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Úvod 

Charakteristickou črtou extrémizmu je jeho ideologická motivovanosť.1 Vo väčšine 

prípadov nie je extrémistické konanie orientované na získanie obohatenia či prospechu. Je 

postavené na odhodlaní jednotlivcov realizovať určité konanie voči obetiam v duchu 

presadzovaného ideového motívu. V tomto sa extrémizmus líši od ostatných kriminálnych 

trestných činov, ktoré vychádzajú viac-menej z egoistických záujmov páchateľov. Medzi takéto 

záujmy môžeme zaradiť dosiahnutie hmotného zisku alebo získanie moci a vplyvu, či 

uspokojovanie vlastných potrieb. Extrémizmus sa vo svojej podstate vyznačuje najmä týmito 

vlastnosťami:  

 odmietaním platných právnych a morálnych noriem spoločnosti,  

 vysokou mierou názorovej alebo rasovej neznášanlivosti,  

 absenciou hmotných pohnútok,  

 protiprávnym konaním, s prvkami agresivity a brutality.2  

 

Extrémistické hnutia sa vyznačujú najmä názormi, ktoré väčšinová spoločnosť odmieta. 

Väčšinou ide o rýchle a jednoduché riešenia, ktoré sa môžu zdať prijateľné. Avšak len do doby, 

keď si jednotlivci uvedomia, k akým následkom povedú. Uvedomenie následkov je pre 

niektorých jednotlivcov faktor, pre ktorý prestávajú tieto aktivity konať. Avšak pre niektorých 

jednotlivcov ani uvedomenie si následkov nie je dôvodom pre zastavenie takéhoto konania. To 

najmä v prípade, že sa začlení do štruktúr radikálnej, extrémistickej skupiny, alebo do štruktúry 

sekty či kultu. Je preto nutné poznať základné vlastnosti týchto skupín, pre ktoré sú pre 

rizikových jednotlivcov príťažlivé. 

Osobné názory a postoje autora, ako aj ostatných odborníkov prezentované v monografii 

rešpektujú právo čitateľov na odlišný názor, alebo pohľad na analyzovanú problematiku. 

Citlivo vnímajú osobitosti každého jednotlivca, ktorý slobodne zmýšľa a koná podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia. Autor ponúka široké spektrum faktov, ktoré čitateľom 

umožňujú orientáciu v problematike radikálnych a extrémistických skupín, kultov a siekt v 

šírke identifikovanej na území Slovenskej republiky. 

Súčasné radikálne a extrémistické hnutia, ich charakteristiky a vlastnosti ustupujú od 

niektorých typických teoretických východísk platných v minulosti. Je to snaha o vyhnutie sa 

priamym stretom s liberálnou demokraciou. Zároveň to umožňuje využiť obmedzenia 

                                                           
1 BASTL, M. Radikální levice. 
2 BÚTOROVÁ, Z. a kol. Zaostrené na extrémizmus. 
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demokratického ústavného štátu. Umožňuje to existenciu v akejsi šedej zóne medzi legalitou 

a ilegalitou. Ústup z niektorých programových charakteristík, ako i kombinácia programov 

a stratégií, ktoré boli v minulosti typické viac pre pravicové, resp. pre ľavicové radikálne a 

extrémistické hnutia, dnes možno identifikovať ako spoločné body v prípade obidvoch 

variantov politického radikalizmu a extrémizmu. V zásade obhajujú potrebu existencie 

politického radikalizmu a extrémizmu ako antitézy demokratického ústavného štátu.3 

Autor monografie si uvedomuje, že v publikácii nie sú uvedené všetky atribúty 

komplexného pohľadu na radikálne a extrémistické hnutia ako aj problematiku kultov a siekt. 

Mnohé zoskupenia a hnutia pracujú v utajení a zatiaľ sa nezviditeľnili. Pre nedostatok 

relevantných informácií ich v monografii neuvádzame. Monografia nevyčerpáva všetky 

efektívne metódy a formy pôsobenia radikálnych a extrémistických hnutí v Slovenskej 

republike. Sústreďujeme pozornosť na najvýznamnejšie subjekty, ktoré pôsobia v Slovenskej 

republike a ktoré podľa našej mienky je potrebné poznať, skúmať a analyzovať. Tieto 

informácie je nutné podľa názoru autora využívať v rámci práce jednotlivých profesií pri 

ochrane ľudských práv pred týmto fenoménom. Obmedzujúcim prvkom, v tomto prípade, sú aj 

verejne publikovateľné a chránené informácie z prostredia špecialistov v tejto oblasti, najmä 

ich aktuálnosť a relevantnosť. U hnutí, ktoré sa pretransformovali a prijali zásady konšpirácie, 

uvádzame údaje, ktoré bolo možné získať pred prechodom do ilegality. Väčšina uvádzaných 

pravicových a ľavicových radikálnych a extrémistických hnutí, ako aj kultov a siekt v 

súčasnosti aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky. Verejnosť o ich pôsobení nemusí byť 

informovaná. Mnohokrát je to aj preto, pretože oficiálne vystupujú ako registrované občianske 

združenia, ktoré sa navonok vôbec neprejavujú. Budujú vlastné štruktúry, zúčastňujú sa aktivít 

organizovaných ich hnutím a k verejnému vystúpeniu sa iba pripravujú.  

