakterizované pudovosťou, iracionalitou, a úplnou absenciou 

strategického plánovania vlastných akcií. Častým východiskom je pocit ohrozenia, 

ktorý vyplýva z neschopnosti štátnej moci poskytnúť ochranu všetkým pred 

identifikovanými typmi ohrozenia. Objavujú sa aktivity, ktoré sú motivované politicky, 

sociálne, rasovo, etnicky alebo národnostne. Zameriavajú sa na osoby, ktoré sú 

extrémistami vnímané ako reprezentanti skupiny, ktorú z extrémistických pozícií 

hodnotia negatívne. To platí len o tých formách extrémizmu, ktoré si zvolili ako cestu 

riešenia problémov, na ktoré poukazujú, násilie;  

2. štádium - je charakterizované cieľavedomými snahami o dielčiu alebo komplexnú 

zmenu spoločenského a politického usporiadania, spojeného so spolčovaním, 

plánovaním a propagáciou týchto snáh. Vytvárajú sa extrémistické zoskupenia 

s konkrétnym smerovaním. Extrémizmus sa začína prejavovať v danom prostredí 

a získava sympatizantov. Pre tieto aktivity je typická vysoká miera demagógie, 

pohŕdanie platnými zákonmi, znevažovanie humanitných princípov a preferencia 

radikálnych metód;  

3. štádium – vrcholom presadzovania extrémistických postojov je vznik politickej strany, 

ktorá na základe jasne formulovanej ideológie a programov smeruje k uchopeniu moci 

a neskôr prípadne aj k zmene politického systému. Pre extrémistické programy je 

charakteristické, že ponúkajú rýchle a razantné riešenia zložitých spoločenských 

problémov, čo vyvoláva medzi širokými vrstvami, málo zorientovaného obyvateľstva, 

pozitívnu odozvu.181  

Je zrejmé, že ani jedna z typológií vývoja extrémistických skupín nie je presná. Vychádza 

sa len z určitých predpokladov, ktoré smerujú k vzniku extrémizmu. Nezohľadňuje sa tu forma 

a typ extrémizmu, miera rozšírenosti extrémistických myšlienok v spoločnosti, sympatie 

spoločnosti voči jednotlivým formám extrémizmu, či dôsledky extrémistických aktivít na 
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občiansku spoločnosť. Tri štádiá vývoja extrémistických skupín nezahŕňajú napríklad  pevne 

organizované teroristické bunky. Bolo by  zložité samostatne typologizovať napríklad 

extrémistické médiá. Dôležitejšou skutočnosťou je, že v súčasnosti dochádza v rámci 

extrémistickej scény ku kombinácii jednotlivých stratégií a vývojových štádií.                                                                                                                              

Smery radikálneho správania a extrémizmu 

Extrémizmus a zároveň extrémistickú scénu je možné charakterizovať prostredníctvom 

rôznych prejavov. Rozlišujeme tri základné smery extrémizmu, a to: 

1. ľavicovo orientovaný extrémizmus, ktorý je reprezentovaný najmä anarcho-

autonomnými skupinami, neo-boľševickými a nacionalistickými skupinami či 

organizáciami; 

2. pravicovo orientovaný extrémizmus, ktorý je reprezentovaný neonacistickými, 

fašisticky a nacionalisticky orientovanými skupinami; 

3. nábožensky orientovaný extrémizmus, ktorý vychádza z radikálnych prúdov v rôznych 

náboženských zoskupeniach. 

Okrem týchto smerov extrémizmu možno spomenúť ďalšie relatívne samostatné smery, 

akými sú politický extrémizmus, sekty, islamský extrémizmus, hnutie Skinheads, extrémizmus 

stredu či ekologický extrémizmus. Aj keď aj tieto smery je možné subsumovať pod už uvedené 

smery, aj keď v niektorých prípadoch sa môžu objaviť vo viacerých z uvedených smerov. 

Keď v spoločnosti začnú narastať určité rozpory, vznikajú podmienky v ktorých sa 

extrémistické skupiny aktivizujú. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že extrémizmus je 

výrazné a krajné odklonenie od spoločnosťou všeobecne uznávaných pravidiel a noriem. 

Jedným zo základných ideologických znakov extrémizmu je intolerancia.  

Môžeme vymedziť niekoľko smerov extrémizmu, s ktorými sa v praxi môžeme stretnúť. 

Obvykle je to politický, náboženský a rasový extrémizmus.   

1. Politický extrémizmus – jeho motívom je predovšetkým nepriateľstvo voči určitým 

vzťahom a skupinám ľudí v spoločnosti. Môžeme rozlišovať:  

 ľavicový politický extrémizmus, ktorý je motivovaný nepriateľstvom voči 

sociálnym a triednym rozdielom. Vyznačuje sa odmietaním autority a hlásaním 

neobmedzenej slobody jednotlivca,  
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 pravicový politický extrémizmus, ktorý je charakteristický nepriateľstvom voči 

rasám, národnostným, etnickým a iným skupinám.  

2. Náboženský extrémizmus – jeho prejavy sa sústreďujú na určitú náboženskú ideológiu, 

ktoré sú prostredníctvom krajných frakcií cirkví, siekt, kultov a hnutí, ktoré svojim 

autoritárskym vedením podsúvajú svojim členom radikálne názory a formy riešenia 

problémov, ktoré pramenia z nábožensky-patologických prejavov vnímania reality.  

3. Rasový extrémizmus – jeho motívom je rasová, národnostná alebo etnická 

neznášanlivosť. Na také protispoločenské konanie neexistuje iná súbežná pohnútka. 

Medzi následky rasového extrémizmu zaraďujeme genocídu alebo rasovú 

neznášanlivosť.   

Podľa objektov napadnutia môžeme extrémizmus rozdeliť na:  

 extrémizmus útočiaci na ústavnosť a zriadenie;   

 extrémizmus hrubo narúšajúci občianske spolužitie;  

 extrémizmus útočiaci na život a zdravie občanov;  

 extrémizmus rasistický (rasovo motivovaný)182.  

 

Pri hlbšej analýze problematiky politického extrémizmu u politických elít a 

presadzovania ich postojov a názorov v spoločnosti vychádzame z definície radikálneho 

správania sa. Radikalizmus môžeme definovať ako kritické spochybňovanie existujúcej reality 

a hlásanie reformy alebo zrušenia všetkého, čo konštituuje túto realitu. Radikalizmus nemožno 

vnímať ako plnohodnotné politické presvedčenie. Ide skôr o postoj, ktorého obsah a forma sa 

menia podľa politickej kultúry a politických okolností, v ktorých sa radikáli nachádzajú. Ich 

postoj sa opiera o určité ideové východiská, ktoré považujú za základné hodnoty a podľa 

ktorých sa snažia prispôsobiť budúci stav spoločnosti. Radikalizmus môžeme chápať ako 

myšlienkový prístup vyhľadávajúci cestu k určitej zmene.  

Radikalizmus je schopnosť podrobiť existujúce okolnosti kritickému spochybňovaniu a 

hlásať reformu alebo zrušenie reformovaných okolností. Protikladom radikalizmu je 

konzervativizmus s názorom, že politická akcia môže vylepšiť životné podmienky len veľmi 

málo. Podľa teórie extrémizmu označuje radikalizmus názory, ktoré sa vzďaľujú od centrálneho 

demokraticky konformného priestoru, ale ešte nedosiahli hranice extrémizmu. Radikalizmus je 
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vnímaný ako šedá zóna prechodu medzi demokratickým a extrémistickým politickým spektrom 

názorov a postojov.  

Rozdiel medzi radikalizmom a extrémizmom v politickej rovine je veľmi jemný a ťažko 

uchopiteľný. Politológia zatiaľ nedospela k definovaniu rozdielu medzi radikálnymi a 

extrémistickými politickými zoskupeniami. Radikalizmus označuje politické postoje, ktoré sú 

na hrane demokratického politického a právneho systému, ale nie sú zamerané na jeho 

odstránenie. Naopak, politický extrémizmus odmieta demokratický právny štát a snaží sa ho 

výrazne modifikovať alebo odstrániť.183  

Pojem radikálny nemôžeme vnímať len v jeho pejoratívnom zmysle. Každú stranu (i 

vládnu), ktorá chce použiť nekompromisné (radikálne) riešenie určitých problémov, ktoré v 

spoločnosti sú (spoplatnenie zdravotníckej starostlivosti, zavedenie plateného školstva, zásadná 

daňová reforma a i.), môžeme považovať za radikálnu. 

Ľavicoví politickí radikáli predstavujú legálnu opozíciu voči legitímnej vláde. Usilujú sa 

o zmeny v rôznych oblastiach demokratickej spoločnosti. Zmeny chcú dosahovať 

predovšetkým politickými reformami bez toho, aby narušovali štruktúru a daný politický 

systém184. Oproti tomu pravicoví politickí radikáli chcú zmeniť celý systém a nahradiť ho 

novým, autoritárskym systémom. 

Politický extrémizmus je úmyselné konanie, ktoré sa výrazne odchyľuje od prijatých, 

všeobecne uznávaných a akceptovaných noriem spoločenského správania a verejno-politických 

aktivít. Smeruje k ohrozeniu, destabilizácii, prípadne až k zmene legitímneho štátneho 

zriadenia, ústavného poriadku alebo demokratických princípov zvrchovaného, právneho štátu 

alebo k ohrozeniu jeho suverenity a územnej celistvosti. Konečným cieľom skupín alebo 

jednotlivcov presadzujúcich politický extrémizmus je prevzatie štátnej moci (legitímnym, ale 

aj nelegitímnym spôsobom) alebo jej deštrukcia použitím nelegitímnych prostriedkov. Ich 

snahou môže byť aj spochybňovanie povojnového usporiadania v Európe, vrátane revízie 

štátnych hraníc. 

Delenie extrémizmu na pravicový a ľavicový je tradičnou záležitosťou. Môžeme 

konštatovať, že súčasná prax základné delenie extrémizmu definuje veľmi nepresne. Jednotlivé 

extrémistické prúdy sa výrazne prelínajú. Politika pravicových extrémistov môže byť ľavicová 

a opačne politika ľavicových extrémistov môže byť pravicová. Základná ideológia pravicového 
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i ľavicového extrémizmu je v podstate dosť podobná. V obidvoch prípadoch ide o odmietanie 

demokratického právneho štátu a vyznávanie ideológie nerovnosti určitých skupín. Rozdiel je 

len vo výsledku ich snaženia.  

Priaznivci ľavicového extrémizmu sa pokúšajú o vytvorenie spoločnosti, v ktorej by 

panovala úplná rovnosť a medzi ich členmi by boli vzájomne harmonické vzťahy založené na 

princípe spolupatričnosti, tolerancie, dobrej vôli a obetavosti. Realizovanie tejto predstavy by 

si vyžadovalo zrušenie všetkých doposiaľ existujúcich štátov, likvidáciu hierarchického 

usporiadania spoločnosti (odstránenie akejkoľvek nerovnosti) a odstránenie ekonomických 

rozdielov. Ultraľavica predpokladá, že človek je sám o sebe dobrý, ale že je deformovaný 

skazenou spoločnosťou. Keď sa ju podarí odstrániť a nahradiť zriadením, v ktorom si všetci 

budú rovní a slobodní, zavládnu medzi všetkými ľuďmi nové vzťahy.  

Jednotlivé frakcie ultraľavicových hnutí sa pochopiteľne rozchádzajú v náhľade na 

usporiadanie nového ideálu a takisto v predstave na jeho realizáciu. Priaznivci ultraľavice 

vychádzajú predovšetkým zo známeho hesla francúzskych revolucionárov „Liberté, égalité, 

fraternité“ (sloboda, rovnosť, bratstvo). K tomuto heslu pripájajú aj racionalizmus, ktorý tieto 

hodnoty umocňuje.  

Pravicový extrémizmus 

S pravicovým extrémizmom je často spájaný rasizmus. Rasizmus považujeme za 

základné myšlienkové východisko, prejavujúce sa ako presvedčenie o výnimočnosti, 

nadradenosti a prevahe „bieleho etnika“. Pravicoví extrémisti zdôrazňujú vieru v rasovú 

nerovnosť, ktorá vychádza z pseudovedeckých rasistických teórií Arthura de Gobineaua a 

Houstona Stewarta Chamberlaina. Prostredníctvom hlavnej tézy rasizmu je možno rasy deliť 

na vyššie a nižšie. Miešaním rás dochádza k degenerácii ľudského rodu. Najradikálnejšie 

z organizácií sa neobmedzujú len na vieru v nerovnosť medzi rasami, ale hovoria taktiež aj 

o nutnosti a nevyhnutnosti vojny medzi rasami (Race Holy War – RAHOWA) či o „bielej 

revolúcii“. Sú presvedčení o biologickej výnimočnosti a prevahe bieleho etnika, ktoré podľa 

nich stojí na vrchole vývoja druhov.  

Typický je aj negatívny vzťah voči imigrantom a etnickým menšinám. Argumentom je, 

že imigranti zhoršujú situáciu na trhu práce. Z etnických menšín sú to zatiaľ najmä Rómovia, 

ktorí vedú „parazitný spôsob života“, čo má „negatívny vplyv na životnú úroveň majority. 

Svoje postoje ospravedlňujú tým, že negatívny vzťah je závislý na negatívnom pôsobení danej 



60 

 

menšiny, na ich asocialite, kriminalite a agresivite. Pravicovo extrémistické organizácie sú 

obvykle silne antisemitské a obviňujú Židov zo vzniku stalinizmu a komunizmu. Hlavnou 

témou je židovské svetové spiknutie proti bielej rase. Ich snahou je „vedecky“ dokázať, že 

holokaust nebol a údaje o ňom sú nepravdivé a vymyslené. Pravicoví extrémisti sa stavajú do 

pozície ochrancov spoločnosti a ochrancov európskej civilizácie proti svetovládcom, 

globalizácii, cudzím kultúram. Podľa vlastných slov bojujú za „prežitie bielej rasy“. Typické je 

pre nich aj vlastenectvo, ktoré slúži na zdôvodnenie ich aktivít. Pritom kladú dôraz na poriadok, 

čím si získavajú pravicoví extrémisti sympatie sklamaných občanov, ktorí majú pocit, že štát je 

slabý a nie je schopný zaistiť bezpečnosť185. Ideológia pravicových extrémistov vyrastá 

z netolerancie a neochoty rešpektovať cudzie presvedčenie, názory, správanie, kultúru, 

náboženstvo a fyzickú odlišnosť. Individuálne hodnoty, ako sú sloboda, možnosť sebaurčenia, 

pluralizmus mienky a spôsobu života odmietajú. Vedenie pravicových extrémistických 

organizácií je často v rukách jedného človeka. Táto vodcovská osobnosť ovplyvňuje všetky 

aktivity organizácie a je najvyššou autoritou. Akákoľvek opozícia je sankcionovaná. 

Presadzujú silný až autoritársky štát.  

Extrémisti všeobecne odmietajú základné princípy a pravidlá demokratického štátu 

a chcú zmeniť demokratický politický systém a nahradiť ho režimom. Cieľom pravicových 

extrémistických hnutí je víťazstvo, ktoré umožní vytvorenie novej spoločnosti. Pravicoví 

extrémisti vo väčšine svojich propagánd ponúkajú rýchle a priamočiare riešenia všetkých 

problémov, s ktorými sa ľudia stretávajú. Základom týchto riešení je identifikácia nepriateľa, 

ktorého nachádzajú v ľuďoch odlišujúcich sa farbou pleti, jazykom, systémom hodnôt 

a normami správania. Všeobecným a hlavným terčom slovenských rasistických extrémistov sú 

Rómovia. Definícia nepriateľa a jeho osud sú závislé na agresívnosti ideológie. 

Veľmi dôležitou súčasťou pravicového extrémizmu je symbolika. Za symbol možno 

považovať dohodnuté alebo obvyklé znamenie či značku pre nejaký predmet. Symboly pôsobia 

na vedomie ľudí v dvoch fázach. V prvej fáze sa určité skupiny ľudí viažu k symbolom, najmä 

v období veľkých osobných zvratov a kríz, v období, keď sa rútia predstavy o živote, kedy sa 

nepodarí uspokojiť ich ašpirácie. Beznádejnosť situácie riešia uznávaním symbolov, ktoré sú 

im známe, alebo sú im inou osobou ponúknuté, alebo ich majú po ruke.186  

                                                           
185 MAZEL, M. Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice. In FIALA, 

P. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. 
186 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 



61 

 

Symbol sa tak stáva najprv náhradou za niečo, čo je pre danú osobu inak nedostupné. 

Druhá fáza je typická integráciou do hnutia, kde majú reálnu šancu subjektívne profitovať. 

Stávajú sa členom multispoločenstva. K subjektívnej integrácii im dopomôže aj určitá forma 

vojenskej organizácie skupiny typická napríklad pre jednotlivé odnože hnutia Skinheads. Život 

zrazu dostáva prísne a presné pravidlá, ktorým sa dobrovoľne podriaďujú. Je im predostretá 

prísna hierarchia ich spoločnosti. Získavajú jasný cieľ, čo chcú dosiahnuť a spôsoby, ako tento 

cieľ dosiahnuť v multispoločenstve. Prechodom z prvej fázy do druhej zohrávajú významnú 

úlohu aj vodcovia, ktorí s členmi spoločenstva manipulujú práve pomocou symbolov.  

Základná symbolika je postavená na princípe spoločnej krvi, ktorý vyjadruje „kmeňovú“ 

jednotu, a dokáže tak povzniesť aj bez materiálnych statkov. Stotožnenie sa s týmto princípom 

má za následok, že takémuto jedincovi nemôže nikto konkurovať. Pokrvný zväzok je najvyššia 

hodnota. Samotnú symboliku pravicového extrémizmu možno zaradiť do týchto kategórií:  

1. symbolika farieb, 

2. symbolika čísiel a písmen, 

3. rúnová symbolika, 

4. symbolika krížov, 

5. personifikovaná, verbálna symbolika a symbolika hesiel, 

6. emblémová symbolika, 

7. grafická symbolika. 

Pre pochopenie symboliky ako celku, ale aj jednotlivých kategórií a významu symboliky 

pre pravicových extrémistov je potrebné sa zaoberať obsahom, ktorý je základným kameňom 

na ktorom je symbolika vybudovaná. Preto charakterizujeme jednotlivé kategórie. 

 

 Symbolika farieb 

Veľký význam v pravicových extrémistických hnutiach, hlavne v hnutí Skinheads, 

zohráva symbolika farieb. Z hľadiska farieb dominujú tri farby – čierna, červená a biela, ktoré 

sú typické  pre fašizmus a nemecký nacionalizmus.   

Biela farba je symbolom čistoty, istoty a nevinnosti. Pre fašistickú diktatúru a tiež pre hnutie 

Skinheads znamená čistotu rasy a čistotu národa.  

Červená farba je chápaná ako symbol ohňa, krvi, ale tiež revolúcie. Pre fašizmus sa stala 

symbolom pokrvného zväzku.   

Čierna farba znamená smrť, avšak tiež aj odhodlanie. Symbolizuje nenávisť voči všetkým, 

ktorí „špinia čistotu rasy“, a predurčuje ich záhubu. Pre hnutie Skinheads sa čierna farba stala 
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symbolom rasovej nenávisti proti všetkým s rozdielnou farbou pleti, najmä symbolom boja 

proti „cigánom a všetkým čiernym“.  

Kombináciu týchto troch farieb alebo zvlášť farby čiernej a bielej, možno vidieť takmer 

na všetkých fašistických symboloch, aj na symboloch nosených prívržencami fašistickej 

diktatúry a ideológie. Túto kombináciu farieb prehlásil Adolf Hitler za národné farby 

nacistického Nemecka.   

 

 Symbolika čísiel a písmen 

Čísla takmer vždy vyjadrujú poradie písmena v abecede. K najznámejším patria: 18 – Adolf 

Hitler, 88 – Heil Hitler, 28 (B&H) – Blood and Honour, 311 – 3x11. písmeno abecedy, teda 

KKK (Ku Klux Klan), 14 (14 slov) – We must secure the existence of our people and future 

for the white children, ktorých autorom je známy americký rasista David Lane, I. S. D. 