Medzi najvýznamnejšie teoretické východiská tejto monografie patrí predovšetkým 

doterajší výskum v oblasti teórie extrémizmu a práce Inštitútu Hannah Arendt, texty Uwe 

Backesa a Eckharda Jesseho, ďalej výskum extrémizmu v rámci brnianskej politologickej 

školy, a publikácie holandského politológa Casa Muddeho, Karla Loewensteina, Seymoura 

Martina Lipseta a ďalších. V samotnej prezentácii výskumnej časti a opise slovenskej politiky 

ochrany demokracie čerpáme najmä z primárnych prameňov ako sú publikácie, vyhlásenia, 

články a tlačoviny slovenských politicky radikalistických a politicky extrémistických skupín, a 

z pravidelných správ slovenských bezpečnostných zložiek, najmä Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby. Taktiež aj z podkladov mimovládnych 

                                                           
3 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 
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organizácií, hlavne Ľudí proti rasizmu a monografií autorov Mila, Baumana, Bútorovej, 

Mesežnikova, Kocúra a ďalších. Teoretický rámec je doplnený terénnym výskumom autora 

v prostredí radikálnych a extrémistických skupín, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. 

Tieto zistenia sú zapracované do textu, čím došlo k doplneniu už zistených skutočností zo 

strany iných autorov, ktorí sa venujú problematike radikalizmu a extrémizmu. Vedeckú 

monografiu zároveň vnímame ako priestor prezentácie aplikovaného výskumu v oblasti 

radikálnych, extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenia v Slovenskej 

republike a zároveň ako prirodzené pokračovanie dvoch výstupov v oblasti teoretických 

vymedzení radikalizácie a extrémizmu vydaných kolektívom autorov Katedry sociálnej práce 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach4. 

 

 

  

                                                           
4 TÓTHOVÁ, L. A D. ŠLOSÁR (eds.). Prejavy radikalizmu a extrémizmu v sociálnych vzťahoch. 

LICHNER, V., ŠLOSÁR, D. a kol. Extrémizmus a radikalizácia v sociálnych kontextoch. 
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Radikalizácia a extrémizmus 

Poznanie problematiky súvisiacej s radikalizmom a extrémizmom si vyžaduje 

komplexný prístup jednotlivých vedných odborov. Základom je pochopenie konštrukcie, 

obsahu a rôznych foriem radikalizmu a extrémizmu ako sociálno-patologických fenoménov. 

Prejavy spojené s týmito fenoménmi nie je možné eliminovať len prostredníctvom represívnych 

opatrení a kriminalizáciou jednotlivých osôb - páchateľov, ktorí sa na týchto aktivitách 

zúčastňujú. Základom  je zvyšovanie informovanosti o problematike extrémizmu, rasizmu, či 

xenofóbie, ale aj aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do úsilia vedúceho k znižovaniu 

radikálnych a extrémistických prejavov v spoločnosti.5 Vyvíjanie celospoločenského tlaku 

proti týmto prejavom sa javí ako efektívne, no podľa názoru autorov tejto monografie často ide 

iba o zdanlivú efektivitu. Tieto prejavy sa potom presúvajú do akejsi „šedej zóny“, bez očí 

verejnosti, kde sa rozvíjajú aj napriek spoločenskému tlaku. Tomu napomáha aj rozvoj nových 

komunikačných kanálov, ktorými môžu jednotlivci sympatizujúci s takýmito ideológiami 

prejavovať. 

Radikalizácia je dlhodobo vnímateľným javom, ktorý sa prejavuje v jednej alebo vo 

viacerých sociálnych oblastiach. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že radikalizujúci 

jednotlivec sa každodenne dostáva do určitých sociálnych vzťahov, v ktorých môže 

ovplyvňovať iných jednotlivcov, alebo skupiny osôb. Je zrejmé, že proces radikalizácie je 

zameraný na ovplyvňovanie iných osôb. Môže ísť o získavanie nových sympatizantov, či 

členov radikálneho hnutia. Radikalizácia označuje proces, v ktorom jednotlivci alebo skupiny  

pod vplyvom radikálnej politickej alebo náboženskej ideológie opustia kultúru, hodnotový 

systém danej spoločnosti a osvoja si nový systém hodnôt, ktorý nie je v súlade so základnými 

princípmi demokratickej spoločnosti. To sú typické prejavy, ktoré v oblasti sociológie a 

sociálnej patológie vymedzujeme ako kontrakultúru6. Medzi takéto princípy zaraďujeme: 

 uznanie zvrchovanosti ľudu,  

 rozhodovanie na základe väčšiny pri garantovaní práv menšín,  

 uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd, 

 dodržiavanie princípu ústavnosti a zákonnosti.7  

 

                                                           
5 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
6 YINGER, J. M. Contraculture and Subculture. 
7 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 
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S  osvojením radikálnej ideológie a oddelením jednotlivca od systému morálnych a 

právnych noriem existujúcich v demokratickej spoločnosti sa zvyšuje odhodlanie realizovať 

radikálnu ideológiu v praxi aj násilnými spôsobmi. Toto môže niekedy viesť až k použitiu 

prostriedkov terorizmu.8 

Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa v Slovenskej republike formuje samostatná 

radikálna a extrémistická scéna, ktorá vďaka svojej spolupráci so skupinami z Českej republiky, 

a to ako na pravej, tak na ľavej strane politického spektra, nesie celý rad podobných 

charakteristík. Vzájomný súboj liberálnej demokracie a antidemokratických aktérov získal 

špecifickú podobu.  Kontext extrémistického spektra zahŕňa najmä nasledovné javy: 

 vzájomná ideologická a strategická spolupráca i medzi ideovo protikladnými skupinami; 

 tendencie k zjednocovaniu sa do vyšších a väčších celkov; 

 organizovanie verejných akcií; 

 intenzívne a skrývané šírenie ideológie, ideologických a propagandistických materiálov; 

 intenzívne využívanie siete internetu k vzájomnej komunikácii a predovšetkým 

k celoplošnému šíreniu ideí; 

 úsilie o maximalizáciu konšpirácie pri konkrétnej činnosti.9 

 

V politicko-právnej analýze extrémizmu vzniká reálna a zvyšujúca sa potreba dospieť 

k istému súboru základných metodologických nástrojov a terminologicky konzistentných 

definícií. Impulzom k takejto požiadavke je politická realita v krajinách západnej i východnej 

Európy. Demokracie nad extrémizmom nezvíťazili. Počet a aktivity ich nepriateľov vo vnútri 

samotných demokracií, vykazujú v horizonte posledných dvoch dekád skôr tendenciu rastu a 

aktivizácie.10 V bežnej praxi je možné pojmy ako extrémizmus, radikalizmus, ultrapravica, 

ultraľavica používať i s vedomím absencie ich ucelenejšej operacionalizácie. Pritom nemusí 

dôjsť k významnejšiemu nedorozumeniu. Participanti na takomto diškurze sú v zásade schopní 

k týmto termínom priradiť politické strany, hnutia či smery, ktoré k nim patria. V kontexte 

akademického výskumu a odborného jazyka je prirodzene takéto narábanie s terminológiou 

viac ako nedostačujúce. V prípade, že vedec označí politickú stranu, hnutie alebo smer za 

radikálny alebo extrémistický, mal by zároveň odpovedať na otázku, prečo. A práve na tomto 

mieste vznikajú definičné problémy.11 Hlbšie sa problematike všetkých variantov extrémizmu 

                                                           
8 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 -2019. 
9 KUPKA, P., LARYŠ, M. a J. SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. 
10 GYARFÁŠOVÁ, O. a G. MESEŽNIKOV. (eds.). Slovensko: Desať rokov samostatnosti a rok reforiem. 
11 DAVIES, D. J.  Anthropology and Theology. 

https://www.dur.ac.uk/theology.religion/staff/profile/?mode=pdetail&id=663&sid=663&pdetail=23533
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venuje odborný server Security and Society, ktorý vznikol v roku 2007. Od tohto roku vydáva 

nezávislú Správu o bezpečnostnej situácii v oblasti extrémizmu.12  

Hlbšia diferenciácia nedemokratických aktérov a foriem politického extrémizmu je vo 

svojej základnej podobe postavená na klasickom politickom rozdelení na pravicu a ľavicu. 

K nim je ešte v súčasnosti v rámci teórie extrémizmu pridávaný i extrémizmus náboženský. 

Napriek tomu existujú niektoré prístupy, ktoré upozorňujú napríklad na spoločné princípy 

realizácie cieľov ako pravicových, tak i ľavicových extrémistických subkultúr.  Preto sa takéto 

ideologické rozdelenie považuje za sekundárne. Dichotómia na podklade pravo-ľavého 

politického spektra v súčasnej teórii extrémizmu dominuje. Niektoré, najmä anglosaské 

teoretické koncepty, reflektujúce spoločný fenomén gangového násilia a zločinov z nenávisti 

(hate crimes) v rámci kontinentálnej Európy, predstavujú len partikulárne analýzy časti 

extrémistickej scény.13 Tieto analýzy neodpovedajú na problémy politického radikalizmu 

a extrémizmu straníckych subjektov vymedzujúcich sa voči režimu liberálnej demokracie a 

demokratickému ústavnému štátu bez použitia násilia ako prostriedku politického boja. Práve 

u nich je možné identifikovať významnú rolu programatiky, ktorá často odráža politické 

preferencie práve na podklade rozdelenia na pravicu a ľavicu.14   

Typológiu extrémizmu, založenú na porovnaní miery organizácie jednotlivých skupín s 

tým, či sa uchyľujú k využitiu politicky motivovaného násilia ako prostriedku politického boja, 

možno rozdeliť do štyroch základných typov: 

1. extrémizmus, ktorý využíva násilie a vykazuje pevnú organizáciu (teroristické skupiny); 

2. extrémizmus, ktorý využíva násilie, ale nevykazuje známky pevnej organizácie 

(subkultúry, hnutia); 

3. extrémizmus, ktorý nevyužíva násilie, a ani nie je pevne organizovaný (antidemokratickí 

intelektuáli); 

4. extrémizmus, ktorý nevyužíva násilie a je pevne organizovaný (politické strany, 

organizácie).15  

V slovenskom prostredí reflektuje diferenciáciu medzi radikalizmom a extrémizmom 

v zásade iba Správa o bezpečnostnej situácii v oblasti extrémizmu autorov odborného webu 

Security and Society16. Radikalizmom nazývajú politiku smerujúcu k presadeniu hlbokých 

                                                           
12 Security and Society 2008. 
13 GRIFFIN, R. The Primacy of Culture. The Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist 

Studies. 
14 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 
15 MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 
16 Security and Society 2008. 
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zmien demokratického systému (nie však jeho úplné odstránenie), participáciou na existujúcom 

politickým systéme s využitím legálnych, zásadne nenásilných prostriedkov. Extrémizmus 

charakterizujú ako stratégiu, ktorej cieľom je úplné odstránenie samotného demokratického 

systému a jeho nahradenie iným systémom – autoritatívnym, či totalitaristickým, v ktorom 

absentujú základné demokratické princípy a rešpektovanie ľudských práv.17  

Obr. 1 - Model radikalizmu a extrémizmu 

         Krajná ľavica                                                                         Krajná pravica 