(alternatívne I. D. S. alebo I. D.) – iniciály zakladateľa hnutia Blood & Honour a speváka 

známej neonacistickej hudobnej skupiny Skrewdriver Iana Stuart Donaldsona, symbol písmena 

S ako symbol Skrewdriver, štylizované veľké písmeno L – symbol nemeckej neonacistickej 

hudobnej skupiny Landser (pešiak), ktorí boli v roku 2005 odsúdení ako prvá hudobná skupina 

s pravicovo extrémistickým zameraním, A. C. A. B. – All Cops Are Bastards, A. J. A. B. – All 

Jews Are Bastards. 

Priaznivci pravicového extrémizmu používajú okrem symbolov a hesiel typických pre 

fašistické Nemecko aj rôzne iné heslá a skratky napísané predovšetkým v nemeckom a 

anglickom jazyku, napríklad:  

 WHITE  POVER - WP - Biela sila, biela moc,  

 ALLES FÜR DEUTSCHLAND - Všetko pre Nemecko,  

 RAHOWA - „Racial Holly War“ – Svätá rasová vojna,     

 WHITE  RACE - OUR PRIDE - Biela rasa – naša hrdosť,  

 SIEG HEIL - Víťazstvu zdar,  

 BLOOD & HONOUR – Krv a česť, v nemeckom jazyku BLUT UND EHRE,   

 MEINE EHRE HEISST TREUE - Mojou cťou je vernosť,  

 GOTT MIT UNS - Boh  s nami,  

 HASS – vyjadrenie nenávisti, písmená „S“ sú obvykle nahradené rúnovými  znakmi  

SS. Druhým významom môže byť skratka Hitler Adolf SS,   
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 ZOG - Zionist occupation government – tzv. „židovská okupačná vláda“. Ide o termín 

prevzatý od amerických ultrapravicových extrémistov.187   

 

 Rúnová symbolika 

Nacizmus bol typický tým, že využíval k vyjadreniu svojej ideológie rúnové symboly, ktoré 

pochádzajú ešte z čias keltskej a severskej kultúry v pôvodnej alebo upravenej verzii. Je ich 

veľmi veľa. Ako príklad možno spomenúť:  

 Sonnenrad – svastika slnečného kola vyjadrovala predstavu slnka,  

 Sig-rune – runa víťazstva sa stala symbolom SS,  

 Wolfsangel – vlčí hák, symbol slobody a nezávislosti, pôvodný odznak NSDAP pred 

svastikou,  

 Tyr-rune – runa bitky, pôvodne symbol boha vojny Tyra,  

 Ger-rune – symbol spoločného ducha,  

 Odal-rune – symbol príbuzenstva, rodiny, a taktiež odznak osídľovacieho úradu SS a 

čistoty rasy. 

 

 Symbolika krížov 

Kríž patrí k najstarším symbolom na zemi. Vo všeobecnosti vyjadruje štyri smery 

priestoru a štyri základné živly: oheň, vodu, vzduch a zem, ktoré sa vzájomne stretávajú v 

spoločnom bode. Taktiež ide o symbol zásluh, pôct, ale je aj znamením mnohých rytierskych, 

svetských a cirkevných rádov. Niektoré z týchto krížov sa opäť stali symbolmi fašistov v 

niektorých krajinách, a to napríklad: Jeruzalemský kríž, Toulonský kríž, Dvojitý kríž, 

Burgundský kríž. K najznámejším a najnebezpečnejším však patria: Svastika, Ruský kríž, 

Železný kríž, Triskelion.  

Keltský kríž (Odinov kríž) ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším symbolom a nahradil 

svastiku. Samotný keltský kríž nie je priamou propagáciou rasizmu. Ale ak je pri vyobrazení 

spojený s napríklad zaťatou päsťou alebo nápisom WHITE POWER, ide už o symbol s 

rasovým motívom.188 

 

 Personifikovaná, verbálna symbolika a symbolika hesiel 

                                                           
187 CHMELÍK,  J. Symbolika extrémistických hnutí.  
188 CHMELÍK, J. Symbolika extrémistických hnutí. 
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Vo všeobecnosti možno konštatovať, že neonacisti sa často hlásia k osobám, ktoré sa 

„preslávili“ tým, že získali povesť mučeníkov vďaka okolnostiam svojej smrti. Ako príklad 

možno uviesť: Adolf Hitler, Rudolf Hess, Benito Mussolini, Ian Stuart Donaldson. Alebo 

David Lane, ktorý bol členom zločineckej organizácie Rád mlčiacich bratov, čo bol 

ideologický pokračovateľ Árijskej národnej cirkvi. K verbálnym symbolom možno zaradiť 

pozdravy ako „Sieg heil“ alebo „Heil Hitler“. Nacistický režim používal mnoho hesiel, ktoré 

či už v pôvodnej alebo v modifikovanej podobe používajú aj súčasní neonacisti. Ide napríklad 

o nasledujúce heslá: Krv a česť, Krv a pôda, Vernosť je mojou cťou, Nemecko (alternatívne 

Slovensko, Európa, Amerika) prebuď sa!, Na konci je víťazstvo, White race-our pride, White 

power, RAHOWA (Racial Holly War), ZOG (Zionist Occupation Governement). 

 

 Emblémová symbolika 

Inšpiráciou pre vytváranie zástupných symbolov, najmä pre hnutie Skinheads sú 

emblémy používané divíziami SS. Tieto emblémy čerpajú zo znakov rúnového písma v 

kombinácii s krížovými symbolmi a heraldickými znakmi. Tieto emblémy preberajú aj 

príslušníci Skinheads. Z historického hľadiska sú za najnebezpečnejšie považované emblémy 

nasledujúcich Waffen divízií SS. 

 SS Division Nordland – išlo o 13. divíziu „nadnárodného“ charakteru, nakoľko vedenie 

bolo len z malej časti nemecké, inak v ňom boli zastúpené severské národy ako Dáni, 

Švédi, ale aj Holanďania. V embléme táto divízia mala Sonenrad. Išlo o 

najradikálnejšiu a jednu z najkrutejších divízií. 

 SS Division Carstjaeger – 24. divízia, ktorej emblém obsahuje ľaliu so šípovými 

ramenami. Táto divízia pôsobila na trojhranici medzi Nemeckom, Rakúskom a 

Talianskom. Vydobyla si povesť hrdlorezov a bezcitných vrahov.  

 SS Division Handschar – 11. divízia zložená z bosnianskych a juhoslovanských 

moslimov. Bola to divízia, ktorá potlačovala Slovenské národné povstanie a ako 

diverzanti pôsobili pri Pražskom povstaní v máji 1945. V obidvoch prípadoch sa 

dopustili beštiálnych vrážd. Jej emblém obsahuje šabľu. 

 SS Bieloruská divízia – 30. divízia s emblémom vodorovného dvojkríža. Išlo taktiež o 

veľmi nacionálnu radikálnu divíziu vynikajúcu svojou krutosťou a bezcitnosťou. 
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 Grafická symbolika 

Vo veľkej časti obsahuje symboly, ktoré možno zaradiť do vyššie spomenutých kategórií. 

Okrem nich však sa používajú aj symboly ako:  

 Ríšska orlica,  

 Umrlčia lebka (jeden zo symbolov jednotiek SS),  

 hrad Wevelsburg (Rádový hrad SS, kde prebiehali zasväcovacie rituály vedenia tejto 

organizácie),  

 symbol Čierneho slnka (okultný symbol, ktorý nacisti použili v podobe mozaiky na 

podlahe hradu Wevelsburg),  

 vlajky Nemecka z rôznych historických období (vlajky zo skoršieho obdobia ako z 

Tretej ríše môžu byť kvalifikované ako zástupné znaky propagácie nacizmu a 

fašizmu).189 

 

Z hľadiska nebezpečnosti možno symboliku rozdeliť do troch charakteristických skupín. 

1. Do prvej skupiny patrí symbolika so zjavným rasovým motívom. Do tejto skupiny 

patria takmer všetky originálne a zástupné symboly fašizmu.  

2. Do druhej skupiny patria symboly so skrytým rasovým motívom, ktoré je nutné 

v priebehu prípadného trestného konania dokázať. Ide najmä o dokazovanie v kontexte 

s ďalšími kriminálnymi prejavmi extrémistického hnutia.  

3. Tretia skupina obsahuje symboly bez rasového motívu, ktoré sú hodnotené ako 

spoločensky zavrhnutiahodné. Ich používanie nie je trestné, pokiaľ nejde o také 

symboly, ktoré sú hrubo zavrhnutiahodné a vzbudzujú verejné pohoršenie, a ich 

nosenie je chápané ako výtržnosť alebo hrubá neslušnosť páchaná na verejnosti alebo 

na mieste verejnosti prístupnom.  

 

V súčasnosti má obliekanie členov extrémistických skupín civilnejšiu podobu a oblečenie 

so zakázanými symbolikami je nahradené inými značkami, ktoré rovnako vyjadrujú príslušnosť 

k hnutiu. Ich nosenie nie je právne postihnuteľné, pretože ich nemožno zaradiť ani do jednej 

z vyššie uvedených skupín. Medzi takéto značky oblečenia patrí Lonsdale, Pitt Bull, 

Troublemaker, Thor Steinar, Eighty eight, Resistance, Umbro, Fred Perry a iné. Veľkej obľube 

                                                           
189 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 
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sa medzi pravicovými extrémistami stále teší značka LONSDALE. V jej názve sú obsiahnuté 

štyri začiatočné písmená Nemeckej národno-socialistickej strany pracujúcich Adolfa Hitlera 

(NSDAP National Socialistische Deutsche Arbeiter Partei). Originálne polokošele, mikiny a 

tričká s touto značkou sa neustále nosia. Pri nosení oblečenia, na ktorom je nápis LONSDAPLE, 

bomber v určitej polohe zakrýva prvé dve a posledné dve písmená. Vtedy je jasne vidieť nápis 

NSDAP.190 Výzor dopĺňajú vyhrnuté rifle Levi Strauss a vysoké topánky (Doc Martens, Getta 

Grip, Gladiator).   

Všetky tieto súčasti uniformy extrémistických hnutí sú finančne vysoko nákladné. Môžu 

si ich dovoliť zabezpečiť najmä jednotlivci z dobre situovaných rodín. Na Slovensku existuje 

organizovaná sieť distribúcie tohto oblečenia. Za jeho predaj sa inkasujú nemalé zisky. Časté 

je tiež tetovanie, pričom medzi rozšírené vzory patria kresby s prvkami keltskej a severskej 

mytológie, neonacistická symbolika či rôzne nápisy a skratky, ktoré pre zasvätených 

predstavujú vyjadrenie príslušnosti k neonacistickej, skinheadskej subkultúre.  

Pri právnom hodnotení podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu základných 

práv a slobôd nosením nášiviek alebo používaním inej symboliky nie je dôležité, že zmysel 

nášiviek v mnohých prípadoch napodobňujúcich nacistické symboly bol všeobecne známy. Nie 

je dokonca rozhodujúce, či samotný páchateľ sám poznal presný význam a zmysel ním 

nosených nášiviek. Stačí „iba“ jeho vedomosť o tom, že symboly sú spojené s takýmto hnutím 

a jeho vlastný postoj, vzťah k takému hnutiu. Napríklad, ak nosí páchateľ nášivky s nápisom 

„Biela sila, biela moc“ doplnené nápisom Skinheads, možno v tomto konaní vidieť aspoň 

eventuálny úmysel k podpore a propagácii hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv 

a slobôd. Samotný nápis „Biela sila, biela moc“ vyjadruje nadradenosť bielej rasy nad 

ostatnými. V tejto súvislosti akékoľvek vyjadrenie, že všeobecná vedomosť je nízka, je právne 

irelevantné.191  

Najtypickejšími formami pravicového extrémizmu sú rasizmus, antisemitizmus alebo 

nacionalizmus, ktorý vytvára modifikácie ako fašizmus, neofašizmus, nacizmus a neonacizmus.  

Jedným z prejavov pravicového extrémizmu je i rasovo motivovaná trestná činnosť, ktorej 

cieľom je zastrašiť etnické menšiny a prinútiť ich tak k odchodu z daného územia. 

                                                           
190 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.  
191 CHMELÍK, J. Symbolika extrémistických hnutí. 
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V radoch pravicovo extrémistických hnutí sa ocitajú predovšetkým mladí ľudia. 

Extrémistické hnutia im, poskytujú istú životnú alternatívu riešenia problémov a potrieb daných 

vekom a súčasnou sociálnou situáciou.  

Pravicové extrémistické zoskupenia sú na Slovensku prítomné a svojimi aktivitami sa 

čím ďalej viac zviditeľňujú. Pôsobí tu 14 dobre etablovaných a aktívnych zoskupení, ktoré 

slúžia ako inštitucionálna základňa pre zhruba 5000 členov a prívržencov rasového 

extrémizmu192.   

Pravicový extrémizmus je súhrn postojov, spôsobov správania a akcií, ktoré sú alebo nie 

sú organizované, ktoré vychádzajú z rasovo alebo etnicky podmienenej sociálnej nerovnosti 

človeka, vyžadujú etnickú homogenitu národa a odmietajú princíp rovnosti zakotvený vo 

Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zdôvodňujú prvoradosť spoločenstva pred indivíduom, 

odmietajú pluralizmus hodnôt liberálnej demokracie a demokraciu definujú ako spiatočnícku, 

prežitú.  

Pravicový extrémizmus je charakteristický najmä nasledujúcimi prvkami: 

 je antipluralistický a podnecuje strach pred spoločenskou rôznorodosťou, 

 odmieta myšlienku ľudských práv, hlavne ľudskej dôstojnosti ako i práva na slobodu a 

rovnosť, 

 uprednostňuje autoritatívny vodcovský štát, a preto je antidemokratický, 

 je antiparlamentaristický, pretože odmieta súťaženie politických strán a preferuje 

homogénne národné spoločenstvo s jednou vedúcou stranou, 

 je antiinštitucionálny, odmieta deľbu moci, 

 je verejne alebo skryto rasistický a/alebo antisemitský, 

 vo všeobecnosti je nepriateľský voči cudzincom, odmieta „iných“ alebo „cudzích“, ako 

i tých, ktorí sa za týchto ľudí zasadzujú, 

 je vypäto nacionalistický a nepriateľský voči ostatným štátom,  

 podporuje revizionizmus, v ktorom bagatelizuje význam nacistického štátu alebo ho 

dáva za príklad, či relativizuje a popiera holokaust, 

 je náchylný páchať násilie, vo vlastných radoch toleruje neonacistov a vojenské násilie, 

                                                           
192 Rasistický extrémizmus na Slovensku, 2002 



68 

 

 znevažuje všetkých, ktorí sa odkláňajú od noriem, ktoré stanovili samotní extrémisti, 

ako napr. homosexuálov, znevýhodnených ľudí, etnické menšiny alebo politicky inak 

zmýšľajúcich ľudí.193  

 

Pravicový extrémizmus je motivovaný programami a postojmi alebo ideológiami, ktoré 

smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktoré obhajujú, podporujú alebo 

podnecujú nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb 

alebo jednotlivcovi. Dôvodom odlišného zaobchádzania je ich príslušnosť k niektorej rase, 

národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich pôvod, názory, fyzické či psychické odlišnosti 

alebo pre ich náboženské vyznanie. Typickým znakom pravicového extrémizmu je popieranie 

rovnosti všetkých ľudí. Na jednej strane nadraďuje (vyššie hodnotí) určité etnikum, národ alebo 

rasu, z čoho pramení nacionalizmus, antisemitizmus či rasizmus. Na strane druhej ponižuje 

skupiny, ktoré považuje za cudzie, menejcenné či ideologicky nevyhovujúce. Cieľom 

pravicových extrémistov je vytvorenie politického systému na báze fundamentálnej nerovnosti 

ľudí, založenej na pôvode, výkone, národnej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. Z 

ideologického hľadiska extrémistickú krajnú pravicu tvoria smery: fašizmus, nacizmus, 

neofašizmus, neonacizmus. Tieto režimy sa snažia o sústredenie moci do jedného centra. Pre 

pravicový extrémizmus je typické sústredenie moci do rúk jedinej osoby – vodcu. To je jeden 

zo základných rozdielov od ľavicového anarchizmu. 

Pravicový extrémizmus odstraňuje liberálnu demokraciu a nahrádza ju spoločenským 

poriadkom, ktorý by inštitucionalizoval nerovnosť ľudských bytostí, založenú na pôvode, 

výkone, národnej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. Za ideový základ súčasného pravicového 

extrémizmu býva považovaný predovšetkým antidemokratický konzervativizmus, namierený 

proti ideám Francúzskej revolúcie. Termín antidemokratický konzervativizmus je však nutné 

spresniť. Nejedná sa o klasické (Burkeove) poňatie konzervativizmu, obdobne reagujúce na 

Francúzsku revolúciu. Do antidemokratického konzervativizmu v poňatí teórie extrémizmu 

radíme: 

1. monarchizmus, 

2. nacionalizmus, 

3. revolučný konzervativizmus a fašizmus, 

                                                           
193 SCHRAEDTER, E. Kommunale Handlungsmöglichkeiten gegen Rechtsextremismus.   
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4. xenofóbia a rasizmus194. 

 

Medzi aktívne skupiny charakteristické pravicovým extrémizmom, ktoré sa vyznačujú 

svojou symbolikou, pravidelným miestom stretávania (ide najmä o pohostinské zariadenia), 

spoločným cieľom, určitou hierarchiou a zviditeľňujú  sa ako skupina najmä fyzickými útokmi, 

zakladaním internetových stránok s rasistickým resp. xenofóbnym obsahom a distribúciou kníh 

a hudobných CD s rasistickými alebo xenofóbnymi textami môžeme zaradiť:  

 Slovakia Hammer Skins,  

 Blood and Honour Slovakia,     

 Slovakia - Engerau Crew,  

 skupiny všeobecne sa označujúce za „Skinheads“ pôsobiace najmä v mestách Malacky, 

Stupava, Trnava, Skalica, Holíč, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Nitra, 

Žilina, Martin, Zvolen, Detva, Veľký Krtíš, Prešov, Humenné, Poprad, Bardejov, 

Vranov nad Topľou, Košice, Rožňava, Ružomberok, Trenčín.  

 radikálne pravicové politické strany (v minulosti reprezentované napr. Slovenskou 

pospolitosťou - Národnou stranou),   

 občianske združenia Nové Slobodné Slovensko a Jednota Slovenskej mládeže a ďalšie, 

ktorých členská základňa pozostáva z bývalých alebo stále aktívnych členov pravicovo 

orientovaných extrémistických skupín.195   

Ľavicový extrémizmus 

Ľavicový extrémizmus sa vyznačuje predovšetkým sociálnymi a triednymi predsudkami. 

Sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Anarchizmus čerpá z dvoch výrazne 

odlišných ideologických prúdov, a to konkrétne z liberalizmu a socializmu. Možno tak 

vymedziť dva základné smery, a síce anarchoindividualizmus a anarchokolektivizmus. Vedľa 

týchto smerov je známy ešte mutualizmus, ktorého predstaviteľom bol Proudhon a nachádza sa 

medzi anarchoindividualizmom a anarchokolektivizmom. Základným znakom 

anarchokolektivizmu je viera v ľudskú schopnosť sociálnej solidarity. Anarchizmus 21. 

storočia sa vyvíja a postupne transformuje, objavujú sa nové skupiny a klasické anarchistické 

                                                           
194 MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 
195 VINCLAV, E. Extrémizmus na Slovensku. MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol. Nemaj strach z extrémizmu.  
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teórie sa prepájajú s novými témami, feminizmom, environmentalizmom, genderovými 

vzťahmi, globálnou nerovnosťou a konzumizmom a je pripravený prijímať a reagovať na nové 

výzvy súčasného postmoderného sveta. 

Prívrženci anarchizmu chcú zaviesť sociálno-komunistický režim alebo anarchiu. 

Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti. V priebehu 20. storočia sa dostali do popredia 

otázky ľudských práv, ochrany prírody a imigrácie. Pozitívny postoj k nim sa stal poznávacím 

znamením pre ľavicu. Do tradičnej ľavice prenikali postupy typické skôr pre liberalizmus. 