Ľavicový 

extrémizmus 

Ľavicový 

radikalizmus 

Demokratický 

stred 

Pravicový 

radikalizmus 

Pravicový 

extrémizmus 

                                                 

                              Ústavno-konformné spektrum18 

Pravicovo orientované skupiny a hnutia v Slovenskej republike sa začali názorovo 

profilovať začiatkom deväťdesiatych rokov, keď sa začalo vnútorné štiepenie na nasledovné 

názorové vetvy: 

 nacionalisticky orientovanú, inklinuje k myšlienkam a ideám vojnového Slovenského 

štátu,  

 rasistickú, ktorá je najpočetnejšia s prevažne mladistvými sympatizantmi, vyznáva 

klasický rasizmus,  

 radikálnu, ktorá vyznáva fašizmus a neonacizmus.19  

 

Ideológie týchto skupín sú veľmi podobné. Typické je, že pri akciách hromadného 

charakteru je zjednocujúcim prvkom boj proti Rómom, cudzincom, anarchistom, atď., pričom 

príslušnosť k tej-ktorej názorovej vetve nie je podstatná.  

Teória v prípade extrémizmu, ako pravicového, tak i ľavicového uvádza niekoľko 

typológií členov extrémistických hnutí a združení. Prvou je typológia podľa motivácie ich 

členov: 

a) ideologicky motivovaný člen – je extrémistom z dôvodu identifikácie s konkrétnou 

ideológiou; 

                                                           
17 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
18 MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 
19 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 
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b) xenofóbny člen – dopúšťa sa extrémistických činov, pretože jednoducho nemá rád ľudí 

na základe ich odlišnosti podľa niektorej imanentnej vlastnosti (napríklad rasa, 

národnosť); 

c) ekonomicky a sociálne motivovaný člen – dopúšťa sa extrémistických činov, pretože k 

tomu dospel na základe svojich ekonomických alebo sociálnych problémov (napríklad 

strata práce, náhrada imigrantom na pracovnom mieste), prípadne vníma svet cez tieto 

aspekty (napríklad nesúhlasí s imigračnou politikou štátu a pod.); 

d) kriminálny člen – skutočná motivácia spočíva v tom, že chce páchať násilné skutky, 

prípadne rôzne trestné činy a za extrémistickú motiváciu sa iba skrýva.20 

 

Druhou je typológia z hľadiska osobnostných vlastností a sociálnej pozície, v ktorej člen 

extrémistického hnutia alebo združenia  vystupuje. Môžeme ich rozdeliť na niekoľko kategórií. 

 Vodca - extrémizmus sa zvykne uskutočňovať najmä v určitých ideologicky zameraných 

skupinách. Tieto skupiny musia mať svoje vedúce osobnosti, ktoré ostatných členov 

skupiny ovplyvňujú svojim názormi na to, aké extrémistické činy majú byť uskutočnené 

a ako. Taktiež ovplyvňujú celý spôsob života členov skupiny.21 Vodca sa vyznačuje 

vysokým sebavedomím, presvedčením o svojej výnimočnosti a pochopiteľne aj 

autoritatívnymi sklonmi. 

 Ideologický šíriteľ – v ideologicky zameraných skupinách pôsobí ako rozširovateľ, 

podporovateľ a utvrdzovateľ príslušnej ideológie. Nemusí byť vodcom v organizačnom 

zmysle, aj keď často vodca a ideologický šíriteľ splýva a je to rovnaká osoba. Ideologický 

šíriteľ pritom býva buď fanaticky presvedčený o svojej ideológii, čo aj prakticky dáva 

najavo, alebo ideológiu berie ako súčasť mocenského nástroja.22 V tom prípade sa tiež 

prejavuje ideologickým zápalom, aj keď predstieraným. 

 Vedený člen – v ideologicky zameraných skupinách sa nechá či už ideologicky alebo 

organizačne usmerňovať. Väčšinou ide o psychicky, často i sociálne nezaradeného, 

prispôsobivého jednotlivca, ktorý si môže, ale aj nemusí osvojiť ideológiu hnutia. V 

každom prípade mu vyhovuje pôsobenie v skupine, spolunáležitosť s ňou, prípadne 

možnosť skryť sa za väčší kolektív. 

                                                           
20 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. 
21 CHARVÁT,  J. Současný politický extrémizmus a radikalizmus. 
22 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. 
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 Unikajúci člen – je členom ideologicky zameranej skupiny, v ktorej však už byť nechce. 

Nedarí sa mu vymaniť z jej vplyvu, či už pre jeho menšiu psychickú odolnosť, alebo pre 

nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí zo strany ostatných členov pre „zradu“.23 

 Klamlivý člen – je členom ideologicky zameranej skupiny z úplne iných dôvodov, ako 

je ideológia alebo snaha patriť do skupiny či ju ovládať. Môže sa jednať o vysoko 

súkromné záujmy alebo dosahovanie určitých individuálnych cieľov, ktoré nesúvisia s 

ideológiou hnutia. 