Dôsledkom toho bol vznik ekologických alebo zelených strán. Tieto strany veľmi často spájajú 

tradičné ľavicové témy, ako sú ochrana prírody spolu s liberálnym postojom k menšinám a 

individuálnej slobode. Ľavicový extrémizmus ideologicky vychádza z anarchistických, 

antiglobalistických, antikapitalistických a marxistických teórií, pričom odmieta vonkajšiu 

autoritu a presadzuje myšlienky tzv. „slobodného“ jednotlivca. I keď väčšina ľavicovo 

extrémistických skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práv a slobôd ostatných jednotlivcov, 

v prípade realizácie cieľov ľavicových extrémistov môže dôjsť k priamemu ohrozeniu 

pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. Typickým znakom ľavicového extrémizmu je 

rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí. Zdôrazňovaním 

elementárnej ľudskej rovnosti sa síce zhoduje s princípmi demokratického ústavného štátu, ale 

z tohto princípu vyvodzuje dôsledky, ktoré nie sú zlučiteľné s charakterom demokratického 

právneho štátu.  

Z ideologického hľadiska extrémistickú krajnú ľavicu tvoria smery ako marxizmus -

leninizmus a všetky jeho odchýlky ako maoizmus či trockizmus ai., komunizmus a 

anarchizmus. K ľavicovým zoskupeniam sa radí aj eko-extrémizmus. Pre radikálne ekologické 

hnutia je typický panteizmus a inklinácia k rôznym prírodným kultom, s ktorými korešponduje 

ekológmi hlásaný návrat k prírode a všetkým formám života. Kvôli prezentácii zásadných 

zmien v prístupe k prírode a inšpirácii prírodnými kultmi býva  za špecifický druh náboženstva 

považovaná aj hlbinná ekológia. 

Nacionalizmus síce predstavuje ideológiu, ktorá je základom pre krajnú pravicu, ale 

významne ovplyvnil aj krajnú ľavicu. Nacionalizmus sám o sebe nemusí byť ani extrémny, ani 

radikálny. Základom je, že sa dá ľahko zneužiť. Nacionalizmus pôvodne vznikal ako proces 

demokracie avšak chybným nastavením premís sa dokázal zmeniť a stal sa hnacím motorom 

nacizmu a rasovo motivovanej genocídy. 
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Politický extrémizmus v zásade označuje akékoľvek aktivity smerujúce proti súčasnému 

systému s cieľom nahradiť tento systém celkom odlišným systémom. Medzi ľavicovo 

orientované extrémistické skupiny možno zaradiť:   

 anarchistov,  

 antiglobalistov,  

 radikálne ekologické hnutia,  

 príslušníkov hnutia PUNK, 

 hnutie GRAFFITY,   

 antifašistické hnutia AFA a ANTIFA.  

Všeobecne možno konštatovať, že skupiny ktoré sú tzv. „pobočkami“ organizácií ktoré majú 

nadnárodný charakter a dlhšiu tradíciu (napr. GRAFFITY, PUNK, Československá 

anarchistická federácia, skupiny vyznávajúce satanizmus) tvoria jadro extrémistickej scény.196  

V obidvoch smeroch extrémizmu, tak v ľavicovom ako aj v pravicovom, pôsobí 

extrémistické hnutie Skinheads. Aj keď sa hnutie reprezentuje ako celok, tak je vnútorne 

rozčlenené do pravicového a ľavicového prúdu. 

Ekologický extrémizmus  

Patrí k ľavicovému extrémizmu. Je charakteristický antihumánnym a anticivilizačným 

postojom. Hlása myšlienku, že všetka ľudská činnosť je negatívna, zatiaľ čo ostatná príroda je 

dobrá. Charakteristický je jeho odpor k technológiám, vede, obchodu, akýmkoľvek 

organizáciám. Jedná sa o relatívne novú ale rýchlo sa rozvíjajúcu formu extrémizmu. Príčiny 

popularity ekologického extrémizmu je možné vidieť predovšetkým v tom, že na rozdiel od 

rasizmu, či anarchizmu je ekológia vedou a praktickou činnosťou, ktorá sa nedá považovať za 

niečo protidemokratické. Prepojenie s ekológiou umožňuje pre extrémistické hnutia 

prezentovať svoje stanoviská pre laickú verejnosť podporené proekologickými argumentami. 

Tým prepojenie s extrémizmom je mimoriadne ťažko identifikovateľné.  

Monitorovaniu extrémistov na Slovensku sa venuje Ministerstvo vnútra SR. Podľa správ 

o extrémizme, ktoré rezort vydáva sú za extrémistov považovaní aj ekologickí extrémisti. Kým 

u pravicových a ľavicových extrémistov je ministerstvo pomerne konkrétne, pri ekologických 

                                                           
196 VINCLAV, E. Extrémizmus na Slovensku.  MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol. Nemaj strach z extrémizmu.   
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však zostáva pri všeobecných tvrdeniach a konštatovaniach. Kým u politicky motivovaného 

extrémizmu má Ministerstvo vnútra SR zistenia o konkrétnych trestných činoch, ich počte, 

štruktúre a organizácii extrémistov (dokonca uvádza mená aktívnych skupín, hnutí a 

organizácií), tak u „ekologických extrémistov“ nie sú o ich počte, organizácii, či štruktúre 

žiadne údaje. Z toho možno odvodiť, že na Slovensku žiadna organizácia, hnutie či skupina, 

ktorá by sa dala označiť ako „ekoextrémistická“ či „extrémisticky ekologická“ nefunguje.197 

Náboženský extrémizmus 

Vychádza z radikálnych prúdov v rôznych náboženských zoskupeniach. Ide najmä o 

svetové náboženstvá, akými sú napríklad islam, kresťanstvo, ale zahŕňa aj problematiku siekt. 

Cieľom je aplikovať svoju náboženskú ideológiu v celom svete a eliminovať tých, ktorí by sa 

jej prijatiu bránili. Všetky prejavy náboženského extrémizmu majú dve spoločné črty: násilie a 

motivácia náboženstvom. Túto zmes možno nájsť u mnohých extrémistických skupín, ktoré sa 

odtrhli od hlavných prúdov väčšinou mierumilovných náboženstiev. Vo všetkých prípadoch 

boli aktéri presvedčení, že ich čin nebol len obyčajným splnením Božej vôle, ale urýchlením 

spásy celého ľudstva. Terče a ciele náboženských extrémistov sú vzdialené od cieľov 

politických, spoločenských alebo územných teroristov. Náboženskí extrémisti často presadzujú 

zvláštnu kombináciu mystických, transcendentných a „Bohom vnuknutých“ cieľov. Ďalšia črta, 

ktorá sprevádza činy takýchto skupín, je ich ospravedlnenie náboženstvom. Väčšina ľudí spája 

náboženstvo s pokojom a mierom, nie s terorom. Ale treba si uvedomiť, že v mnohých 

prípadoch náboženstvo neposkytuje len ideologický podklad, ale aj motivuje či opodstatňuje 

vznik organizačnej štruktúry pre páchateľov. Spoločné vnímanie nárastu náboženského násilia 

vo svete sa v poslednom období opiera aj o rozrastajúce sa zoznamy zostavované tými, ktorí 

tento fenomén skúmajú. 

Vo všeobecnosti sa pojmom extrémizmus v našom prostredí obyčajne označujú 

vyhranené ideologické postoje vybočujúce z ústavných či právnych noriem. Extrémizmus 

v sebe nesie prvky netolerancie a je namierený proti základným demokratickým ústavným 

princípom ktoré sú definované v našom právnom poriadku.198.  

                                                           
197 RIZMAN, J. Radikáli verzus teroristi.  
198 GREŠKOVÁ L. a D. BELUŠKOVÁ. Duchovná scéna. 
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Dané vymedzenie pojmu vystihuje extrémizmus ako sociálny jav. Je nevyhnutné chápať 

ho aj v kontexte koncepcií popisujúcich náboženský extrémizmus. Ide o výrazné odchýlenie sa 

od všeobecne uznávaných a v aktuálnej dobe prijímaných noriem. V tomto prípade ide 

o náboženské, resp. cirkevné normy, ktoré sú využívané voči ostatným, ktorí tieto normy 

odmietajú rešpektovať199.  

Pre lepšie vymedzenie a pochopenie toho, čo je náboženský extrémizmus je nutné 

zadefinovať samotný význam  tohto slovného spojenia.  Pojem náboženstvo sa nepoužíva 

v jednotnej koncepcii. Jeho populárne použitie v náboženskej aj nenáboženskej súvislosti, 

a dokonca aj v odbornej diskusii v odbore religionistiky ako svetskej vede o náboženstve, sa 

líši podľa smerov škôl i autorov200.    

Náboženstvo je kultúrny systém zdieľaných vyznaní a rituálov, ktoré poskytujú predstavu 

konečného významu a zmyslu tým, že vytvárajú ideu reality, ktorá je posvätná, všetko 

zahŕňajúca a nadprirodzená. V koncepte náboženstva sú kľúčové tri skutočnosti:  

1. náboženstvo je formou kultúry, a teda sa skladá zo zdieľaných vyznaní a hodnôt, 

stanovených noriem a myšlienok, ktoré v skupinách ľudí  pomáhajú vytvárať spoločnú 

identitu;  

2. náboženské vyznania (alebo jednoducho viery) ponúkajú formu ritualizovaných 

obyčajov a zvykov. Všetky náboženstvá majú svoju behaviorálnu stránku – konkrétne 

aktivity, na ktorých sa veriaci zúčastňujú a ktoré ich identifikujú ako členov 

náboženskej komunity;  

3. náboženstvo dáva životu zmysel. Poskytuje veriacim vyznávačom pocit zmysluplnosti 

a naplnenosti, prostredníctvom ucelených a presvedčivých výkladov o tom, čo 

presahuje a zakrýva každodenný život. Využíva k tomu prostriedky, ktoré iné časti a 

prvky kultúry zjavne využiť nemôžu.201  

 

Podmienky pre pôsobenie cirkví v Slovenskej republike stanovuje zákon. Návrh na 

registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti môže podať, ak preukáže, že sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti hlási 

najmenej 50 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a 

                                                           
199 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike: [neonacisti, ich hnutia a ciele]. 
200 CHMELÍK J. Extremismus.  
201 GIDDENS A. Sociologie.  
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sú občanmi Slovenskej republiky. Počet veriacich sa preukazuje notársky overeným 

prehlásením. 

Na území Slovenskej republiky pôsobia tieto cirkvi a náboženské spoločnosti: 

 Apoštolská cirkev na Slovensku, 

 Bratská jednota baptistov, 

 Cirkev adventistov siedmeho dňa, 

 Cirkev bratská na Slovensku, 

 Česko-slovenská cirkev husitská, 

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 

 Evanjelická cirkev metodistická, 

 Gréckokatolícka cirkev, 

 Kresťanské zbory, 

 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, 

 Pravoslávna cirkev, 

 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, 

 Rímskokatolícka cirkev, 

 Starokatolícka cirkev na Slovensku, 

 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.202 

Na území SR vyvíjajú svoju činnosť okrem registrovaných cirkví a náboženských 

spoločností aj viaceré neregistrované náboženské spoločnosti. Niektoré z nich možno označiť 

ako sekty alebo kulty. Sekty, ako aj vo všeobecnosti nové náboženské smery môžu vychádzať 

z kresťanstva, orientálnych náboženstiev, ale sú aj skupiny okultistické či tzv. 

„psychoanalytické“. V SR pôsobí približne 50 väčších, štátom neregistrovaných, duchovných 

spoločenstiev. K najznámejším patria: Kresťanské spoločenstvá, Slovo života, hnutie Hare 

Krišna, Cirkev zjednotenia (moonisti), Scientologická cirkev, hnutie Grálu, Sri Chinmoy, 

Sahája jóga, Slobodná ľudová misia a ďalšie203. 

Náboženský extrémizmus využíva náboženstvo k presadzovaniu takých záujmov, ktoré 

vedú k nastoleniu alebo udržaniu teokratického režimu. To sa prejavuje vo výraznej 

netolerancii k osobám inej viery, ktoré netolerantné nie sú, či k excesívnemu obmedzovaniu 

                                                           
202 Zákon NR SR č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví  a náboženských spoločností v 

znení neskorších predpisov. 
203 ŠIMON, L. Extrémizmus ako prejav sociálneho konfliktu.  
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práv a potlačovaniu ľudskej dôstojnosti príslušníkov vlastného náboženského smeru. 

Náboženský extrémizmus sa prejavuje ako vo vyhranených prúdoch veľkých náboženstiev, 

v rámci ktorých pôsobia i umiernené demokratické prúdy, tak v podobe ucelených, spravidla 

menších, extrémistických siekt a kultov. Náboženský extrémizmus môže byť prepojený 

i s politickými a ideologickými smermi extrémizmu, napr. katolícky extrémizmus 

s pravicovým extrémizmom.204  

Termín náboženský extrémizmus môže označovať buď proces alebo inštitúciu. V prípade 

náboženského extrémizmu môžeme hovoriť o jednotlivcoch alebo skupinách, ktoré sa stávajú 

nábožensky extrémistickými. Na druhej strane o už existujúcich náboženskych extrémistických 

skupinách alebo jednotlivcoch.  Ak hovoríme o náraste náboženského extrémizmu môže to 

znamenať na jednej strane, že stále viac ľudí sa správa nábožensky extrémnym spôsobom alebo 

na strane druhej, že sila a vplyv nábožensky extrémistických skupín sa ďalej posilňuje. Obidva 

fenomény môžu, ale nemusia byť spolu prepojené. Teoreticky sa posilňovaním extrémistického 

procesu môže oslabovať sila už existujúcich extrémistických skupín.   

Na základe výskumu možno zadefinovať  tri okruhy náboženského extrémizmu:   

1. expanzia náboženského práva.  

2. sociálna izolácia.  

3. kultúrne vylúčenie.205  

Expanzia náboženského práva v sebe zahŕňa tri komponenty. Expanziu rozsahu 

náboženského práva do všeobecného práva, detailnejšie prepracovanie práva s akcentom na 

náboženstvo a tretí komponent je nastavenie pravidiel odrážajúcich prísnosť sankcionovania 

porušenia pravidiel.  

Sociálna izolácia je charakteristickým procesom extrémistických skupín voči jednotlivcom, 

ktorí neakceptujú extrémistické normy.  

Kultúrne vylúčenie je charakteristické vytláčaním iných foriem kultúry a hodnôt, ktoré nie 

sú považované za pôvodné a prameniace z náboženskej tradície.206 

Špecifickou formou religiozity je náboženský fundamentalizmus, označovaný niektorými 

autormi ako náboženský extrémizmus. Fundamentalizmus sa vynára ako protestné hnutie 

v modernom svete voči liberalizácii teológie, sekularizácii a nerozlučne sa spája s javmi ako 

globalizácia kultúr a príklon ku konzumizmu. Na náboženský fundamentalizmus sa ponúkajú 
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dva pohľady. V prvom prípade sa naň dá nazerať v historickom kontexte ako na pôvodne 

náboženské hnutie amerických protestantov z konca 19. storočia. Tento pohľad odkrýva 

fundamentalizmus zo strany sociologicko-historickej. V druhom prípade sa v rámci 

psychológie náboženstva nahliada na fundamentalizmus ako na špecifickú dimenziu 

religiozity.207  

Náboženstvo podľa fundamentalistov nie je možné oddeľovať od práva a politiky. 

Dôkazom tohto sú snahy fundamentalistov o oživenie spoločnosti a jej zásadnú zmenu vo 

všetkých oblastiach na základe konkrétnej náboženskej doktríny. I napriek tomu, že 

náboženský fundamentalizmus vykazuje znaky antimodernizmu, je naopak produktom 

moderného sveta a nachádza sa v rôznych náboženstvách. Ako program komplexného 

pretvárania spoločnosti v zhode s náboženskými princípmi možno náboženský 

fundamentalizmus oprávnene hodnotiť ako určitú osobitnú extrémistickú ideológiu, ktorá 

vyjadruje túžby chudobného mestského obyvateľstva a nižších stredných spoločenských 

vrstiev.208 

Fundamentálna paradigma náboženského extrémizmu je v súčasnosti zavŕšená. Začala 

normatívnym absolutizmom – formou náboženského presvedčenia a konceptov držiacich sa 

prísneho zhluku predpokladov a myšlienok ako absolútnej pravdy, a môže sa vyvinúť cez 

proces utvrdzovania do impozičnej formy náboženskej ideológie, ktorá je vyjadrená 

odstrašujúcim správaním a násilnými činmi. Potvrdzujú to aj mnohé príklady z rôznych 

náboženstiev ako z historického tak aj súčasného pohľadu. Kľúčovým následkom absolutizmu 

vyjadreného v tejto paradigme je skutočnosť a dopad exkluzivizmu. Ako môžeme pozorovať, 

exkluzivizmus je jedna z kľúčových foriem odozvy voči rôznorodosti. V kontexte pasívneho 

alebo normatívneho fundamentalizmu to môže byť jednoducho presvedčenie, že moja viera je 

správna a viera iného je odmietnutá ako nesprávna. V kontexte asertívneho fundamentalizmu 

môže nadobudnúť aj hrozivý tón, napríklad vo forme kresťanského kňaza hlásajúceho, že Islam 

je nesprávne náboženstvo. Ďalej môže prerásť do zločinov z nenávisti, ak by kňaz zorganizoval 

verejné pálenie Koránu. Táto fundamentalistická paradigma sa snaží poukázať na kontinuum 

presvedčení, hodnôt a postojov, ktoré prechádzajú cez pasívne, asertívne a impozičné postoje 

k činom. 
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Všetky prejavy náboženského extrémizmu majú spoločné črty, ktoré sú charakterizované 

násilnosťou až brutalitou motivovanou a ospravedlňovanou náboženstvom. V tejto súvislosti je 

nevyhnutné podotknúť, že pri tomto druhu extrémizmu možno použiť rôzne označenia. Niektorí 

autori hovoria o náboženskom terorizme, iní o náboženskom extrémizme, či fundamentalizme 

a ďalší o náboženskom násilí. Terče a ciele náboženských extrémistov sú vzdialené od cieľov 

politických, spoločenských alebo separatistických extrémistov. Náboženskí extrémisti často 

presadzujú zvláštnu kombináciu mystických, transcendentných a Bohom vnuknutých cieľov. 

Náboženský extrémizmus zahŕňa také ideologické hnutie, smer alebo inštitúciu, ktoré sa snažia 

o radikálne násilnú transformáciu nielen politického ale aj morálneho  a kultúrno-

spoločenského systému, na náboženských alebo teologických predstavách, dogmách alebo 

iných východiskách209.  

Náboženský extrémizmus teda na jednej stane môže  sledovať uchopenie politickej moci  

a nastolenie nejakej podoby teokratického systému alebo závažným spôsobom porušuje 

základné ľudské a občianske práva. Napríklad hromadnými samovraždami za účelom spasenia, 

či očistenia sveta alebo vraždami či samovraždami pre vieru alebo česť. Je nevyhnutné 

rozlišovať na jednej strane extremizáciu tradičných veľkých náboženských smerov a na strane 

druhej víziu rôznych náboženských siekt, ktoré sú extrémistické už vo svojej podstate210. 

Nábožensky orientovaný extrémizmus prezentujú náboženské zoskupenia, ktoré svojou 

ideológiou, názormi a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok osôb a 

porušovať všeobecne záväzné právne predpisy211.  

Motivácia náboženských extrémistov býva rôzna. Násilie sa pre nich stáva nielen 

neoddeliteľnou súčasťou náboženstva, ale aj povinnosťou, ktorú vykonávajú v mene niektorej 

konkrétnej teologickej viery. Náboženský extrémizmus obsahuje prvok Božieho prikázania, 

vnuknutia, ktorý svetskému terorizmu chýba. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi terorizmu 

je aj v „publiku“, na ktoré sú zamerané ich aktivity. Svetskí teroristi sa pokúšajú oslovovať 

ľudí, ktorí s nimi sympatizujú. Rôznych členov komunity, ktorú podľa svojho tvrdenia 

ochraňujú, alebo ľudí trápených nespravodlivosťou, za ktorých sa cítia oprávnení bojovať. 

Naproti tomu, náboženskí extrémisti sa angažujú v boji, ktorý považujú za „totálnu vojnu“. To 

im umožňuje uplatňovať násilie bez obmedzenia, a každého, kto nie je členom ich náboženstva, 

môžu považovať za legitímny cieľ. Náboženskí extrémisti sa zvyčajne usilujú len o prospech 
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príslušníkov svojho náboženstva. Tak sa idea šírenia „dobra“, s ktorou väčšina ľudí spája 

náboženstvo, stáva pre nich nepodstatnou212.  