 Samotársky člen – nie je členom ideologicky zameranej skupiny, môže byť 

sympatizantom s veľmi voľnými vzťahmi k iným podobne zameraným osobám či 

skupinám alebo môže byť úplne osamotený. Samotársky člen je extrémistom z vlastného 

presvedčenia.24 

  

                                                           
23 KULIFAJ, P. et al. Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou. 
24 BURDA, E. Trestné činy proti životu a zdraviu. 
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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.25 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 vývinu druhov.26  

Typický je aj negatívny vzťah voči imigrantom a etnickým menšinám. Argumentom je, 

že imigranti a etnické skupiny zhoršujú situáciu na trhu práce. Z etnických menšín sú to na 

Slovensku najmä Rómovia, ktorí vedú podľa nich „parazitný spôsob života“, čo má „negatívny 

vplyv na životnú úroveň majority. Svoje postoje ospravedlňujú tým, že negatívny vzťah je 

závislý na negatívnom pôsobení danej menšiny, na ich asocialite, kriminalite a agresivite. 

Pravicovo extrémistické organizácie sú obvykle aj silne antisemitské a obviňujú Židov zo 

vzniku stalinizmu a komunizmu. Hlavnou témou antisemitizmu je židovské svetové sprisahanie 

proti bielej rase. Ich snahou je „vedecky“ dokázať, že holokaust nebol a údaje o ňom sú 

nepravdivé a vymyslené.27 

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“. Typickými sú pre nich aj prejavy vlastenectva, ktoré slúžia na 

zdôvodnenie ich aktivít. Dôraz kladú na poriadok, čím si získavajú sympatie sklamaných 

občanov, ktorí majú pocit, že štát je slabý a nie je schopný zaistiť bezpečnosť.28 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 myslenia a spôsobu života odmietajú. Vedenie 

                                                           
25 KATUNINEC, M. Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám 

návratu totalitarizmu. 
26 FREDERICKSON, G. M. Rasizmus- stručná história. 
27 MIKUŠ, R. a D. GURŇÁK. Vývoj pozícií politického extrémizmu, radikalizmu a nacionalizmu v rôznych 

úrovniach volieb na Slovensku. 
28 MAZEL, M. Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice. In FIALA, 

P. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. 
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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 politický režim. 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 nejaké hnutie.29 Symboly pôsobia 

na vedomie ľudí v dvoch fázach. V prvej fáze sa určité skupiny ľudí spájajú  so symbolom v 

období veľkých osobných zvratov a kríz, v období, keď sa rúcajú predstavy o živote, kedy sa 

nedarí uspokojiť osobné ašpirácie. Beznádejnosť situácie riešia uznávaním symbolov, ktoré sú 

týmto ľuďom známe, alebo sú im inou osobou ponúknuté, alebo ich majú po ruke.30 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 členmi 

multispoločenstva. K subjektívnej integrácii im dopomôže aj určitá forma vojenskej 

organizácie skupiny, typická napríklad pre Skinheads. Život zrazu dostáva prísne a presné 

pravidlá, ktorým sa dobrovoľne podriaďujú. Je im predostretá prísna hierarchia ich novej 

spoločnosti. Získavajú jasný cieľ, čo chcú dosiahnuť a spôsoby, ako tento cieľ dosiahnuť v 

tomto multispoločenstve. Prechodom z prvej fázy do druhej, zohrávajú významnú úlohu aj 

vodcovia, ktorí s členmi spoločenstva manipulujú práve pomocou symbolov.31 Základná 

symbolika je postavená na princípe spoločnej krvi, čo vyjadruje „kmeňovú“ jednotu, a dokáže 

tak povzniesť spolupatričnosť 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, 

                                                           
29 FONTANA, D.  The secret language of symbols: A visual key to symbols and their meanings. 
30 SMIEŠKO, I. Internet a trestné činy extrémizmu. 
31 LURKER, M. Slovník symbolů. 
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4. symbolika krížov, 

5. personifikovaná, verbálna symbolika a symbolika hesiel, 

6. emblémová symbolika, 

7. grafická symbolika.32 

Pre pochopenie symboliky ako celku, ale aj jednotlivých kategórií a významu symboliky 

pre pravicových extrémistov je potrebné zaoberať sa ich obsahom. Ten je základným kameňom 

na ktorom je symbolika vybudovaná. 

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 prípade 

trestného postihu 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.33  

 

Všetky 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. Jeho predaj vytvára nemalé zisky. Časté javom 

medzi členmi pravicových extrémistických hnutí je tetovanie. 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 subkultúre.34  

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 

                                                           
32 ŠTEFANČÍK, R. a kol. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
33 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
34 MESEŽNIKOV, G. a O. GYÁRFÁŠOVÁ, Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku: 

Stav, trendy, podpora. 
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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.35  

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. 

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.36  

Pravicové extrémistické zoskupenia sú v Slovenskej republike prítomné a svojimi 

aktivitami sa čím ďalej, tým viac zviditeľňujú. Pôsobí tu 14 dobre etablovaných a aktívnych 

zoskupení, ktoré slúžia ako inštitucionálna základňa pre zhruba 5000 členov a prívržencov 

rasového extrémizmu.37   

Pravicový extrémizmus je súhrn postojov, spôsobov správania a akcií, 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 individuálnymi záujmami, odmietajú pluralizmus 

hodnôt liberálnej demokracie a demokraciu ako takú definujú ako spiatočnícku a 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, 

                                                           
35 CHMELÍK, J. Symbolika extrémistických hnutí. 
36 ŠIMON L. Extrémizmus ako prejav sociálneho konfliktu. 
37 Rasistický extrémizmus na Slovensku, 2002 
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 vo všeobecnosti je nepriateľský voči cudzincom, odmieta „iných“ alebo „cudzích“, ako i 

tých, ktorí sa za týchto ľudí zasadzujú, 

 je extrémne nacionalistický a nepriateľský voči ostatným štátom, 

 podporuje revizionizmus, v ktorom bagatelizuje negatívne dôsledky existencie 

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. homosexuálov, znevýhodnených, etnické menšiny alebo politicky inak 

zmýšľajúcich ľudí.38  

 

Pravicový extrémizmus je motivovaný programami, postojmi alebo ideológiami, ktoré 

smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktoré obhajujú, podporujú alebo 

podnecujú nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči jednotlivcovi, či 

skupine osôb. Dôvodom odlišného zaobchádzania je ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, etnickej skupine, ich pôvod, názory, fyzické či psychické odlišnosti alebo 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.39 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 neobmedzenej moci do rúk jedinej osoby, ktorým je vodca. 

To je jeden zo základných rozdielov medzi pravicovým extrémizmom a ľavicovým 

anarchizmom.40 

Pravicový extrémizmus dekonštruuje liberálnu demokraciu a nahrádza ju spoločenským 

poriadkom, ktorý by inštitucionalizoval nerovnosť ľudských bytostí, založenú na pôvode,  

národnej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. Za ideový základ súčasného pravicového 

extrémizmu býva považovaný predovšetkým antidemokratický konzervativizmus, namierený 

                                                           
38 SCHRAEDTER, E. Kommunale Handlungsmöglichkeiten gegen Rechtsextremismus.   
39 MILO, D.  Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Neonacisti, ich hnutia a ciele. 
40 BASTL, M. Radikální levice. 
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proti ideám Francúzskej revolúcie.41 Termín antidemokratický konzervativizmus je však nutné 

spresniť. Nejedná sa o klasické (Burkeove) poňatie konzervativizmu, obdobne reagujúce na 

Francúzsku revolúciu. Do antidemokratického konzervativizmu sa v interpretácii teórie 

extrémizmu radí: 

1. monarchizmus, 

2. nacionalizmus, 

3. revolučný konzervativizmus a fašizmus, 

4. xenofóbia a rasizmus42. 

 

V súčasnosti môžeme rozdeliť slovenskú krajnú pravicu na tieto hlavné prúdy:  

 ultranacionalistický prúd,  

 neonacistický prúd,  

 white power prúd.43  

 

Jednotlivé prúdy hovoria najmä o miere a charaktere vzájomného konfliktu extrémistov 

a demokracie. Ide o tradície spojené s ideológiou, z ktorých jednotliví aktéri krajnej pravice 

v Slovenskej republike vychádzajú. 

 

Ultranacionalistický prúd 

Najznámejšie krídlo slovenskej ultrapravice tvoria subjekty nadväzujúce na 

ultranacionalistickú či tiež ľudácku tradíciu. Jedným z kľúčových definičných rámcov 

takýchto skupín je glorifikácia vojnového Slovenského štátu, snahy o rehabilitáciu osobnosti 

jeho prezidenta Mons. Jozefa Tisa a popieranie či bagatelizovanie zločinov tohto obdobia. Étos 

Slovenského štátu je v rámci tohto krídla taký silný, že niektoré zo subjektov, ktoré tu môžeme 

zaradiť, ešte dnes považujú politiku vtedy vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

(HSĽS) za relevantný program i pre súčasnú spoločnosť.44 Najvýznamnejší predstavitelia tohto 

prúdu, ako Slovenská pospolitosť, Slovenská ľudová strana či Slovenská národná jednota, majú 

doteraz vo svojich programových materiáloch prítomnú požiadavku nahradenia existujúceho 

parlamentného usporiadania spoločnosti stavovským princípom, na ktorom sa organizovala 

spoločnosť HSĽS v období Slovenského štátu. 

                                                           
41 MIKULČÍKOVÁ, A. Súčasný pravicový extrémizmus. 
42 MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 
43 KUPKA, P., LARYŠ, M. a J. SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. 
44 LEBEDA, D. Úvod do problematiky extremismu. Příručka pro pedagogy. 
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Ultranacionalistický či neoľudácky prúd slovenskej krajnej pravice je charakteristický: 

 príklonom k ľudáctvu a snahou o rehabilitáciu predstaviteľov Slovenského štátu, 

 silným odporom voči Maďarom a ostrou šovinistickou rétorikou, 

 špecifickým antisemitizmom, ktorý vychádza z domácich tradícií, 

 dôrazom na kresťanskú morálku a odmietnutie modernity, 

 skeptickým prístupom k nacionálnemu socializmu, 

 odmietnutím násilia ako cesty k politickému prevratu a snahou o vstup do politiky.45  

Za hlavných predstaviteľov tohto prúdu možno považovať Slovenskú pospolitosť, 

Slovenskú národnú jednotu, Slovenskú ľudovú stranu, ale i Nové slobodné Slovensko, Jednotu 

slovenskej mládeže, Slovenské hnutie obrody či Národnú stráž. 