V prípade náboženského  extrémizmu sa jeho prejavy sústreďujú na autoritu vodcu určitej 

náboženskej ideológie, sekty, organizácie, ktorý svojim autoritárskym vedením podsúva 

členom radikálne poznatky a formy riešenia problémov, ktoré pramenia z patologických 

prejavov vnímania reality213. 

V súvislosti s náboženským extrémizmom hovoríme najmä o činnosti náboženských 

siekt. Je to najmä preto, že v týchto prípadoch môžeme hovoriť o určitom riziku najmä pre 

mládež, ktorá je ochotná načúvať ich manipulačným technikám214. Práve pre nebezpečnosť 

sektárstva je nevyhnutné v rámci náboženského extrémizmu venovať tejto problematike značnú 

pozornosť.  

Občianske iniciatívy  alebo štátne orgány musia byť veľmi obozretné v používaní 

emocionálne nabitého slova sekta, najmä pokiaľ by jeho uplatňovanie na niektorú náboženskú 

skupinu bolo návodom na obmedzenie jej slobody prejavu. Na druhej strane prítomnosť 

extrémnych náboženských javov spochybňujúcich osobnú slobodu a ohrozujúcich ľudské 

duševné alebo telesné zdravie a v krajnom prípade aj život,  nemožno samozrejme poprieť215.  

Podľa Webera je sekta vybraná skupina, ktorej nároky predchádzajú všeobecnosti a 

požadujú slobodný súhlas od jej členov; nie je to skupina, ktorá sa oddeľuje od inej z dôvodu 

prenasledovania alebo opovrhovania. Sekty odmietajú charizmatickú autoritu a namiesto toho 

sa utiekajú k demokratickému modelu, v ktorom sa moc nachádza v kongregácii. Tá cez 

každodenné znalosti svojich jednotlivcov v komunite, rozhoduje, kto je hodný členstva. Zatiaľ 

čo členstvo je dobrovoľné a nie je podmienené narodením, od člena sa očakáva, že svoj 

každodenný život bude viesť podľa náboženských presvedčení a morálnych štandardov 

sekty216. 

Mnohé sekty sú charakteristické svojou uzavretosťou, ktorá sa prejavuje jednak tým, že 

sekta má vlastný systém hodnôt a noriem správania, ktoré ostatná spoločnosť nezdieľa a tiež 

tým, že prijíma nových členov len za určitých a prísne stanovených podmienok. I vnútorná 

štrukturalizácia rolí v rámci sekty je často veľmi špecifická a organizácia jej činnosti podlieha 
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prísnym pravidlám. Pretože je sekta postavená ma ideologickom alebo náboženskom základe, 

najprísnejšie vnútorné príkazy a zákazy súvisia s identifikáciou s danou ideológiou. Sekty majú 

prepracované negatívne sankcie, ktoré väčšinou vyústia do exkomunikácie217. 

V súvislosti so sektami sa často možno stretnúť s variantnou, ktorá predstavuje kult. Kult 

je slepé uctievanie autority, nadmerné zveličovanie zásluh jednotlivca, ktorého teoretickým 

základom je nekritický často až dogmatický názor na dejiny a najmä na vedúcu a rozhodujúcu 

úlohu niektorých osobností v dejinnom vývoji.  

Na základe nasledujúcich znakov možno odlíšiť kult od náboženskej spoločnosti:  

 absolutizácia moci vodcu kultu; 

 cieľavedomá regulácia informácií pre členov kultu; 

 rešpekt k autoritám nie je prijímaný ako obmedzenie vlastnej vôle, ale väčšinou ako 

úľava; 

 kulty sú väčšinou prísne organizované systémy riadené zhora dole; 

 poslušnosť je úplne dobrovoľná, nie je priamo vynucovaná a do tejto pozície sú členovia 

a členky kultu postupne vmanipulovaní; 

 vyústením neposlušnosti je exkomunikácia z kultu; 

 opustenie kultu je v praxi takmer nemožné  a len veľmi silné osobnosti sa dokážu po 

sústredenej manipulácii vzchopiť  a vymknúť sa z jej područia aj za cenu sankcií;  

 prítomnosť vysokej úrovne excitácie, teda stimulácie a vybudenia u členov sektárskeho 

spoločenstva; 

 miera preukazovanej lásky je postupom času úmerná podávanému pracovnému výkonu 

v prospech kultu; 

 pocit viny je základným hnacím motorom, ktorý spôsobuje  neuveriteľné výkony členov 

kultu; 

 kulty cieľavedome budujú vo svojich členoch predstavu nebezpečného nepriateľa 

a môže byť ním ktokoľvek a čokoľvek;  

 pocit výlučnosti a nadradenosti kultu i v prípade riešení krízových situácií; 

 žiadny dôvod nie je natoľko legitímny, aby dovoľoval členovi opustiť kult, pričom je 

manipulatívne  presviedčaný, že ak by odišiel, stihne ho strašný trest.218  
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Osobitnú kategóriu sekty predstavuje satanizmus. Počiatky moderného satanizmu siahajú 

do 18. storočia, do obdobia osvietenstva, kedy sa začali hlásať sloboda myslenia, 

individualizmus a plné vyžitie človeka. V 30. rokoch 18. storočia začali vznikať tzv. kluby 

pekelného ohňa, ktorých náplňou činnosti bolo propagovanie filozofie individualizmu, ale aj 

rôzne excesy, provokácie a praktizovanie sexuálnych výstrelkov všetkých druhov. V 19. 

storočí v dôsledku priemyselnej revolúcie záujem o satanizmus upadol, ale začiatkom 20. 

storočia záujem oň stúpol najmä v dôsledku vlny záujmu o mágiu a hermetizmus.219 Za 

zakladateľa ideológie moderného satanizmu možno považovať Aleistra Crowleyho, ktorý je 

známy výrokom: „Rob, čo chceš, to nech je celý zákon“. Satanizmus je zoskupenie, ktoré nemá 

jednotnú štruktúru, ide skôr o hnutie, ktorého jednotlivé skupiny vznikajú a zanikajú bez 

akýchkoľvek väzieb na predchádzajúce skupiny, nemá nijakú jednotnú štruktúru, spoločnú 

autoritu, záväzné dogmy a doktríny ani rovnakú filozofiu. Každý satanista si upravuje 

satanizmus sám pre seba, preto ani satanisti neudržiavajú medzi sebou nijaké organizované 

širšie vzťahy. Kým napríklad niekto verí v reálnu existenciu diabla ako bytosti, ďalší neuctieva 

Satana, ale zbožštenie človeka, prípadne niekto môže Satana vnímať ako nevedomý princíp, 

ktorý je vlastný všetkému živému, ktorého cieľom je prežiť a získať čo najväčšiu moc.220 K 

najznámejším organizovaným hnutiam možno zaradiť Cirkev Satanovu a Séthov chrám. 

Satanizmus v širšom slova zmysle, teda ateistický, teistický, panteistický nemožno 

považovať za hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd, 

nakoľko mu chýba niekoľko znakov, ktoré sú nevyhnutné. Prvým je absencia spoločnej 

ideológie. Je síce pravda, že spoločným znakom moderných satanistov je zbožštenie človeka, 

avšak tento znak sám o sebe nestačí, nakoľko zdôvodnenia sú v jednotlivých smeroch 

diametrálne odlišné, už len existencia teistického a ateistického satanizmu je podľa názoru 

autorov monografie dostatočným dôkazom nejednotnosti ideológie, čo súvisí taktiež s druhým 

absentujúcim znakom, a tým je aspoň čiastočná organizácia. Kým napríklad Cirkev Satanova 

je predstaviteľom ateistického satanizmu, tak Séthov chrám možno zaradiť pod teistický 

satanizmus. Ide o dve najznámejšie organizované skupiny, ktoré z hľadiska cesty k dosiahnutiu 

cieľa stoja na opačných stranách.221 

Náboženský extrémizmus možno nájsť u mnohých extrémistických skupín, ktoré sa 

odtrhli od hlavných prúdov väčšinou mierumilovných náboženstiev. Vo všetkých prípadoch 
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boli aktéri presvedčení, že ich čin nebol len obyčajným splnením Božej vôle, ale urýchlením 

spásy celého ľudstva. Väčšina ľudí spája náboženstvo s pokojom a mierom, nie s terorom. V 

súčasnosti v európskych či amerických zoznamoch najnebezpečnejších teroristických 

organizácií je viac ako polovica náboženských. Sú medzi nimi organizácie židovské, 

moslimské, budhistické i kresťanské. Ide o jednu z najdôležitejších bezpečnostných výziev na 

súčasnosti.222 

Radikalizácia a extrémizmus v rizikovej skupine adolescentov 

Vo všeobecnosti sú za rizikovú cieľovú skupinu považovaní mladí ľudia vo vývinovom 

období adolescencie. Je to najmä preto, že nemajú dostatok informácií o parlamentnej 

demokracii, a teda majú vo väčšej miere tendenciu k sklonom prijímať jednoduché predstavy 

o riešení zložitých spoločenských problémov. Sympatie k extrémizmu sa medzi mladými 

ľuďmi objavujú v rôznych podobách. Od násilných aktov voči určitým spoločenským 

skupinám, cez aktívnu účasť na zakázaných podujatiach, nosenie zakázaných symbolov na 

verejnosti, až po zakladanie vlastných organizácií namierených proti ústavnému právnemu 

štátu. Sympatie alebo členstvo v extrémistických formáciách neovplyvňuje u mladých ľudí len 

ich vonkajšie prejavy správania (oblečenie, účes, nosenie rôznych symbolov), ale ovplyvňuje 

celú ich predstavu o svete, spôsob myslenia i konania.223   

Adolescenti sú tak vo všeobecnosti považovaní za rizikovú skupinu, spolu so skupinami 

prejavujúcimi sa nekonvenčným a nekompromisným, miestami až zdanlivo jednoduchým 

riešením zložitých sociálnych problémov.224 Dôvodov môže byť niekoľko, vysvetľuje ich 

vývinová aj sociálna psychológia a súvisia so špecifikami tohto vývinového obdobia aj s 

osobitosťami spoločenskej situácie, v ktorej mladí ľudia dospievajú. V nasledujúcej časti 

ponúkame prehľad najvýznamnejších zdôvodnení. 

a) Spoločnosť verzus osobná identita – jednou z vývinových úloh dospievania je formovanie 

identity, pre ktoré je charakteristické experimentovanie, vymedzenie sa voči hodnotám 

rodičov, spoločnosti a pod. Postoje, ktoré sú v rozpore s hodnotami rodiny či školy, sú práve 

v tomto vývinovom období veľmi lákavé.  
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b) Nedostatok citu spolupatričnosti a nenaplnená potreba niekam patriť – deti a mladí ľudia 

často vyrastajú v neúplných rodinách, chýbajú im zážitky spolužitia vo funkčných 

komunitách. Mnohí z nich v školských skupinách zažívajú izoláciu, odmietanie alebo 

šikanovanie. Preto môžu byť skupiny s radikálnymi alebo extrémistickými názormi pre 

mnohých mladých kompenzáciou nenaplnenej potreby „zapadnúť“.   

c) Éra informácií - súčasná generácia dospievajúcich, generácia nového milénia (často 

označovaná ako generácia Z, iGeneration, digitálne deti alebo App Generation) žije od 

raného detstva vo svete technológií. Vedia s nimi dobre narábať, pravidelne používajú 

internet a sociálne médiá, digitálne technológie im sprostredkúvajú významnú časť 

informácií aj sociálnych kontaktov. Dostupnosť širokého spektra informácií môže byť pre 

túto generáciu výhodou ale aj ohrozením, pretože často nemajú dostatočné schopnosti tieto 

informácie kriticky prehodnocovať a triediť. Na druhej strane, je to generácia, ktorá 

vyrastala v čase ekonomickej recesie a politickej neistoty spojenej napr. s hrozbou terorizmu. 

Preto mnohí citlivo vnímajú spochybnenie národnej identity, ohrozenie ekonomickej 

stability a pod.225  

Determinanty, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju extrémizmu u adolescentov je možné 

rozdeliť do nasledujúcich kategórií: 

 osobná skúsenosť so sociálnym vylúčením v detstve alebo v období pubescencie 

napríklad v školskom prostredí, 

 rigidný alebo konfliktný štýl výchovy, 

 skúsenosť s násilím v detstve (šikanovanie, CAN syndróm a pod.), 

 subjektívne zvýšená akceptácia násilia ako takého, 

 nezmysluplné trávenie voľného času, 

 členstvo v skupine, ktorá má sklon k sociálnej deviácii, 

 vysoké nároky okolia spojené so strachom zo zlyhania, 

 frustrácia z vlastného spoločenského statusu, 

 nekritický pohľad na seba, nízke sebavedomie, 

 problémové správanie v školskom prostredí226. 

                                                           
225 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. JUSKO, P. Preklenujúce epistrmiologické 

východiská sociálnej práce v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu. 
226 SCHUBERT, B. In ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 



83 

 

Do kategórie sociálnych prístupov vysvetľujúcich príčiny extrémizmu medzi 

adolescentmi patrí aj modernizačný koncept. Tento predpokladá, že za sklonmi k radikálnemu 

správaniu a extrémizmu sa skrýva nedostatočná prispôsobivosť na rýchlo sa meniace 

spoločenské podmienky, stratu orientácie a individualizácia spoločnosti, ktoré so sebou prináša 

súčasná doba. Mladí prívrženci extrémizmu sú tak považovaní za obete týchto zmien.227 Medzi 

podporovateľmi extrémistických stratégií dokonca prevažujú adolescenti s istým pracovným 

miestom nad nezamestnanými, prípadne nad adolescentmi v momentálne zlej sociálnej situácii. 

Tieto zistenia nevedú k absolútnemu spochybneniu modernizačného konceptu. Faktor rýchlych 

sociálnych zmien v určitých prípadoch u časti mladej generácie určite prispieva k nárastu 

sklonov k extrémistickému uvažovaniu.   

Za aktívnych extrémistov z radov adolescentov odborníci považujú osoby, ktoré:  

 sa podieľajú na usporadúvaní akcií hromadného charakteru – koncerty, zrazy, pochody,  

 sú zriaďovateľmi, resp. prispievajú na internetové stránky s extrémistickou tematikou,  

 sú aktívni v diskusných fórach,  

 stretávajú sa v niektorej extrémistickej skupine (príp. túto založili) a rozširujú  

myšlienky a ideológiu  tejto skupiny,  

 dopustili sa v minulosti rasovo motivovanej trestnej činnosti alebo priestupku,  

 sú členmi niektorej  pravicovo orientovanej extrémistickej skupiny.228  

 

Za sympatizantov sú považovaní adolescenti, ktorí svojím zmýšľaním (prípadne 

vonkajším vzhľadom) sympatizujú s niektorým extrémistickým hnutím alebo skupinou, ale ich 

činnosť sa hlavne obmedzuje na návštevy koncertov hudobných skupín inklinujúcich k 

extrémistickej scéne, alebo zaobstarávaním si literatúry s extrémistickou tematikou. Sami však 

nie sú členmi žiadnej z existujúcich extrémistických skupín.  

Veková hranica pravicovej extrémistickej scény sa, najmä vďaka aktívnym členom 

skupín futbalových chuligánov, posunula na hranicu 10-13 rokov. Prevažnú časť ale tvoria 

mladí dospievajúci vo veku 15-21 rokov, ktorých oslovuje predovšetkým imidž neonacistov. 

Vo svojom veku cítia potrebu patriť k určitej skupine rovesníkov a túto potrebu si dokážu 

naplniť práve členstvom v niektorej z pravicových skupín.   

                                                           
227 ŠTEFANČÍK, R. et al. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
228 LEBEDA, D. Úvod do problematiky extremismu. 
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Prevencia a intervencia problematiky súvisiacej s extrémizmom si vyžaduje komplexný 

prístup na jednotlivých úrovniach. Základom je pochopenie konštrukcie, obsahu a rôznych 

foriem extrémizmu ako takého. Prejavy spojené s extrémizmom nie je možné eliminovať len 

prostredníctvom represívnych opatrení a kriminalizáciou jednotlivých opatrení. Základom by 

malo byť zvyšovanie informovanosti o problematike xenofóbie, extrémizmu a rasizmu, ale aj 

aktívne zapojenie obyvateľstva do úsilia vedúceho k znižovaniu spomínaných prejavov 

v spoločnosti229.  

Medzinárodné dohovory týkajúce sa extrémizmu 

Slovenská republika ako člen Európskej únie, OSN, Rady Európy a iných nadnárodných 

organizácií prevzala na seba záväzky, ktoré podporujú ochranu ľudských práv a slobôd a snažia 

sa o odstránenie diskriminácie.  

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ďalej len 

„Dohovor“) prijatý v rámci OSN, bol na Slovensku s výhradami ratifikovaný v roku 1993. 

Dohovor vychádza z nasledujúcich východísk.230  

1. Charta Organizácie Spojených národov - je založená na zásadách dôstojnosti a rovnosti 

všetkých ľudí, a že všetky členské štáty sa zaviazali vykonávať v spolupráci s Organizáciou 

Spojených národov (ďalej len „OSN“) tak spoločné, ako aj individuálne akcie, aby sa 

dosiahol jeden z cieľov  OSN, ktorým je podpora a posilňovanie všeobecnej úcty k ľudským 

právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo 

náboženstva a ich zachovanie.    

2. Všeobecná deklarácia ľudských práv vyhlasuje, že ľudia sa rodia slobodní a seberovní čo 

do dôstojnosti a práv, a že každý má mať všetky práva a slobody, ktoré sú v nej vyhlásené, 

bez akéhokoľvek rozlišovania, najmä podľa rasy, farby alebo národnostného pôvodu.  

3. OSN odsúdila kolonializmus a všetku segregačnú a diskriminačnú prax, ktorou je 

sprevádzaný, nech existujú v akejkoľvek forme či kdekoľvek.  

                                                           
229 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
230 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 95/1974 Zb. o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých 

foriem rasovej diskriminácie (ďalej len „článok Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej 

diskriminácie“).  



85 

 

4. Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákonom proti 

akejkoľvek diskriminácii a proti každému podnecovaniu k diskriminácii.  

5. Akékoľvek učenie o nadradenosti založenej na rasovom rozlišovaní je z vedeckého hľadiska 

falošné, morálne odsúdeniahodné, sociálne nespravodlivé a nebezpečné a že rasová 

diskriminácia v teórii alebo praxi, nech už sa vyskytuje kdekoľvek, nie je ospravedlniteľná.   

6. Diskriminácia medzi ľuďmi podľa rasy, farby pleti alebo národnostného pôvodu je na 

prekážku priateľským a mierovým vzťahom medzi národmi a ohrozuje mier a bezpečnosť 

medzi národmi, ako aj harmonické súžitie ľudí a to aj v tom istom štáte.  

7. Existencia rasových prekážok je nezlučiteľná s ideami akejkoľvek ľudskej spoločnosti.  

V Dohovore je rasová diskriminácia definovaná ako akékoľvek rozlišovanie, 

vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom, 

národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo 

obmedzenie uznania, používania alebo uskutočňovania ľudských práv a základných slobôd na 

základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej 

oblasti verejného života. Dohovor sa ale netýka rozlišovania, vylučovania, obmedzovania alebo 

zvýhodňovania vykonávaného Slovenskou republikou, medzi vlastnými a cudzími občanmi. Za 

rasovú diskrimináciu sa pritom nepovažujú osobitné opatrenia urobené výhradne na 

zabezpečenie primeraného rozvoja niektorých rasových alebo etnických skupín alebo 

jednotlivcov potrebujúcich takú ochranu, ktorá môže byť nevyhnutná na to, aby im zabezpečila 

rovnaké používanie alebo výkon ľudských práv a základných slobôd. Pokiaľ tieto opatrenia 

nevedú k zachovaniu rozdielnych práv pre rôzne rasové skupiny a pokiaľ nezostanú v platnosti 

po dosiahnutí cieľov, pre ktoré boli prijaté.231   

Slovenská republika odsudzuje rasovú diskrimináciu a ako jedna zo zmluvných strán 

Dohovoru sa zaviazala k tomu, že: 232  

 nebude vykonávať rasovú diskrimináciu proti osobám, skupinám osôb alebo 

inštitúciám, a že zabezpečí, aby všetky verejné orgány a inštitúcie  (celoštátne aj 

miestne) konali v súlade s týmto záväzkom,  

 nebude povzbudzovať, obhajovať alebo podporovať rasovú diskrimináciu vykonávanú 

ktoroukoľvek osobou alebo organizáciou,  

                                                           
231 Článok 1, Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.  
232 Článok 2, ods. 1  Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.  
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 odstráni všetkými vhodnými prostriedkami, vrátane zákonodarných opatrení, rasovú 

diskrimináciu vykonávanú ktoroukoľvek osobou, skupinou alebo organizáciou,  

 podnikne účinné opatrenie na preskúmanie celoštátnej i miestnej vládnej politiky a na 

novelizáciu alebo zrušenie všetkých zákonov a predpisov, ktoré majú za následok vznik 

alebo zachovanie rasovej diskriminácie všade, kde existuje,  

 bude podporovať tam, kde to je vhodné, integračné viac rasové organizácie a hnutia a 

iné opatrenia na odstránenie prekážok medzi rasami a pôsobiť proti všetkému, čo 

smeruje k posilňovaniu rasových prekážok. 

 

Na medzinárodnej úrovni je Slovenská republika signatárom nasledovných dohovorov:   

 Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 pojednáva o základných ľudských 

právach a slobodách vrátane rovnosti ľudí, rás a národov, vymedzuje tri generácie 

ľudských práv, ktoré platia pre všetkých;   

 Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965, 

ktorý bol nasledovaný ďalším dokumentom a to Medzinárodným  dohovorom  o  

odstránení  všetkých  foriem rasovej diskriminácie žien z roku 1979;   

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966; 

ktorý pojednáva o kultúrnych, sociálnych a hospodárskych právach jednotlivcov;  

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966;  

 Opčný protokol garantuje občanom občianske a politické práva, ktoré sú nescudziteľné 

a štát, ktorý je signatárom dohovoru, svojim občanom garantuje tieto práva; 

 Deklarácia o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským, 

jazykovým menšinám z roku 1992 priznáva všetkým menšinám právo v rámci štátu na 

rešpektovanie a ochranu menšinových práv;  

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze diskriminácie v zamestnaní a 

povolaní z roku 1958 predkladá súbor štandardov a práv z hľadiska zamedzenia 

diskriminácie jednotlivcov v zamestnaní;   

 Záverečné deklarácie zo stretnutí Svetovej konferencie proti rasizmu a xenofóbii v roku 

2001 v Durbane a 2003 vo Viedni sa zaoberajú bojom proti rasizmu a xenofóbii, pričom  

predkladajú súbor odporúčaní ako zamedziť týmto javom233.  

                                                           
233 Medzinárodné dohovory  2009. Návrh koncepcie boja proti extrémizmu  2006. 
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Uvedené dokumenty poskytli priestor na sformovanie medzinárodného, regionálneho a 

národného katalógu a štandardov práv príslušníkov národnostných, etnických, náboženských a 

jazykových menšín. Na regionálnej úrovni, predovšetkým v rámci Európskej únie, OBSE, Rady 

Európy a i., môžeme poukázať na nasledujúce dokumenty, ktoré sa zaoberajú ochranou práv 

národnostných menšín, etnických skupín, ako aj ľudských práv a slobôd:   

 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je jedným z 

najdôležitejších dohovorov na ochranu práv človeka na európskom kontinente, 

poskytuje občanom, ktorým sa tieto práva upierajú, priestor na obranu, bol prijatý na 

pôde Rady Európy v roku 1950;  

 Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, najmä na 

futbalových zápasoch z roku 1985, ktorého cieľom je zamedziť a zvládnuť násilie na 

štadiónoch počas futbalových zápasov a zamedziť tým prejavom extrémizmu, v ktorom 

sa členské štáty zaviazali spoločne postupovať a v čo najväčšej miere zamedzovať 

prejavy násilia na športových podujatiach prostredníctvom opatrení definovaných v 

dohovore;  

 Európska charta regionálnych jazykov a jazykov menšín z roku 1992 si kladie za cieľ 

uskutočniť, uznať a rešpektovať práva regionálnych a jazykových menšín na území 

štátu;  

 Rámcový dohovor Rady Európy o ochrane národnostných menšín z roku 1995 garantuje 

právo na ochranu národnostných menšín a ich práv, pričom príslušník niektorej z 

národnostných menšín nesmie byť žiadnym spôsobom znevýhodňovaný;  

 Rezolúcia o sektách v Európe z roku 1996 priznáva jednotlivcom právo na slobodu 

názoru, svedomia, náboženského presvedčenia a spolčovania;  

 Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1412 o ilegálnych 

aktivitách siekt z roku 1999 podporuje činnosť štátu a prijatie takých legislatívnych 

opatrení, ktoré zamedzia vzniku a existencii určitých siekt, ktoré vyvíjajú činnosť 

porušujúcu a obmedzujúcu základné práva a slobody človeka a občana;  

 Smernica Rady EÚ 2000/43 ES ustanovujúca zásadu rovnakého zaobchádzania s 

osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod zabezpečuje právo na ochranu 

všetkých ľudí pred rasovou, etnickou diskrimináciou a zaväzuje štáty prijať opatrenia 

umožňujúce zamedzovať a predchádzať takejto diskriminácii;  
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 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 

obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi; 

 Smernica Rady EÚ 2000/78 ES ustanovujúca všeobecný rámec rovnakého 

zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti zabezpečuje okrem iného aj ochranu 

pred diskrimináciou a rovnosť pred zákonom234.  

Slovenská republika v mnohých legislatívnych dokumentoch pojednáva o právach 

národnostných menšín a etnických skupín. Zakladajú sa predovšetkým na princípoch 

individualizmu a nediskriminácie podľa rasy, vyznania, pohlavia, farby pleti, jazyka, 

náboženstva, národnostnej príslušnosti, príslušnosti k etnickej skupine a i. S tým sú spojené 

práva príslušníkov menšín na rozvoj jazyka a kultúry, právo na slobodu združovania sa a tiež 

právo participácie na veciach verejných a na samospráve. Na národnej úrovni, v priestore 

Slovenskej republiky, by sme mohli vymedziť nasledovné primárne súvisiace právne normy a 

dokumenty:   

 Ústava SR č. 460/1992 Zb. – je základným zákonom štátu upravujúcim v štvrtom 

oddiele, v článkoch 33 a 34 práva národnostných menšín a etnických skupín, ktoré 

národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručujú všestranný rozvoj, najmä právo 

skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v materinskom 

jazyku, združovať sa a zakladať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Príslušnosť k 

národnostnej menšine a etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu. Výkon práv 

príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín však nesmie viesť k ohrozeniu 

zvrchovanosti a územnej celistvosti SR a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva, v 

článku 12 prvého a druhého oddielu je tiež zakotvená rovnosť všetkých ľudí v 

dôstojnosti a v právach; 

 Zákon č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ktorý pojednáva o 

používaní slovenského jazyka na území Slovenskej republiky, národnostným menšinám 

ponecháva právo používať ich jazyk v rámci zákonom stanovených pravidiel; 

 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

 Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

                                                           
234 Návrh koncepcie boja proti extrémizmu 2006. 
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 Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

 Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov; 

 Zákon č. 35/2005 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o 

spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane 

štátnej hranice;  

 Zákon č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 

spoločností v znení neskorších predpisov; 

 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; 

 Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 Zákon č. 295/1993 Z. z. o Európskom dohovore o násilí a neviazanosti divákov počas 

športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch235; 

 Nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 45/2004  o postupe v oblasti boja s extrémizmom 

a o zriadení monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie; 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 2009 – 2011236;                                                                       

 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019; 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 

2014 – 2019; 

 Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019; 

 Komplexný program boja so zločinnosťou; 

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 – 2020; 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010; 

 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020.  

 Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry; 

 Koncepcia migračnej politiky; 

 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020; 

 Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike; 

                                                           
235 Návrh koncepcie boja proti extrémizmu 2006. 
236 Akčný plán predchádzania rasizmu 2009. 
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 Akčný plán boja proti terorizmu EÚ v podmienkach Slovenskej republiky. 

Trestnoprávna rovina radikalizácie a extrémizmu 

Za najdôležitejšie dokumenty týkajúce sa boja proti radikalizácii a extrémizmu 

považujeme Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2015-2019  a Trestný zákon č. 300/2005 

Z. z. (ďalej len „Trestný zákon“, alebo „TZ“). Vzhľadom na ich význam v oblasti boja 

s extrémizmom im venujeme i v rámci monografie osobitnú pozornosť. Pre posúdenie právnej 

ochrany pred extrémizmom je potrebné sa im bližšie venovať. 

Odporúčanie ministrov Rady Európy z roku 1997 definuje prejavy nenávisti ako všetky 

formy vyjadrenia, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, 

xenofóbiu, antisemitizmus či iné formy diskriminácie a nenávisti založené na neznášanlivosti, 

vrátane neznášanlivosti prejavujúcej sa agresívnym nacionalizmom a etnocentrizmom, 

diskrimináciou a nevraživosťou voči menšinám, migrantom a ľuďom imigračného pôvodu.237 

Trestné právo Slovenskej republiky definuje nenávistné prejavy ako prejavy vykonané na 

základe predsudkov spojených s príslušnosťou k rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 

skupine, pôvodu rodu alebo s náboženským vyznaním, ktorých účelom je spôsobiť ujmu na 

záujmoch chránených trestným zákonom. 

Trestný zákon do právneho poriadku Slovenskej republiky začleňuje definíciu trestných 

činov spojených s prejavmi extrémizmu. V jednom ustanovení a to v § 140a TZ sú uvedené 

trestné činy, ktoré sú považované za trestné činy súvisiace s extrémizmom. Teda z pohľadu 

trestného práva sa za extrémistické činy považujú len tie, ktoré trestný zákon spája 

s extrémizmom. Takto spomedzi trestných činov spojených s extrémizmom vypadli také 

skutkové podstaty, ako ublíženie na zdraví (§§ 155-156 TZ), zabitie (§ 147 TZ), vražda (145 

TZ), úkladná vražda (§ 144 TZ), pozbavenie osobnej slobody (§ 182 TZ), hrubý nátlak (§190 

TZ), obmedzovanie slobody vyznania (§ 193 TZ) a ďalšie, ktoré sú len v kvalifikovaných 

skutkových podstatách spojené s extrémizmom prostredníctvom osobitného motívu. 

Preukázanie osobitného motívu je viac-menej spojené s jeho priznaním zo strany páchateľa. 

Trestný zákon výslovne uvádza tieto trestné činy extrémizmu: 

 § 140a TZ Trestné činy extrémizmu, 
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 § 421 TZ trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu 

základných práv a slobôd, 

 § 422 TZ Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, 

 § 422a TZ trestný čin výroby extrémistických materiálov,  

 § 422b TZ trestný čin rozširovania extrémistických materiálov,  

 § 422c TZ trestný čin prechovávania extrémistických materiálov,   

 § 422d TZ trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických 

režimov a zločinov proti ľudskosti,   

 § 423 TZ  trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, 

 § 424 TZ trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, 

 § 424a TZ trestný čin apartheidu a diskriminácie skupiny osôb.238  

Do oddielu k trestným činom extrémizmu následne pribudol aj § 425 TZ  Neľudskosť. Nie je 

však výslovne zaradený medzi trestné činy súvisiace s extrémizmom. 

Namiesto definície extrémizmu trestný zákon ponúka výpočet jednotlivých trestných 

činov, ktoré sa považujú za extrémistické. V trestnom zákone je definovaný aj osobitný motív 

spáchania trestného činu. Z neho vyplýva, že extrémistický trestný čin má v úmysle podnecovať 

k násiliu a nenávisti proti jednotlivcom alebo skupine osôb z dôvodu ich príslušnosti k niektorej 

z menšín, rás, farbe pleti, národu a i. Objektom týchto trestných činov je ochrana základných 

práv a slobôd, rovnoprávnosť ľudí bez ohľadu na ich národnú, rasovú, etnickú, náboženskú 

alebo inú príslušnosť a ochrana pred extrémistickými prejavmi. Páchateľom extrémistického 

trestného činu môže byť ktokoľvek. Vždy sa vyžaduje úmyselné zavinenie, vo forme aspoň 

nepriameho úmyslu.  

Môžeme konštatovať, že v Trestnom zákone nie je explicitne obsiahnutá definícia 

extrémizmu. Tiež neexistuje žiadny právny predpis alebo právna norma, ktorá by tento pojem 

jasne definovala. Definovanie extrémizmu, ako objektu trestného práva má  byť prvoradou 

úlohou štátu a jeho právneho poriadku. Zároveň ide o podmienku aby štát mohol efektívne 

bojovať proti extrémizmu. Ak vezmeme do úvahy komplexnosť problému extrémizmu a jeho 

špecifický charakter, je viac ako zrejmé, že súčasná právna úprava neobsahuje a nezachytáva 

komplexne všetky prejavy extrémizmu. Definícia extrémizmu nemusí byť priamo vymedzená 

v trestnom zákone. Základom je, aby bol tento pojem právne vymedzený v celej jeho šírke 
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a podobách. Trestný zákon poskytuje trestno-právnu ochranu len pred tými prejavmi 

extrémizmu, ktoré si túto ochranu vyžadujú. V trestnom zákone sú uvedené len tie prejavy 

extrémizmu, ktoré spoločnosť považuje za potrebné trestať. Žiaľ iné právne normy sa 

extrémizmom explicitne nezaoberajú. Nepresné a nejasné definovanie extrémizmu v právnych 

normách je problémové a neumožňuje riešenie tohto nežiadúceho javu. V konečnom dôsledku 

orgány štátu, ktoré sa zaoberajú problematikou extrémizmu, nedokážu zachytiť všetky druhy a 

formy extrémizmu a hrozby z nich vyplývajúce. Súčasný právny poriadok zachytáva len tie 

formy extrémizmu, ktoré plynú z národnostne a rasovo motivovanej trestnej činnosti.239 

Ministerstvo spravodlivosti SR vedie štatistický prehľad trestných činov, ktorých obsah 

je extrémistický. Z prehľadu možno odvodiť, že oproti inej trestnej činnosti ide o veľmi nízky 

nápad extrémistických trestných činov (19 skutkov) ktorých sa dopustilo 12 páchateľov, ktorí 

za tieto skutky boli právoplatne odsúdení. Môžeme si položiť otázku, či počet zistených a súdne 

potrestaných činov zodpovedá situácii v Slovenskej republike. Ak prídeme k záveru, že situácia 

na Slovensku nezodpovedá počtu trestne stíhaných prípadov, potom je potrebné hľadať príčiny, 

prečo je stav v trestnom postihu taký, ako ho uvádzajú štatistiky. 

V nasledujúcich častiach sa budeme bližšie venovať ustanoveniam trestného zákona, 

ktoré sú zamerané na extrémizmus. Poskytneme podrobnejší pohľad na jednotlivé ustanovenia 

trestného zákona a na podmienky, ktoré musia byť preukázané aby mohlo dôjsť k trestnému 

postihu. 

 

PREHĽAD O TRESTNÝCH ČINOCH S OBSAHOM EXTRÉMIZMU 

ZA SR V ROKU 2016  
 

 

Paragrafy Počet  Počet  Uložené tresty  

Osobitný 

motív 
odsúdených skutkov NEPO PO 

Peňažný 
trest 

Iný 
trest 

 

421, 422 

(NTZ) 
5 7 1 3 1 0  

260, 261 

(STZ) 
0 0 0 0 0 0  

422a (NTZ) 0 1 0 0 0 0  

422b (NTZ) 3 3 0 3 0 0  

422c (NTZ) 0 2 0 0 0 0  

422d (NTZ) 1 1 1 0 0 0  

                                                           
239 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť: komentár. II. Diel. 
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423 (NTZ) 2 3 0 2 0 0  

198 (STZ) 0 0 0 0 0 0  

424 (NTZ) 1 2 0 1 0 0  

198a (STZ) 0 0 0 0 0 0  

424a (NTZ) 0 0 0 0 0 0  

 

NTZ - Zákon č. 300/2005 Z. z.       
STZ - Zákon č. 140/1961 Zb.       

   Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR (2018). 

 

§ 140a TZ Trestné činy extrémizmu  

Trestnými činmi extrémizmu sú: trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia 

smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejavu sympatie k hnutiu 

smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroby extrémistických 

materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania 

extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov 

politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a 

presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 

424, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného 

motívu podľa § 140 písm. e). 

 

§ 421 Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv 

a slobôd 

Tohoto trestného činu sa dopustí ten, kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu, 

hnutie alebo ideológiu, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré 

hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine 

osôb alebo kto propaguje skupinu, hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k 

potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť 

rokov.240 

Znakom, ktorý sa v tomto prípade hnutie alebo skupina musí vyznačovať, je jeho 

ideológia. Trestá sa šírenie rasovej, etnickej, národnostnej alebo náboženskej nenávisti alebo 
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nenávisti voči inej skupine osôb. Trestnosť zahŕňa aj podporu a propagáciu skupiny, hnutia 

alebo ideológie, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. 

Založením sa rozumie aktivita smerujúca k reálnemu vytvoreniu (vzniku) skupiny, hnutia 

alebo ideológie smerujúcej k potlačeniu základných práv a slobôd.241  

Podporou je akékoľvek konanie, ktorým sa poskytuje ideológii alebo jej šíriteľom 

možnosť šírenia, ako aj možnosť získavania prívržencov. Prostriedky podpory môžu byť 

materiálne (napríklad poskytnutie financií na aktivity hnutia) alebo morálne (získavanie 

priaznivcov, umožnenie publikovania názorov a pod.).242 

Extrémistickou skupinou sa rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania 

trestného činu extrémizmu. 

Propagáciou je konanie, ktorým sa páchateľ sám alebo za účasti ďalších osôb usiluje o 

presadzovanie ideológie hnutia medzi ľuďmi a získavanie ľudí pre túto ideológiu. Môže sa 

uskutočňovať slovom, vyobrazením, tlačou  alebo skryte prostredníctvom umeleckých diel.243 

Hnutím sa považuje zoskupenie viacerých osôb, ktoré má svoju ideológiu 

(vierovyznanie) a prívržencov, a je vymedzené svojím obsahom bez ohľadu na názov hnutia. 

Je to skupina osôb aspoň čiastočne organizovaná, smerujúca k potlačeniu práv a slobôd človeka 

alebo hlásajúca náboženskú alebo inú nenávisť alebo nenávisť proti inej skupine osôb. Ide v 

určitej miere o organizovanú, štruktúrovaná skupiná osôb, ktorá má aspoň zreteľné črty, 

spoločné postoje a spoločnú orientáciu.244 Pri posudzovaní trestnosti konania hnutia alebo 

skupiny je nutné vychádzať z toho, k čomu konkrétne hnutie alebo skupina smeruje a čo hlása. 

Pre posúdenie protiprávneho konania takéhoto hnutia alebo skupiny nepostačuje iba ich názov. 

Musí byť preukázané, že takéto hnutie alebo skupina smerujú k potláčaniu základných práv a 

slobôd osôb.245 

Ideológiu možno definovať ako systém názorov, postojov, noriem (politických, 

ekonomických, filozofických, náboženských) vyjadrujúcich podmienky existencie, záujmy a 

ciele určitej skupiny ľudí.246 

 

                                                           
241 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. 
242 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár.  
243 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár.  
244 Trestný zákon. 
245 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár.  
246 Ideológia. Slovenské slovníky. (online). 
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§ 422 TZ Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd 

Postihuje toho, kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním 

zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, 

ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo 

ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine 

osôb. Páchateľ sa potrestá odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Rovnako sa potrestá, 

kto pri takomto čine používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré 

vyvolávajú zdanie pravých. 

Pojem „iná skupina osôb“ môže byť definovaný cez spoločné znaky etnickej, rasovej, 

náboženskej a národnostnej skupiny. V prvom rade sú to relatívne trvalé znaky. Príslušnosť 

k týmto skupinám vzniká už samotným narodením (rasa, etnikum, národnosť) alebo často od 

ranného detstva (náboženstvo). Príslušnosť k takýmto skupinám tiež vo veľkej miere formuje 

osobnosť človeka. Prostredie, v ktorom človek vyrastá, rôzne zvyklosti a spôsob života danej 

skupiny. To všetko sú dôležité faktory, ktoré majú vplyv na vývin človeka a môžu ovplyvniť aj 

jeho budúcnosť. Z pohľadu trestného práva tieto skupiny boli ako v minulosti tak aj stále aj sú, 

terčom rôznych útokov. Od verbálnych útokov až po genocídu. Vďaka skupinovej podobnosti 

možno sformulovať viacero kritérií, ktoré vytvárajú ohraničený okruh. Otázkou ostáva, aké 

ďalšie skupiny môžu spĺňať tieto predpoklady. Takéto kritériá spĺňa napr. sexuálna orientácia. 