Neonacistický prúd 

Neonacistický prúd krajnej pravice má svoje korene v rozvoji subkultúry Skinheads na 

konci 80. a začiatku 90. rokov. Do Slovenskej republiky sa tento prúd dostával postupne 

z Českej republiky. Významnú úlohu tu zohrala popularita hudobnej skupiny Orlík a vznik jej 

slovenských nasledovníkov. Najmä hudobnej skupiny Krátky proces a  Juden Mord. I na území 

Slovenskej republiky začali neskôr vznikať desiatky zinov, okolo ktorých sa formovali prvé 

organizované skupiny skinheadov, ktoré v 90. rokoch organizovali pogromy proti Rómom či 

alternatívnej mládeži.46  

Neonacistickú tradíciu je možné vymedziť predovšetkým: 

 obdivom k nemeckej Tretej ríši a osobe Adolfa Hitlera, 

 nekritickým velebením nacionálneho socializmu ako ideálu spoločenského zriadenia, 

 radikálnym antisemitizmom a konšpiračnými teóriami o židovskej nadvláde, 

 popieraním holokaustu, väčšinou variovaného tézou „holokaust nebol, ale bude“, 

 vplyvom severskej mytológie a symboliky, 

 definovaním násilia ako jedinej cesty účinného politického boja.47  

 

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 

                                                           
45 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
46 FIALA, P. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 
47 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
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Adolfom Hitlerom.48 Nacistická ideológia kombinuje koncepciu fašizmu a rasizmu vrátane 

antisemitizmu. Vychádza z krajného nacionalizmu a niektorých prvkov socializmu. K známym 

autorom v rámci tejto skupiny patrí aj Umberto Eco, ktorý definoval tzv. Ur-Fašizmus (večný 

fašizmus) pomocou štrnástich archetypických znakov. Ide o tieto znaky: kult tradície, 

odmietnutie modernizmu, kult činu pre čin, žiadna forma synkretizmu neznesie kritiku, strach 

z cudzieho, apelovanie na frustráciu strednej triedy, posadnutosť sprisahaním, urazenosť 

bohatstvom a silou ich nepriateľov, uznávanie života pre boj, elitárstvo, každý je predurčený 

stať sa hrdinom, prenášanie túžby po moci do sexuálnych vzťahov, selektívny populizmus, 

hovorenie Newspeakom.49  

Fašizmus v pozícii moci je zložitým, účinným spájacím prvkom rozmanitých, avšak 

spojiteľných konzervatívnych, nacionálno-socialistických a krajne pravicových prímesí, ktoré 

dokopy spájajú spoločných nepriateľov spoločnou túžbou po obrodenom, posilnenom a 

očistenom národe. Za akúkoľvek cenu. Ale hlavne na účet slobodných inštitúcií a vlády zákona. 

Presné pomery tejto zmesi sú dôsledkom procesov: rozhodnutia, spojenectva, kompromisov a 

rivalít. Fašizmus tak predstavuje skôr sieť vzťahov ako pevnú podstatu.50 

 

White Power prúd 

White power prúd bol v rámci slovenskej ultrapravice vždy skôr okrajovou záležitosťou. 

V priebehu 90. rokov sa k nemu radili skupiny sympatizujúce s americkým Ku-klux-klanom, 

či kombinujúce white-power ideológiu s pseudonáboženskými kultmi. Tento prúd možno 

charakterizovať ako smer, pre ktorý je typické: 

 biela rasa je na najvyššom stupni vývinu zo všetkých ostatných; 

 ideálom je spoločenské zriadenie v podobe národného socializmu; 

 Európa má byť rasovo čistým územím; 

 očistenie  Európy a Severnej Ameriky od iných rás a kultúr; 

 spôsob ako dosiahnuť uvedené je RAHOWA (racial holy war) – rasová svätá vojna, ktorá 

očistí územia obývaných bielou rasou od príslušníkov iných rás; 

 odmietanie kultúr, ktoré majú pôvod inde než v bielej rase a európskej civilizácii; 

 odpor voči homosexuálom; 

                                                           
48 VEGRICHTOVÁ, B.  Extremismus a společnost. 
49 TŮMA, P. Světový terorismus: encyklopedie. 
50 PAXTON, R. O. Anatomie fašismu.  
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 všetky svetové vlády sú ovládané Židmi (Zionist occupational government – židovská 

okupačná vláda Z.O.G.); 

 okrem iných rás je nepriateľom a terčom útokov aj takzvaný „white trash – biely odpad“, 

ku ktorým radia anarchistov, užívateľov drog, bezdomovcov, kriminálnikov; 

 popieranie holokaustu.51 

 

K tejto tradícii sa hlásili marginálne skupinky extrémistov ako bol Klan slovenských 

rytierov, Bojovníci keltského kríža či Biela slovenská jednota. Jedinou skupinou, ktorá je aspoň 

virtuálne aktívnou v súčasnosti, je Hnutie Kreativity, čiže slovenská pobočka World Church of 

the Creator. V súčasnosti v Slovenskej republike vyvíja činnosť približne pätnásť rasisticky a 

neonacisticky orientovaných skupín.52 U niektorých skupín je aktivita len sporadická. 

Aktívne skupiny, charakteristické pravicovým extrémizmom, sa vyznačujú svojou 

symbolikou, pravidelným miestom stretávania (ide najmä o pohostinské zariadenia), spoločným 

cieľom a určitou hierarchiou. Zviditeľňujú sa najmä fyzickými útokmi, zakladaním 

internetových stránok s rasistickým resp. xenofóbnym obsahom, distribúciou kníh a hudobných 

CD s rasistickými alebo xenofóbnymi textami. Medzi tieto aktívne skupiny môžeme zaradiť:  

 Slovakia Hammer Skins,  

 Blood and Honour Slovakia,   

 Blood and Honour Cassovia,   

 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.  

 radikálnu pravicovú politickú stranu Slovenská pospolitosť - Národná strana (2005-2006) 

v súčasnosti pôsobiaca ako občianske združenie,  

 radikálnu politickú stranu Ľudová strana Naše Slovensko, v súčasnosti Kotlebovci 

Ľudová strana Naše Slovensko,  

 občianske združenia Nové Slobodné Slovensko a Jednota Slovenskej mládeže, ktorých 