Homosexuáli boli ako samostatná skupina, vyvražďovaní v koncentračných táboroch. Taktiež 

aj v súčasnosti sa stávajú obeťami rôznych útokov. Sexuálna orientácia je súčasťou 

extrémistického motívu v § 140 písm. e) TZ.  Otázkou ostáva, či môžu byť takouto skupinou aj 

transsexuáli. V oblasti transsexuality neexistujú doposiaľ jednoznačné vedecké odpovede. V 

zmysle kapitoly F64 Medzinárodnej klasifikácie chorôb ide o poruchu pohlavnej identity.247 

Preto táto skupina nemôže byť subsumovaná pod pojem „iná skupina“.248  

Trestnosť konania vyžaduje konanie na mieste verejnosti prístupnom. Trestno-právna 

ochrana sa poskytuje aj pred prejavmi sympatií k ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu 

základných práv a slobôd, pred prejavmi sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá v 

minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Ochrana je poskytovaná tiež 

pred hlásaním rasovej, etnickej, národnostnej alebo náboženskej nenávisti alebo nenávisti voči 

inej skupine osôb. 

                                                           
247 Poruchy pohlavnej identity. F64. Medzinárodná klasifikácia chorôb.  
248 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 



96 

 

V prípade prejavovania sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a 

slobôd  prostredníctvom symbolov so skrytým rasovým motívom je potrebné pribrať znalca z 

odboru histórie a politológie za účelom zistenia povahy a významu prezentovanej symboliky. 

Samozrejme len vtedy, pokiaľ nejde o symboly so zjavným rasovým motívom. 

Pri odhalenom tetovaní alebo nosení odevu alebo odevného doplnku s extrémistickou 

symbolikou prichádzajú do úvahy dva trestné činy:  

 Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd v 

zmysle § 422 Trestného zákona alebo  

 Rozširovanie extrémistických materiálov v zmysle § 422b Trestného zákona. 

V prípade § 422b Trestného zákona by išlo o subsumovanie pod znak „sprístupňuje“, čo 

predstavuje konanie, ktorým je umožnené, aby sa s extrémistickým materiálom mohli 

oboznámiť iní. Znamená to urobiť tento materiál prístupný akýmkoľvek spôsobom, napríklad 

prostredníctvom internetu, reprodukciou filmovou alebo zvukovou a pod. Páchateľ sprístupní 

extrémistický materiál napríklad premietaním zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových 

záznamov, vystavovaním extrémistických materiálov na mieste verejnosti prístupnom.249 

 

§ 422a TZ Výroba extrémistických materiálov 

Páchateľ sa potrestá ak vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe. 

Ak došlo k naplneniu skutkovej podstaty jedným alebo druhým spôsobom, páchateľ sa potrestá 

odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.  

Extrémistickým materiálom sa rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-

zvukové vyhotovenie:  

 textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré 

smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, 

 programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k 

potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, 

 obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene 

odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k 

niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre 

ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody, alebo 

                                                           
249 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár. 
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 ospravedlňujúce, schvaľujúce, popierajúce alebo hrubo zľahčujúce genocídium, zločiny 

proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, ak bol páchateľ alebo 

účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu 

zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala 

Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.250 

Za extrémistický materiál sa nepovažuje materiál, ak sa preukázateľne vyrába, rozširuje, 

uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva za účelom realizácie vzdelávacích, 

zberateľských alebo výskumných aktivít.251 

Z pohľadu aktuálnej právnej úpravy trestnou je výroba extrémistických materiálov alebo 

podieľanie sa na takejto výrobe.  

 

§ 422b TZ Rozširovanie extrémistických materiálov 

Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, 

ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody 

na jeden rok až päť rokov. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak 

spácha čin závažnejším spôsobom konania, verejne, alebo ako člen extrémistickej skupiny.252 

Motív nakladania s extrémistickým materiálom v zmysle § 422b TZ  nemusí byť extrémistický. 

Môže byť motivovaný ziskom alebo iným motívom (recesia, konanie zamerané proti 

rodičovskej výchove). Oproti tomu prejavovanie sympatií ku skupine osôb alebo k hnutiu 

smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd v zmysle § 422 TZ predstavuje akúkoľvek 

formu vyjadrenia pozitívneho vzťahu či obdivu k predmetnej skupine alebo hnutiu, bez úmyslu 

získavať tomuto hnutiu ďalších prívržencov či inak posilňovať jeho pozíciu. Prejav sympatií 

ku skupine osôb alebo k hnutiu je v trestnom zákone uvedený demonštratívnym výpočtom 

spôsobov, ktorými možno tento prejav spáchať. Je to najmä používanie zástav, odznakov, 

rovnošiat alebo hesiel. Pritom použitím je akékoľvek verejné nakladanie s hmotnými 

predmetmi, ktoré sú nositeľmi extrémistického významu, alebo ich verejné využitie. Taktiež 

je to akékoľvek verejné vyslovenie či iný verejný prednes obsahu hesiel prípadne iných 

vyjadrení extrémistického významu. Napríklad na zverejnených heslách, transparentoch ale aj 

na internete. Predpokladom je súčasné naplnenie subjektívnej stránky predmetného trestného 

činu. Zo subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ktoré sa, musí vzťahovať na 
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všetky vonkajšie znaky trestného činu. To znamená, že páchateľ musí poznať aspoň vo 

všeobecnej rovine povahu skupiny osôb alebo hnutia, ku ktorému verejne prejavuje sympatie. 

Teda musí vedieť, že ide o skupinu osôb alebo hnutie, ktoré smeruje k potláčaniu základných 

práv a slobôd osôb. Zároveň chce týmto konaním verejne prejaviť sympatie.253 To je  

rozlišovacím faktorom pri určení, či ide o trestný čin uvedený v § 422 TZ alebo v § 422b TZ. 

Trestné činy uvedené v ustanoveniach § 422a TZ až § 422c TZ mali byť vo vzťahu subsidiarity, 

prípadne špeciality k trestným činom uvedených v § 421 TZ a § 422 TZ. Ale v skutočnosti, 

minimálne v tomto prípade, je možný jednočinný súbeh.254 Páchateľ, ktorý na kúpalisku v lete 

obnaží hornú časť tela, a verejne tak ukáže tetovania s extrémistickou symbolikou môže tým 

spáchať v jednočinnom súbehu oba zmienené trestné činy uvedené v § 422 a § 422b (v tomto 

prípade dokonca by došlo aj k naplneniu kvalifikovanej skutkovej podstaty v ods. 2). 

Podmienkou je, že páchateľ si je vedomý, čo symboly na jeho tele znamenajú. Napríklad 

Keltský kríž s nápisom White power či niektoré z rún. Odhalením tetovania ho jednak 

sprístupňuje verejnosti aj s motívom predviesť svoju príslušnosť či sympatie pred ostatnými 

návštevníkmi. Keďže zároveň vie, čo dané symboly znamenajú, a chcel tým vyjadriť aj 

podporu neonacistickej ideológii.255  

Už len samotné posúdenie trestnosti symboliky je problematické. Ide o potenciálne veľmi 

rozmanité množstvá a kombinácie jednotlivých symbolov, čo v praxi znamená prepojenie častí 

či celých rún do zložitých obrazcov. Ako príklad možno uviesť uznesenie Krajského súdu v 

Banskej Bystrici o zamietnutí odvolania obžalovaného. Prípad bol založený na základe toho, 

že obvinený vo svojom osobnom profile na Facebooku mal fotografie, na ktorých mal na 

oblečenom tričku nápis „Blood & Honour“ a fotografiu, na ktorej je do pol pása vyzlečený, a 

na pravej strane hrude mal vytetovaný symbol kapely Skrewdriver (jej zakladateľ Ian Stuart 

Donaldson je ikona neonacizmu a zakladateľ hnutia Blood & Honour). Obžalovaný tvrdil, že 

nevedel, že ide o extrémistické symboly. Súd uviedol, že je síce faktom, že niektoré osoby si 

môžu zaobstarať oblečenie s vyobrazeným nápisom, pričom nepoznajú jeho význam. U 

obžalovaného boli zistené dva symboly označujúce extrémistické hnutia či skupiny. V takom 

prípade už nemožno hovoriť o náhode. Posilňovala to aj skutočnosť, že obžalovaný je 

zachytený v útočných pózach. Z registra trestov je tiež zrejmé, že obžalovaný má sklony k 

páchaniu trestnej činnosti proti verejnému poriadku, domovej slobode či zdraviu osôb. Z toho 
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vyplýva, zameranie správania obžalovaného. Obžalovaný sa tiež dopúšťal priestupkov proti 

verejnému poriadku. V minulosti bol odsúdený za prečin výtržníctva, za napadnutie iných osôb 

za pokrikovania nacistických hesiel. Z týchto záverov súd dospel k záveru, že obžalovaný 

poznal význam danej symboliky na svojom tele a oblečení.256 V tomto prípade možno 

identifikovať nasledujúce kritériá, ktoré súd použil pri svojom hodnotení: kriminálna kariéra, 

počet predmetov, na ktorých sa nachádzajú sporné symboly, počet samotných symbolov a 

konkrétne symboly. Oba spomenuté symboly možno zaradiť do druhej skupiny. Na 

preukázanie ich trestnosti by mal byť vykonaný znalecký posudok. V tom prípade odpadá 

povinnosť preukázať to, že páchateľ musí poznať aspoň vo všeobecných črtách povahu skupiny 

osôb alebo hnutia, ku ktorému verejne prejavuje sympatie. Teda vedieť, že ide o skupinu osôb 

alebo hnutie, ktoré smeruje k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, a preto jej týmto 

svojím konaním verejne prejavoval sympatie. Táto skutočnosť je nevyhnutnou súčasťou 

subjektívnej stránky prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a 

slobôd v zmysle § 422 TZ. Ďalšou posudzovanou skutočnosťou je, že rozširovanie 

extrémistických materiálov v zmysle § 422b TZ je prísnejšie sankcionovaným trestným činom 

ako prejav sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v zmysle § 

422 TZ.  

Kvantitatívne kritériá, teda počet predmetov s extrémistickými symbolmi a počet 

samotných symbolov, ale aj kvalitatívne kritériá pri identifikovaní závažnosti symboliky je 

potrebné posudzovať v každom prípade individuálne. Zároveň sa prípad musí posudzovať ako 

jeden celok. Čím väčší počet symbolov, ktoré môžu byť extrémistickej povahy, tým väčšia je 

pravdepodobnosť, že u takéhoto človeka existuje aspoň vedomosť o význame či významoch 

daných symbolov. Človek, ktorý je vlastníkom viacerých symbolov v rôznych formách 

(tetovanie, odev, odevné doplnky a pod.), a zvlášť ktorý si takúto zbierku postupne časom 

rozširuje, tak rozširuje aj svoje poznatky najmä v oblasti severskej mytológie. Drvivá väčšina 

pravicovo extrémistickej symboliky má práve pôvod v severskej mytológii a na ňu sa vo 

väčšine prípadov aj odvoláva. Pre pravicový extrémizmus je typická istá forma glorifikácie 

„starých zlatých časov“, ktoré predstavujú práve obdobie stredoveku.257 Preto je potrebné 

odlišovať historické artefakty od tých artefaktov, ktoré sú spojené  s extrémizmom. 
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§ 422c TZ Prechovávanie extrémistických materiálov 

Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.258 

Prechovávaním rozumieme akýkoľvek spôsob držby veci. Ide o tajné protizákonné ukrývanie 

veci. Napríklad ide o uloženie extrémistického materiálu na mieste, kde ho má páchateľ v moci 

a k dispozícii. Prechovávanie extrémistického materiálu znamená jeho ukrytie, ale aj jeho 

prepravu z jedného miesta na iné.259 V rámci internetu môže byť tento trestný čin spáchaný 

napríklad tak, že páchateľ si vloží daný materiál do rozpísanej správy vo svojej emailovej 

schránke ako prílohu. Správu neodošle, ale uloží si ju ako koncept, resp. rozpísanú správu. 

 

§ 422d TZ Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov 

proti ľudskosti 

Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, 

zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej 

ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou 

inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím 

slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

Rovnako sa potrestá, kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo 

sa snaží ospravedlniť genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové 

zločiny spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej 

členovi, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom 

medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého 

právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej 

republiky.260 

Popieraním rozumieme verejné neschvaľovanie, odmietanie, odsudzovanie, vyvracanie, 

zavrhovanie skutočnosti, že existuje holokaust, resp. zločiny režimu založeného na fašistickej 

alebo komunistickej ideológii, resp. iného podobného hnutia.261 

Spochybňovanie je konanie, prejav uskutočnený verejne, ktorým páchateľ uvádzaním 

celkom lživých, nepravdivých alebo čiastočne nepravdivých tvrdení spochybňuje skutočnosť, 
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že došlo k holokaustu, resp. neboli spáchané zločiny režimu založeného na fašistickej alebo 

komunistickej ideológii, resp. iného podobného hnutia.262 

Schvaľovanie je verejný prejav súhlasu a verejná podpora samotného holokaustu ako 

takého alebo zločinov režimu založeného na fašistickej alebo komunistickej ideológii, resp. 

iného podobného hnutia. K schvaľovaniu dochádza aj v prípade, ak páchateľ neschvaľuje celý 

holokaust alebo všetky zločiny režimu založeného na fašistickej alebo komunistickej ideológii. 

Postačuje schvaľovanie aj niektorých konkrétnych dôsledkov holokaustu, resp. iba niektorých 

zločinov režimov.263 

Snahou o ospravedlnenie rozumieme verejný prejav, ktorým sa snaží páchateľ 

neodôvodnene ospravedlniť spáchanie zločinov ako nutnosť, resp. nutný dôsledok, za ktorý 

režim páchajúci holokaust alebo zločiny nesie zodpovednosť. Ide o snahu o vyvinenie.264 

Ako trestný čin sa posudzuje verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo 

snaha ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny 

režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré 

násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv 

a slobôd osôb.  

Rovnako je trestné verejne popieranie, schvaľovanie, spochybňovanie, hrubé 

zľahčovanie alebo snaha o ospravedlnenie genocídy, zločinov proti mieru, zločinov proti 

ľudskosti alebo vojnových zločinov spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť 

voči skupine osôb alebo jej členovi. V tomto prípade je podmienkou aby páchateľ alebo 

účastník tohto činu bol odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného 

na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, 

alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky. 

 

§ 423 TZ Hanobenie národa, rasy a presvedčenia 

Kto verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 

skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, 

národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, 

politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa 
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odňatím slobody na jeden rok až tri roky. Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ 

potrestá, ak spácha čin ako člen extrémistickej skupiny, ako verejný činiteľ,  ako člen 

extrémistickej skupiny, alebo za krízovej situácie.265 

Právna úprava poskytuje trestnoprávnu ochranu pred konaním o hanobiacim politické 

presvedčenie, ale aj domnelú príslušnosť k rase, národu, národnosti, etnickej skupine alebo 

domnelý pôvod, farbu pleti, tiež politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo domnelú 

nepríslušnosť k žiadnemu náboženstvu. Teda nevyžaduje sa, aby napadnutý subjekt napĺňal 

uvedené predpoklady. Postačuje, ak si to páchateľ myslí, alebo sa domnieva (hoc aj mylne). 

Hanobením sa rozumejú subjektívne, hrubé, difamujúce a urážlivé verbálne či neverbálne 

prejavy, ktoré samostatne alebo dohromady môžu u príslušníka takejto skupiny, ktorému sú 

určené, vyvolať poníženie, urážku a pod. Urážlivosť prejavu môže vyplývať buď z obsahu a 

spôsobu prednesu, alebo jeho uskutočnenia alebo iných okolností, za ktorých bol tento prejav 

urobený.266  

 

§ 424 TZ Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti 

Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre 

ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, 

pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, 

náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu 

ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na dva roky až 

šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin z osobitného motívu, ako verejný činiteľ, ako 

člen extrémistickej skupiny, alebo za krízovej situácie.267 

Ustanovenie § 424 TZ poskytuje trestnoprávnu ochranu zodpovednosť pri verejnom 

podnecovaní k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre politické 

presvedčenie, skutočnú alebo domnelú príslušnosť k rase, národu, národnosti, etnickej skupine 

alebo o domnelý pôvod, farbu pleti, tiež politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo 

pre domnelú príslušnosť k žiadnemu náboženstvu. Trestná zodpovednosť sa týka aj verejného 

podnecovania k obmedzovaniu práv a slobôd osôb alebo skupín uvedených v tomto trestnom 

čine. 
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Podnecovaním rozumieme prejav, ktorým páchateľ zamýšľa vzbudiť u iných osôb 

nenávisť k niektorému národu, národnosti, rase či etnickej skupine, vyvolať u iných osôb 

konanie smerujúce k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, pričom nezáleží na forme 

prejavu, môže ísť o prejav priamy, nepriamy i skrytý.268 

 

§ 424a TZ Apartheid a diskriminácia skupiny osôb 

Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, 

alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím 

slobody na štyri roky až desať rokov. Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin ako člen extrémistickej skupiny, ako verejný činiteľ, z 

osobitného motívu, a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu, a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo 

smrti, alebo za krízovej situácie.269 

Ustanovenie poskytuje trestnoprávnu ochranu pred uplatňovaním apartheidu alebo 

rasovej, etnickej, národnostnej alebo náboženskej segregácie alebo inej rozsiahlej alebo 

systematickej diskriminácie skupiny osôb. Tento trestný čin je nepremlčateľný, a aj výkon 

trestu za takýto trestný čin je nepremlčateľný.  

Apartheid je možné definovať ako konanie jednotlivca v rámci inštitucionalizovaného 

režimu systematického útlaku a nadvlády jednej rasovej skupiny nad inou rasovou skupinou 

alebo skupinami, ktoré je páchané s úmyslom zachovať tento režim. Pod rasovou, etnickou, 

národnostnou, náboženskou alebo triednou segregáciou je možné chápať akékoľvek 

rozlišovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na príslušnosti jednotlivca k 

niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triednej príslušnosti alebo k inej 

podobnej skupine osôb. Táto skupina môže byť vymedzená napríklad jazykom, pohlavím alebo 

sexuálnou orientáciou. Cieľom alebo následkom je znemožniť alebo obmedziť uznanie, výkon 

alebo uskutočňovanie garantovaných ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti 

v politickej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej alebo ktorejkoľvek inej oblasti verejného života. 

Inou rozsiahlou alebo systematickou diskrimináciou skupiny osôb je zaobchádzanie 

porovnateľné svojou intenzitou alebo účinkami so segregáciou.270 
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§ 425 TZ  Neľudskosť 

Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému 

obyvateľstvu dopustí  vraždy, vyhladzovania ľudí, zotročovania, deportácie alebo násilného 

presunu obyvateľstva, mučenia, znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, 

násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia 

porovnateľnej závažnosti, perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, 

národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z 

iného podobného dôvodu, uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody 

porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia 

osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí, apartheidu alebo inej podobnej 

segregácie alebo diskriminácie, alebo iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na 

dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.271 

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu z motívu uvedeného v § 140 

písm. e/ TZ a to  na objednávku, z pomsty, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, v 

úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 TZ, 

z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť 

k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, 

farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, 

alebo so sexuálnym motívom.272 

Z pohľadu verejného záujmu na potláčaní prejavov extrémizmu  je dôležité, aby ani menej 

závažné formy protiprávneho konania neboli tolerované a aby boli postihnuté v priestupkovom 

konaní. Tým je priestupca upozornený na to, že jeho konanie nie je v súlade so zákonom a že 

sa ho musí zdržať (napr. obnaženie na tele vytetovaných extrémistických symbolov na 

verejnosti a pod.). Zároveň pri opätovnom protiprávnom konaní obdobného charakteru, teda po 

predchádzajúcom priestupkovom konaní a postihnutí páchateľa, je v rámci prípadného 

trestného konania uľahčené preukazovanie subjektívnej stránky. Pri trestnom čine musí byť 

preukázaný minimálne nepriamy úmysel. 

Zavedením priestupkov extrémizmu sa vytvoril presnejší prehľad o osobách 

dopúšťajúcich sa tohto druhu protiprávneho konania. Pri uznaní viny a pri postihu za priestupok 

                                                           
271 Trestný zákon. 
272 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť.  
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extrémizmu, je tento evidovaný osobitne ako priestupok extrémizmu. V minulosti sa niektoré 

konania postihovali ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, alebo ako priestupok 

proti verejnému poriadku a niektoré neboli postihované vôbec pre problém s subsumovaním 

daného konania pod ustanovenie priestupkového práva. 

Ako priestupok extrémizmu nie sú posudzované prípady použitia písomného, grafického, 

obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového vyhotovenia textov a vyhlásení, zástav, 

odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré 

smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, na verejnom kultúrnom podujatí, pri 

výkone povolania, zamestnania alebo pri vykonávaní inej činnosti takým spôsobom, ktorý 

neporušuje alebo neohrozuje záujem spoločnosti. Tu sa jedná najmä historické/dobové 

oblečenie alebo kostýmy využívané pri kultúrnych podujatiach, modelárske súťaže, edukačné 

výstavy a pod., ktorých cieľom nie je podpora názorov alebo ideológií, ktorých obsahom je 

potláčanie základných ľudských práv a slobôd. Musí byť splnená podmienka protiprávnosti 

použitia uvedených prejavov.  

 

§ 47a - Priestupky extrémizmu 

Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto 

a) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové 

vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo 

hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských 

práv a slobôd, 

b) použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové 

vyhotovenie obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo 

neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu 

rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, 

c) dopustí sa priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a d) alebo priestupku proti majetku 

podľa § 50 úmyselným zničením alebo poškodením veci z dôvodu národnostnej, 

etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, pôvodu rodu alebo 

z dôvodu náboženského vyznania.273 

                                                           
273 Zákon o priestupkoch. 



106 

 

Do boja proti extrémizmu v Slovenskej republike sú zapojené štátne orgány, organizácie 

a inštitúcie v rozsahu svojej pôsobnosti. Taktiež sú to subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Vlády SR, ministerstiev alebo o mimovládne organizácie. Každý z týchto subjektov vychádza 

z právneho vymedzenia extrémizmu, ktoré nachádzame v trestnom a priestupkovom zákone. 

Toto vymedzenie je z právneho hľadiska limitujúce, keďže činnosť daných subjektov je 

podzákonná. Ide o tieto subjekty: Vláda SR, Ministerstvo vnútra SR (Skupina pre elimináciu 

rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu), Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo 

spravodlivosti SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a 

telekomunikácií SR, Generálna prokuratúra SR, Slovenská informačná služba, Rada vlády SR 

pre prevenciu kriminality, Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR, mimovládne 

organizácie (Občan a demokracia, Ľudia proti rasizmu, Liga aktivistov pre ľudské práva a i.); 

verejnoprávne inštitúcie (Rádio a televízia Slovenska a i.). Z uvedeného výpočtu vyplýva, že 

väčšina orgánov, ministerstiev a inštitúcií v Slovenskej republike je zapojená do tohto boja, 

pretože komplexný jav ako je extrémizmus nemôže zostať na pleciach len jedného subjektu, 

ale do jeho riešenia sa musí zapojiť celá spoločnosť.  

Požiadavka zapojenia celej spoločnosti do protiextrémistických opatrení je oprávnenou 

požiadavkou. Žiaľ, súčasný stav právnej ochrany pred prejavmi extrémizmu nezodpovedá 

požiadavke celospoločenskej ochrany. V prvom rade pred zapojením celej spoločnosti do boja 

proti extrémizmu je potrebné vypracovať zákon o boji proti extrémizmu  a zdokonaliť 

legislatívu s cieľom komplexného riešenia problematiky extrémizmu. Dôraz musí byť položený 

na monitorovanie vnútorného bezpečnostného prostredia z hľadiska tejto problematiky, ráznejší 

trestnoprávny postih a samozrejme oboznamovanie policajných zložiek a obyvateľstva s touto 

problematikou. Neodmysliteľná je spolupráca s tretím sektorom a mimovládnymi 

organizáciami.  
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Záver 

Monografia tvorí základný prehľad vzniku a rozvoja radikálnych myšlienok a  

extrémizmu s aplikačným rozmerom na niektorú zo širokej palety cieľových skupín, s ktorými 

sa v týchto oblastiach stretávame. Dotýkame sa širokej škály sociálnych, právnych a 

psychologických problémov spojených s extrémizmom. Ponúkame sondu do jednotlivých 

druhov a typov extrémizmu a faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik a existenciu extrémizmu. 

Ponúkame pohľad na aktuálny stav právnej úpravy ochrany pred extrémizmom. Nízka miera 

trestného postihu extrémistických prejavov nás núti zamyslieť sa, či súčasná právna ochrana 

pred extrémizmom zodpovedá reálnemu stavu v tejto oblasti. Rozširovanie radikalizmu 

a extrémizmu v spoločnosti vyžaduje efektívnejšiu ochranu pred týmito negatívnymi javmi. 

Určite viac v oblasti prevencie, ako v samotnej represii. 

Bezpečie a rozvoj každého človeka sa dá zabezpečiť iba v spoločnosti, v ktorej vládne 

zákonmi stanovený poriadok. Na druhej strane to pre jedinca predstavuje istý zásah do jeho 

slobody. Závisí však od povahy spoločenského zriadenia, aby vyžadovanie poslušnosti zo 

strany občanov bolo legitímne a aby aj samotní strážcovia poriadku legitimovali svoje nároky 

voči ostatným tým, že sami budú žiť podľa prikázaní spoločenských noriem. Každý kto sa chce 

podieľať na dobrách spoločnosti, musí prijať aj ťarchy, ktoré sú s prijatými dobrami spojené. 

Výskumy zamerané na extrémizmus potvrdzujú nárast sympatií časti obyvateľstva 

k jednotlivým prejavom extrémizmu a k predstaviteľom extrémistických myšlienok. Zvlášť 

významným sa javí nárast extrémistického myslenia a prejavov u adolescentov. Na mieste je 

otázka, aké systémy práce s adolescentmi sú uplatňované a prečo extrémizmus nadobúda stále 

väčšiu odozvu v radoch adolescentov. 

Slovensko je v posledných rokoch konfrontované s pokusmi radikálnych a 

nacionalistických síl rozšíriť svoj vplyv, získať väčšiu spoločenskú odozvu a podporu. Na 

Slovensku existuje pomerne priaznivé sociálne podhubie pre existenciu a politickú profiláciu 

radikálneho nacionalizmu (multietnické zloženie obyvateľstva, komplikované vzťahy medzi 

slovenskou väčšinou a rôznymi menšinami, tradície autoritárskeho nacionalizmu a fašizmu v 

minulosti, pokusy o mytologizáciu historického vedomia, negatívny dopad ekonomických 

reforiem na určité sociálne skupiny v začiatkoch transformácie, problémy súvisiace s 

postavením rómskeho obyvateľstva, pretrvávanie rasových predsudkov a nacionalistických 

stereotypov a pod.). K tomu všetkému sa v poslednom čase pridružilo oživovanie zhubných 

konšpiračných predstáv, ktoré získavajú priestor na šírenie a reprodukciu prostredníctvom 
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internetu, sociálnych sietí a moderných médií. Sprisahanecké bludy a pavedecké mýty sú 

poskytované v užívateľsky príťažlivých obaloch. Ich skutočná hodnota v etablovanom 

vedeckom a odbornom „mainstreamovom“ prostredí sa vždy považovala za nulovú. 

Používatelia ich získavajú prostredníctvom „alternatívnych“ informačno-komunikačných 

kanálov. V ich prostredí je každý názor považovaný za rovnocenný (legitímny), pričom pravdu 

môže mať v podstate každý – tak nositeľ znalostí, získaných na základe štúdia, vedeckých 

objavov a overených faktov, ako aj propagátor otvorených bludov a obskúrnych „hand-made“ 

teórií.  

Extrémistické organizácie disponujú premyslenou a dobre spracovanou doktrínou, ktorá 

sprostredkuje odkaz minulosti a dôležitosť prítomnosti, obsahuje vízie iného usporiadania 

spoločnosti s cieľom eliminovať alebo úplne odstrániť princípy ústavného demokratického 

poriadku.  Preto aj preventívne aktivity v tejto oblasti musia vychádzať zo socializácie, 

výchovy a kritického uvažovania ku ktorému by mali byť mladí ľudia vedení. 

Podobne ako v teoretickom uvažovaní, aj v prostredí Slovenska medzi hlavný objekt záujmu 

extrémistov patrí predovšetkým mladá generácia. V tomto kontexte bude nevyhnutné hľadať 

odpoveď nielen na otázku, do akej miery sú  medzi mladými ľuďmi prítomné sklony k 

extrémizmu, ale sústrediť sa rovnako na otázku, prečo vlastne existujú v uvažovaní mladej 

generácie. Aké faktory prispievajú k rozvoju sklonov k nedemokratickému uvažovaniu a 

potieraniu základných ľudských práv určitých skupín obyvateľstva.   

Situáciu v oblasti radikalizácie  a extrémizmu možno v Slovenskej republike, na základe 

stanoviska Ministerstva vnútra SR, považovať za stabilnú  a bez významnejších incidentov 

ohrozujúcich stabilitu štátu. Aj napriek tomu je potrebné, aby sa k možným zmenám 

pristupovalo predvídavo a najmä s ohľadom na okolité štáty, či celkovú bezpečnostnú situáciu 

v Európe. Je zrejmé, že dochádza k nárastu extrémizmu najmä medzi mladými ľuďmi. Ich 

ovplyvňovanie v prospech extrémizmu je oveľa masívnejšie, než ochranné aktivity. 
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Prehľad základných pojmov súvisiacich s radikalizáciou a extrémizmom 

Zdržanlivosť v oblasti terminológie i metodológie teórie extrémizmu ovplyvňuje nielen 

výskumné postupy a analýzu výstupov teoretického bádania, ale do istej miery determinuje 

i tak praktickú záležitosť, akou je samotná štruktúra textu publikácií a článkov, ktoré sa danej 

problematike venujú. Pokiaľ chceme hovoriť o radikalizme, resp. extrémizme, musíme si 

ujasniť základné pojmy, ktoré stoja v odbornej terminológií veľmi blízko seba a často bývajú 

zamieňané, najmä v bežnej komunikácii. Z množstva pojmov, ktoré patria do oblasti 

extrémizmu, vyberáme tie, ktoré je možno považovať za typické a ktoré sú priamo spájané 

s extrémizmom a extrémistickými hnutiami. 

 

Anarchizmus predstavuje v súčasnosti široké spektrum názorových prúdov, kde sa vedľa 

základných typov anarchizmu objavili aj nové skupiny spájajúce anarchistickú teóriu 

s feminizmom a environmentalizmom.274 Ide o politické hnutie, ktoré zdôrazňuje úplnú 

slobodu jednotlivca a úplné uplatňovanie slobodnej vôle. Z tohto dôvodu stúpenci odmietajú  

všetko, čo bráni slobode (autoritu, disciplínu, poriadok a povinnosti)275. Pre dosiahnutie svojho 

cieľa odmietajú všetko, čo týmto ideálom bráni (štát, autorita, disciplína, poriadok, povinnosť 

a pod.). Zjednocujúcou ideou anarchizmu je presvedčenie, že spoločnosť môže byť 

organizovaná najlepšie bez akejkoľvek donucovacej moci štátu. Na ceste k emancipácií 

jednotlivca i celého spoločenstva ľudí je autorita štátu (a, samozrejme, aj ďalšie autority ako 

parlamentarizmus, inštitúcia armády, náboženstvo) tou najväčšou prekážkou, ktorú je potrebné 

odstrániť. Anarchizmus predstavuje špecifickú formu spoločenskej sebaorganizácie, 

spočívajúcej na antiautoritárstve, dobrovoľnej dohode a kooperácii. Anarchizmus sa obracia aj 

proti všetkým ďalším formám nadvlády, teda kapitalizmu, patriarchátu, nacionalizmu, fašizmu 

a boľševizmu. Zastupiteľská demokracia je pre nich taktiež neprijateľná, nakoľko pre 

anarchistov je volebný systém iba ďalším z nástrojov na kontrolu občanov. 

 

Antisemitizmus je vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť voči Židom. Verbálne 

a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jedincom, 

alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam 

                                                           
274 CHARVÁT, J. Současný politický extrémizmus a radikalizmus. 
275 CHMELNÍK, J. Symbolika extrémistických hnutí. 
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(definíciu používa  ODIHR - Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a Európska 

agentúra pre základné práva spolu so židovskými mimovládnymi organizáciami 

a akademikmi).   

 

Extrémizmus - vyhranené ideologické postoje, ktoré vybočujú z právneho rámca spoločnosti, 

vyznačujú sa prvkami intolerancie a útočia proti základným demokratickým ústavným 

princípom. Za extrémizmus možno považovať konanie a aktivity vychádzajúce z postojov 

krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie,  ktoré či už priamo, alebo 

v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a snažia 

sa ho nahradiť systémom typu totalitného režimu alebo diktatúry. Druhou charakteristickou 

črtou extrémizmu a  s ním spájaných aktivít je, že útočia na systém základných práv a slobôd 

garantovaný ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi 

aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či znemožniť. Ich cieľom a dôsledkom je zničiť 

demokratické usporiadanie spoločnosti v jej základoch. Za ďalšie charakteristické znaky 

extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných 

práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, 

etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, 

ako aj používanie fyzického násilia namiereného voči majetku, alebo názorovým alebo 

politickým oponentom.  Je to vyhrotený protidemokratický postoj spojený s deštruktívnymi 

aktivitami, ktoré sledujú nahradenie demokratického systému autoritatívnym, resp. 

totalitaristickým režimom. Extrémizmus sa obvykle chápe ako akákoľvek ideológia alebo 

aktivita, ktorá smeruje proti súčasnému politickému systému ako takému a kladie si za cieľ jeho 

likvidáciu a následné nahradenie vlastnou alternatívou. O takejto alternatíve sa väčšinou 

predpokladá, že bude nedemokratická, diktátorská a bude porušovať ľudské práva.276 

 

Extrémistami sú osoby  alebo  skupiny osôb (skinheads, anarchisti a pod.), ktoré sa vyznačujú 

najmä odmietaním platných právnych a morálnych noriem, vysokou mierou názorovej alebo 

rasovej neznášanlivosti a protiprávnym konaním s prvkami agresivity, násilia a brutality. Sú to 

osoby, ktoré sa vyznačujú najmä: 

                                                           
276 CHARVÁT,  J. Současný politický extrémizmus a radikalizmus. 
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a)  odmietaním všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou mierou názorovej, 

národnostnej, etnickej, rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, vierovyznania 

alebo inej obdobnej nenávisti založenej na odlišnostiach, 

b)    motiváciou protiprávneho konania s prvkami agresivity, násilia a  brutality,  

c)   agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými alebo verbálnymi aktivitami v 

súvislosti s konaním športových a spoločenských podujatí, ktoré smerujú k spôsobeniu 

fyzickej ujmy osobám, majetkovej a nemajetkovej škode osobám, organizátorom a na 

priľahlých objektoch alebo ktoré sú spôsobilé narušiť verejný poriadok,  

d)  manifestovaním príslušnosti k záujmovej skupine alebo hnutiu svojím vzhľadom (vrátane 

tetovania), odevom, fyzickým a verbálnym prejavom, vytváraním, rozširovaním 

materiálov (napríklad tričká, CD nosiče, iné tlačoviny, internetové stránky, odznaky),  

e)    finančným, materiálnym a iným podporovaním extrémistov a extrémistických skupín.  

 

Extrémistická skupina je spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu 

extrémizmu277. 

 

Extrémistický materiál je písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové 

vyhotovenie: 

a) textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel, alebo symbolov skupín a hnutí, ktoré 

smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, 

b) programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných 

ľudských práv a slobôd, 

c) obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene 

odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť 

k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre  

ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre dôvody uvedené v bode a, b, 

d) ospravedlňujúce alebo schvaľujúce činy považované článkom 6 Štatútu Medzinárodného 

vojenského súdneho dvora pripojeného k dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní 

hlavných vojnových zločincov Európskej osi a príslušnými článkami štatútu iného 

medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého 

právomoc uznala Slovenská republika za genocídium alebo za zločin proti ľudskosti, ak 

                                                           
277 § 129 ods. 3 Trestného zákona. 



112 

 

bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom 

medzinárodného súdu, zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého 

právomoc uznala Slovenska republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní 

zrušený, alebo, 

e) popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného 

vojenského súdneho dvora pripojeného k dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní 

hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného 

medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého 

právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol 

páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného 

súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala 

Slovenská republika. 

Extrémistický materiál je materiál, ktorý sa vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí 

verejne prístupným alebo prechováva v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo 

neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť 

k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich 

náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody. Extrémistickým 

materiálom je aj replika extrémistického materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je 

zameniteľná s originálom.278 

 

Fašizmus je označenie akejkoľvek diktatúry s pravicovým prvkom279. Je to politické hnutie 

antidemokratického a antiliberálneho zamerania. V 90. rokoch 20. storočia sa v sociálnych 

a humanitných vedách presadila tendencia označovať za fašistické tie ideológie, ktoré spájajú 

revolučnú, aktivistickú politiku s mýtom záchrany a obnovy rasy či národa. Najdiskutovanejšou 

a momentálne zrejme i najakceptovanejšou definíciou fašizmu je definícia, že fašizmus je druh 

modernej politiky, ktorej ašpiráciou je vytvorenie totálnej revolúcie v politickej a spoločenskej 

kultúre určitého národného alebo etnického  spoločenstva. Zatiaľ čo je extrémne heterogénny 

v špecifickej ideológii rôznych svojich permutácií, spoločenskej podpore, forme organizácie, 

ktorú príjme ako antisystémové hnutie, a i v type politického systému, režimu či domova, ktorý 

plánuje vytvoriť, obecný fašizmus čerpá svoju internú kohéziu i citovú hnaciu silu z mýtického 
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jadra, podľa ktorého vnímané obdobie dekadencie a degenerácie bezprostredne alebo časom 

ustúpi a dá priestor obdobiu znovuzrodenia a regenerácie v post-liberálnom novom svetovom 

poriadku.280  

Fašizmus je forma revolučného ultranacionalizmu snažiaca sa o národné znovuzrodenie a 

založená na primárne vitalistickej filozofii, ktorej štruktúra je založená na extrémnom 

elitárizme, masovej mobilizácii a Führerprincípe, a ktorá pozitívne hodnotí násilie ako cieľ a 

zároveň prostriedok a má tendencie vyzdvihovať vojnu a/alebo vojenské cnosti.281 

Fašizmus možno charakterizovať ako spôsob politického jednania vyznačujúci sa obsesívnymi 

predstavami o rozklade spoločnosti, o národnom potupení, o tom, že sa národ stal obeťou, 

a kompenzačným kultom zjednotenia, sily a čistoty, v ktorých masová politická strana zložená 

z militantných nacionalistov nie príliš ochotne, avšak výkonne spolupracujúcimi s tradičnými 

elitami, opúšťa demokratické slobody pomocou násilia a bez akýchkoľvek etických alebo 

zákonných obmedzení usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu282.  

 

Kriminalita extrémistov a kriminalita extrémistických skupín je motivovaná rasovou, 

národnostnou, etnickou neznášanlivosťou a páchaná priaznivcami extrémistov a 

extrémistických  skupín. Z trestných činov extrémizmu dominuje prezentácia fašistickej 

symboliky na sociálnych sieťach (hákové kríže, fašistická/nacistická symbolika z druhej 

svetovej vojny), rôzne komentáre k týmto symbolom, navádzajúce na akceptáciu tejto zvrátenej 

ideológie, ktorá v minulosti spôsobila smrť miliónov ľudí. Ďalej ide o verejnú propagáciu 

rasistických myšlienok, najmä prostredníctvom internetu, schvaľovanie alebo nabádanie na 

potláčanie práv jednotlivých menšín, verbálne útoky na Rómov, utečencov, židovskú komunitu, 

ako aj fyzické a verbálne útoky na príslušníkov menšín.  Najmä inej farby pleti, rómskeho 

etnika či cudzincov. Vývoj kriminality taktiež naznačuje trend, že prejavy rasovej diskriminácie 

a iných foriem neznášanlivosti sa v poslednom období postupne presúvajú z „ulice“ do 

virtuálneho priestoru, teda v mnohých prípadoch je táto trestná činnosť páchaná 

prostredníctvom sociálnych sietí na internete. Najčastejšie sa touto formou páchajú trestné činy 

podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 

                                                           
280 GRIFFIN, R. The Primacy of Culture: The Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist 

Studies. 
281 PAYNE, S. A History of Fascism 1914-1945. 
282 PAXTON, R. O. Anatomie fašismu. 
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Trestného zákona, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 Trestného zákona a 

podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 Trestného zákona. 

Sociálne siete a diskusné fóra sa tiež využívajú na ponuku nákupu, predaja a výroby rôzneho 

extrémistického materiálu.   

 

Ľavicový extrémizmus sa vyznačuje predovšetkým sociálnymi, triednymi predsudkami. 

Sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Prívrženci chcú zaviesť sociálno-

komunistický režim alebo anarchiu. Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti. V priebehu 

20. storočia sa dostali do popredia otázky ľudských práv, ochrany prírody a imigrácie. 

Pozitívny postoj k nim sa stal poznávacím znamením pre ľavicu. Do tradičnej ľavice prenikali 

postupy typické skôr pre liberalizmus. Dôsledkom toho bol vznik ekologických alebo zelených 

strán. Tieto strany veľmi často spojujú tradičné ľavicové témy, ako sú ochrana prírody spolu 

s liberálnym postojom k menšinám a individuálnej slobode283. Ľavicovo extrémistické doktríny 

v protiklade s konštitučne-demokratickým ideovým okruhom zneužívajú náhľad na chyby, 

obmedzenosť a nedokonalosť ľudí a ich snáh a predpovedajú zrodenie nového človeka, ktorý 

sa rozíde so všetkými doteraz známymi formami spoločenského usporiadania a privodí stav 

úplnej harmónie na Zemi. 

Ľavicový extrémizmus ideologicky vychádza z anarchistických, antiglobalistických, 

antikapitalistických a marxistických teórií. Odmieta vonkajšiu autoritu a presadzuje myšlienky 

tzv. „slobodného“ jednotlivca. I keď väčšina ľavicovo extrémistických skupín verejne 

nedeklaruje potlačovanie práv a slobôd ostatných jednotlivcov, v prípade realizácie cieľov 

ľavicových extrémistov môže dôjsť k priamemu ohrozeniu pluralitnej demokracie 

a občianskych slobôd. Typickým znakom ľavicového extrémizmu je rozširovanie princípu 

rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí. Zdôrazňovaním elementárnej ľudskej 

rovnosti sa síce zhoduje s princípmi demokratického ústavného štátu, avšak z tohto princípu 

vyvodzuje dôsledky, ktoré nie sú zlučiteľné s charakterom demokratického právneho štátu. Z 

ideologického hľadiska extrémistickú krajnú ľavicu tvoria smery: marxizmus-leninizmus a 

všetky jeho odchýlky (ako maoizmus či trockizmus a i.), komunizmus a anarchizmus. K 

ľavicovým zoskupeniam sa radí aj eko-extrémizmus. Pre radikálne ekologické hnutia je typický 

panteizmus a inklinácia k rôznym prírodným kultom, s ktorými korešponduje ekológmi hlásaný 

návrat k prírode a všetkým formám života. Kvôli prezentácii zásadných zmien v prístupe 
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k prírode a inšpirácii prírodnými kultmi býva za špecifické náboženstvo považovaná aj hlbinná 

ekológia284. 

 

Nacionalizmus predstavuje ideológiu, ktorá je základom pre krajnú pravicu, ale významne 

ovplyvnil aj krajnú ľavicu. Nacionalizmus sám o sebe nemusí byť ani extrémny, ani radikálny 

ale dá sa ľahko zneužiť. Nacionalizmus pôvodne vznikal ako proces demokracie avšak 

chybným nastavením premís sa dokázal zmeniť a stal sa hnacím motorom nacizmu a rasovo 

motivovanej genocídy285. Nacionalizmus by mohol byť akýmsi politickým tmelom v tom 

prípade ak by sa  jazykové a kultúrne hranice zhodovali s hranicami štátu. To však vo väčšine 

krajín neplatí. Už v minulosti pri formovaní národnostných štátov sa prišlo na to že tieto krajiny 

obsahujú vo svojom národnom základe cudzorodé prvky v  podobe rôznych etnických skupín. 

Časť nacionalistov sa prikláňa k riešeniu že síce krajina obsahuje rôzne etnické skupiny ale sú 

akceptované pokiaľ akceptujú národný jazyk a kultúru286. Poznáme rôzne formy nacionalizmu: 

Liberálny nacionalizmus  –  ide o najstarší typ. Ten vidí národy ako zvrchované entity ktoré 

majú  právo na svoju zvrchovanosť a sebaurčenie. Predstavitelia liberálneho nacionalizmu sú 

odporcami mnohonárodných ríš a kolonializmu.  

Konzervatívny nacionalizmus –  s daným typom sa môžeme stretnúť už v etablovaných 

národných štátoch. Jeho prívrženci sú odporcami rôznych typov migrácie. 

Expanzívny nacionalizmus – táto forma je často spojovaná s rôznymi formami šovinizmu teda 

že je jeden národ uprednostňovaný nad ostatnými. Vo vyhrotených formách šovinizmu ide 

dokonca o nadradenosť národa nad jednotlivcom. Táto forma nacionalizmu bola celkom bežná 

počas 19. storočia v  prepojení na vtedajší kolonializmus. Keď prevládala myšlienka že biele 

národy sú kultúrne a intelektuálne nadradené nad čiernymi barbarskými národmi. 

Kultúrny nacionalizmus – táto forma vníma národ ako určitú formu civilizácie a je zameraný 

skôr na ľudovú kultúru jej dedičstvo ako na kultúru vyšších vrstiev národa. Tento typ 

nacionalizmu je dosť spojovaný s ďalšou formou nacionalizmu a  to etnickým nacionalizmom.  

Ten má v centre záujmu, už ako aj z názvu vyplýva etnicitu. Tieto dve formy sa často  prelínajú. 

 

                                                           
284 MAREŠ, M. Ekoterorismus v České republice. Rexter č. 1/2004. 
285 JASCHKE, H. G. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Westdeutscher Verlag. 
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Náboženský extrémizmus je najčastejšie spájaný s rôznymi náboženskými skupinami či 

novými náboženskými hnutiami. Prvky extrémizmu v nich tvoria nehumánne manipulatívne 

formy uplatňované vedením náboženských hnutí voči ich prívržencom. Nábožensky 

motivované antidemokratické postoje a činnosti, orientované na ustanovenie alebo udržanie 

teokratického režimu, prípadne porušovanie zásadných demokratických záujmov a základných 

ľudských práv. K náboženskému extrémizmu patria sekty, pseudoreligiózne zoskupenia, 

fanatické náboženské skupiny a hnutia. Náboženský extrémizmus sa prejavuje striktným až 

násilným presadzovaním či vnucovaním náboženských dogiem a pochybných náboženských 

výkladov, fanatickým vyznávaním učenia ich zakladateľa alebo vodcu. K typickým prejavom 

náboženského extrémizmu patrí ohrozenie mravného vývinu obyvateľstva (najmä mládeže), 

ktoré pri sfanatizovaných jedincoch – členoch náboženských extrémistických zoskupení, môže 

vyústiť až do ich masových samovrážd či zabití nevinných osôb, príp. môže dôjsť k ohrozeniu 

zdravia alebo majetku iných osôb. V minulosti sa často redukoval len na islamský 

fundamentalizmus. V súčasnosti predstavuje jednu z najdiskutovanejších tém politickej vedy 

a bezpečnostných štúdií. 

 

Nacizmus, skrátený výraz z nemeckého „Nationalsozialismus“, tiež hitlerizmus, je totalitná 

ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933 - 1945 (tzv. Tretia ríša) 

prostredníctvom NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vedenej Adolfom 

Hitlerom. Nacistická ideológia kombinuje koncepciu fašizmu a rasizmu (vrátane 

antisemitizmu), vychádza tiež z krajného nacionalizmu a niektorých prvkov socializmu. 

 

Nebezpečné spoločenstvo- sa vyznačuje praktikami psychickej manipulácie, uctievaním vodcu 

alebo vedenia a ekonomickým, fyzickým, psychickým alebo sexuálnym zneužívaním svojich 

členov. Narúša integritu osobnosti, poškodzuje zdravie, ohrozuje život a nesie aspoň niektoré z 

nasledujúcich znakov:  

 autoritatívne vedenie,  

 selekcia informácií,  

 uzavretosť fyzická alebo ideová,  

 utajovanie štruktúr a náuky,  

 konfliktnosť.  

Nebezpečné spoločenstvá rozdeľujeme podľa toho z akých princípov vychádzajú na: 

náboženské, terapeutické, komerčné a politické. Nebezpečné spoločenstvá sú najčastejšie 



117 

 

spájané s rôznymi náboženskými skupinami či novými náboženskými hnutiami. Prvky 

extrémizmu v nich tvoria nehumánne manipulatívne formy uplatňované vedením hnutí voči ich 

prívržencom.  

 

Politický extrémizmus v zásade označuje akékoľvek aktivity smerujúce proti súčasnému 

systému s cieľom nahradiť tento systém celkom odlišným systémom287. Politický extrémizmus 

je úmyselné konanie, ktoré sa výrazne odchyľuje od prijatých, všeobecne uznávaných a 

akceptovaných noriem spoločenského správania a verejno-politických aktivít, smerujúce k 

ohrozeniu, destabilizácii, prípadne až k zmene legitímneho štátneho zriadenia, ústavného 

poriadku alebo demokratických princípov zvrchovaného, právneho štátu alebo k ohrozeniu jeho 

suverenity a územnej celistvosti. 

Konečným cieľom skupín alebo jednotlivcov presadzujúcich politický extrémizmus 

je prevzatie štátnej moci (legitímnym, ale aj nelegitímnym spôsobom) alebo jej deštrukcia 

použitím nelegitímnych prostriedkov. Ich snahou môže byť aj spochybňovanie povojnového 

usporiadania v Európe, vrátane revízie štátnych hraníc. 

 

Pravicový extrémizmus je „súhrn postojov, spôsobov správania a akcií, ktoré sú buď 

organizované alebo nie, ktoré vychádzajú z rasisticky alebo etnicky podmienenej sociálnej 

nerovnosti človeka, vyžadujú etnickú homogenitu národa a odmietajú princíp rovnosti 

zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, zdôvodňujú prednosť spoločenstva pred 

indivíduom, odmietajú pluralizmus hodnôt liberálnej demokracie a demokraciu chcú definovať 

ako spiatočnícku“.  Pravicový extrémizmus je teda charakteristický nasledujúcimi prvkami288:  

 je antipluralistický a podnecuje strach pred spoločenskou rôznorodosťou, 

 odmieta myšlienku ľudských práv, hlavne ľudskej dôstojnosti ako i práva na slobodu 

a rovnosť, 

 uprednostňuje autoritatívny vodcovský štát, a preto je antidemokratický, 

 je antiparlamentaristický, pretože odmieta súťaženie politických strán a preferuje 

homogénne národné spoločenstvo, 

 je antiinštitucionálny, odmieta deľbu moci, 

 je verejne alebo skryto rasistický a/alebo antisemitský, 
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 vo všeobecnosti je nepriateľský voči cudzincom, odmieta „iných“ alebo „cudzích“, 

ako i tých, ktorí sa za týchto ľudí zasadzujú, 

 je vypäto nacionalistický a nepriateľský voči ostatným štátom,  

 podporuje revizionizmus, v ktorom bagatelizuje význam nacistického štátu alebo ho 

dáva za príklad, či relativizuje a popiera holokaust, 

 je náchylný páchať násilie, vo vlastných radoch toleruje neonacistov a vojenské 

násilie, 

 znevažuje všetkých, ktorí sa odkláňajú od noriem, ktoré stanovili samotní extrémisti, 

ako napr. homosexuáli, postihnutí ľudia, etnické menšiny alebo politicky inak 

zmýšľajúci ľudia. 

 

Pravicový extrémizmus je motivovaný programami a postojmi alebo ideológiami, 

ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktoré obhajujú, podporujú alebo 

podnecujú nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb 

alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, 

pre ich pôvod, názory, fyzické či psychické odlišnosti alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je 

zámienkou pre predchádzajúce dôvody. Typickým znakom pravicového extrémizmu je 

popieranie rovnosti všetkých ľudí. Na jednej strane nadraďuje (vyššie hodnotí) určité etnikum, 

národ alebo rasu, z čoho pramení typický nacionalizmus, antisemitizmus či rasizmus. Na strane 

druhej ponižuje skupiny, ktoré považuje za cudzie, menejcenné či ideologicky nevyhovujúce.  

Cieľom pravicových extrémistov je vytvorenie politického systému na báze fundamentálnej 

nerovnosti ľudí, založenej na pôvode, výkone, národnej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. Z 

ideologického hľadiska extrémistickú krajnú pravicu tvoria smery: fašizmus, nacizmus, 

neofašizmus, neonacizmus. Tieto režimy sa snažia o sústredenie moci do jedného centra, 

typicky do rúk jedinej osoby – vodcu, na rozdiel od ľavicového anarchizmu. 

 

Radikalizmus tvorí súhrn politických názorov, ktorých aplikácia v spoločnosti by viedla 

k rozsiahlym zmenám, avšak nie k likvidácií demokracie ako takej289. Smer, ktorý sa snaží 

uskutočniť rázne, radikálne (ku koreňom idúce) zmeny. Prejavuje sa najmä ako politický 

radikalizmus, hospodársky radikalizmus, ideový/myšlienkový radikalizmus. Radikalizácia 
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označuje proces, v ktorom jednotlivci alebo skupiny  pod vplyvom radikálnej politickej alebo 

náboženskej ideológie opustia hodnotový systém danej krajiny a osvoja si nový systém hodnôt, 

ktoré nie sú v súlade so základnými princípmi demokratickej spoločnosti (uznanie 

zvrchovanosti ľudu, rozhodovanie na základe väčšiny pri garantovaní práv menšiny, 

uplatňovanie základných práv a slobôd, dodržiavanie princípu zákonnosti). S  takýmto 

osvojením radikálnej ideológie a oddelením jednotlivca od systému morálnych a právnych 

noriem existujúcich v demokratickej spoločnosti sa zvyšuje odhodlanie realizovať radikálnu 

ideológiu v praxi násilnými spôsobmi. Toto môže niekedy viesť  až k použitiu prostriedkov 

terorizmu290. 

 

Rasizmus je hlásanie nerovnocennosti ľudských rás, ako aj viery, že niektorí ľudia sú nadradení 

iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase291. Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti 

ľudských rás. Rasizmus zahŕňa predsudky, stereotypy a diskrimináciu. Môže byť prítomný v 

spoločenských akciách, praktikách alebo politických systémoch, ktoré podporujú vyjadrenie 

predsudkov a averziu voči určitým rasám. Ideológia, ktorá je základom rasistických praktík. 

Často zahŕňa myšlienku, že ľudia môžu byť rozdelení do rôznych skupín (rás), ktoré sa líšia v 

ich sociálnom správaní a vrodených schopnostiach a ktoré môžu byť hodnotené ako horšie 

alebo lepšie. Rasistická ideológia sa môže prejaviť v rôznych aspektoch spoločenského života. 

Je spojená s xenofóbiou, segregáciou, hierarchickým rebríčkom, rasovou nadradenosťou a 

súvisiacimi spoločenskými javmi. Rasistické názory v minulosti v niektorých prípadoch viedli 

ku genocíde,  vyvraždeniu príslušníkov inej rasy. 

 

Rasový motív konania  je rasová nenávisť vyjadrená najmä v obsahu správania, spôsobe 

konania a porušení alebo ohrození záujmu chráneného Trestným zákonom, resp. zákonom o 

priestupkoch. Pri niektorých trestných činoch je vyjadrený už v základnej skutkovej podstate, 

niektoré ho majú vyjadrený ako kvalifikovaný znak skutkovej podstaty trestného činu292.  

 

Rasový antisemitizmus prestavuje druhú formu, ktorá počas 19. storočia začala nahrádzať 

predošlú formu antisemitizmu. Novší typ odmietal presvedčenie, že „za všetko“ môže 

náboženstvo. Novodobý pohľad sa opieral o presvedčenie, že sami Židia sú rasovo oddelenou 

                                                           
290 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 -2019. 
291  Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2006 – 2010. 
292 Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Predsudok&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
https://sk.wikipedia.org/wiki/Diskrimin%C3%A1cia_(znev%C3%BDhod%C5%88ovanie)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Xenof%C3%B3bia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Segreg%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierarchick%C3%BD_rebr%C3%AD%C4%8Dek&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADda_(pr%C3%A1vo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda
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skupinou, ktorej nepomôže ani prijatie krstu. Tento pohľad na Židov umocňoval ústup 

kresťanstva a nárast nacionalizmu v priebehu 19. storočia. V tej dobe sa začali objavovať aj 

protižidovské konšpiračné teórie, ktoré tvrdili, že Židia majú tajné  plány na ovládnutie sveta. 

Tieto teórie vychádzali z prílišnej koncentrácie Židov v niektorých odvetviach (napr. 

bankovníctvo, žurnalistika). Základom o ktorý sa tieto teórie opierali bolo dielo  Protokoly 

sionských mudrcov. Pravdepodobne sa jedná o  podvrh ktorý bol spísaný ruskou tajnou políciou 

avšak dodnes z neho čerpajú či už západní antisemiti alebo islamskí radikáli. Toto dielo  sa 

stalo aj inšpiráciou pre Adolfa Hitlera pri  písaní Mein Kampf293.  

  

Xenofóbia je chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom. Označuje 

odpor, nepriateľstvo, nedôveru voči všetkému cudziemu, strach pred ním. V mnohých 

ohľadoch možno xenofóbiu považovať za zastrešujúci pojem pre všetky druhy etnocentrizmu, 

eurocentrizmu, rasizmu a ďalšie koncepty. Ich základ spočíva v delení ľudstva na my - oni, 

pričom za meradlo toho, čo je dobré, správne a prijateľné sú považované len vlastné hodnoty, 

normy a idey. Xenofóbiou rozumieme vo všeobecnosti strach z cudzieho, nenávisť voči 

všetkému čo je cudzie, iné, odlišné. Je spojená so silným heterostereotypom. Zatiaľ nie je zhoda 

v tom, či je xenofóbia vyústením stereotypov alebo naopak či stereotypy vyplývajú z xenofóbie. 

Xenofóbia je súhrnným označením pre všetky prejavy neznášanlivosti ako je rasizmus, 

šovinizmus, nacionalizmus, fašizmus.... Xenofóbnym prejavom sa najlepšie darí v ťažších 

sociálnych podmienkach, pri znižovaní životnej úrovne, kedy sa v spoločnosti hľadá a často 

i nájde a identifikuje vinník zodpovedný za zhoršenie životných podmienok (u nás Rómovia, 

Maďari, dôchodcovia, zlodeji, politici...).  

Špecifickým prejavom xenofóbie je rasizmus ako ideológia, ktorá je nepriateľsky namierená 

proti príslušníkom inej rasy, ale aj etnika. Rovnako môže mať rôzne stupne intenzity, až po 

najkrajnejšiu podobu fyzického vyhladenia (genocídu). Je namierená proti príslušníkom skupín, 

ktoré majú ľahko rozlíšiteľné sociálne alebo antropologické znaky (farba pokožky, iné telesné 

špecifiká, jazyk, profesia, náboženstvo...), pričom hlása ich nerovnocennosť. Súvisiace pojmy 

sú rasové predsudky, rasová diskriminácia (upieranie práv na základe rasy...), rasová segregácia 

a rasová genocída294. 

  

                                                           
293 CHARVÁT, J. Současný politický extrémizmus a radikalizmus. 
294  Pospíšil, M., Sme rozdielni a predsa rovnakí. 
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