členská základňa pozostáva z bývalých alebo stále aktívnych členov pravicovo 

orientovaných extrémistických skupín.53   

                                                           
51 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 
52 UŠIAK, J. a P. NEČAS.  Prejavy radikalizmu a extrémizmu v slovenskej republike. 
53 VINCLAV, E. Extrémizmus na Slovensku. MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol. Nemaj strach z extrémizmu.  
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 Môžeme konštatovať, že najradikálnejšie a najlepšie organizované nadnárodné skupiny 

tvoriace jadro pravicovej extrémistickej scény v Slovenskej republike sú Slovakia Hammer 

Skins a Blood & Honour Division Slovakia. V ďalšej časti sa pokúsime ponúknuť 

charakteristiku tých organizácií, ktoré sú v našom prostredí najviac rozšírené a z hľadiska 

možných extrémistických prejavov i najviac nebezpečné.54 

Charakteristika najvýznamnejších organizácií a hnutí pravicového extrémizmu 

Extrémistické hnutie Skinheads 

Skinheads patria v Slovenskej republike k najnebezpečnejšiemu a najpočetnejšiemu 

hnutiu, ktoré je plošne rozložené na celom území. Propagujú fašizmus, tvrdý rasizmus 

a nacizmus. Podieľali sa na mnohých rasovo motivovaných útokoch na celom území Slovenskej 

republiky. Aj rozvoj tohto hnutia na území Slovenskej republiky malo svoje vývojové fázy, 

ktorými od svojho vzniku prešlo. Je však potrebné povedať aj to, že skinheads neboli a nie sú 

vždy politickým a rovnako ani nebezpečným hnutím. Aj keď možno konštatovať, že časť 

skinheadov sa prepojila so Slovenskou pospolitosťou.  

Hnutie Skinheads nemá v Slovenskej republike dlhú tradíciu. Jeho korene siahajú do 

Anglicka. Prešlo istým vývojom, čo ho obsahovo menilo. Z čisto regionálnej záležitosti sa 

hnutie globalizovalo a rozšírilo i na iné kontinenty. Poukázať na jeho vývoj je dôležité, pre 

poznanie toho, čo ho formovalo a menilo a v akej podobe sa vlastne dostalo na Slovensko.55  

Za predchodcov skinheadov, môžeme považovať „Mods“, ktorí vznikli ako reakcia na 

vtedy prevažujúce hnutie Hippies. Vyznačovali sa hlavne krátkym strihom vlasov, drahým 

oblečením, jazdou na skútroch a čiernou hudbou. Táto móda odznela a o pár rokov neskôr sa 

vrátila v trochu inej podobe. Vznikla nová skupina s názvom „Hard mods“, ktorá vymenila 

uhladený, slušný vzhľad za džínsy, kockované košele a ťažké pracovné topánky nazývané 

martensy, čo v tej dobe slúžilo ako pracovné oblečenie.56 Orientovali sa okrem soulu aj na 

reggae a ska, ktoré so sebou priniesli prisťahovalci z britských území v karibskej oblasti. Časť 

mladých prisťahovalcov založila hnutie „Rude boys“, pre ktorých bolo typické hrubé nárečie 

spodiny, úcta k autoritám, teda správanie, ktoré oslovilo „Hard mods“.57 Po nejakej dobe dve 

na prvý pohľad nezlučiteľné kultúry, jamajskí emigranti a biela robotnícka mládež, vytvorili 

                                                           
54 TRAVIS, A. T. a P. HARDY. Skinheads: A Guide to an American Subculture. 
55 DŽAMBAZOVIČ, R. a R. KLOBUCKÝ. (eds.) Súčasné subkultúry mládeže. 
56 MAZEL, M. Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice. 
57 TRAVIS, A. T. a P. HARDY, Skinheads: A Guide to an American Subculture. 
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subkultúru Skinheads. Skinheads bolo vo svojich počiatkoch nepolitické hnutie, v ktorom išlo 

o dobový sociálny protest robotníckej mládeže v priemyselných častiach mesta so špecifickými 

hodnotami, potrebami a záujmami, ohraničené priestorom a povolaním otcov. Vyznačovali sa 

hrdosťou na robotnícky pôvod, patriotizmom, šovinizmom, kladným vzťahom k alkoholu, 

hlavne k pivu, z ktorého sa postupne stal kultový nápoj, návštevami v pohostinstvách 

a rockových kluboch, futbalových zápasov, na ktorých sa dopúšťali výtržností vyvolávaním 

bitiek s fanúšikmi protivníka. Boli veľmi tvrdí a problematickí. Opovrhovali vzdelaním, 

neznášali študentov, nenávideli hippies a narkomanov a vyžívali sa v bitkách a provokáciách 

na verejnosti.58  

Hnutie postupne slablo a k jeho oživeniu došlo koncom 70. rokoch 20. storočia ako 

reakcia na množstvo sociálnych problémov ako aj v dôsledku zhoršovania ekonomickej 

situácie a zvyšujúcej sa nezamestnanosti, postihujúcej prevažne málo kvalifikovaných mladých 

mužov. Z tohto stavu vinili prisťahovalcov, ktorí brali rodeným Britom prácu. Môžeme 

povedať, že spolu so znovuzrodením Skinheads prišiel aj rasizmus. Oproti pôvodnému 

apolitickému charakteru sa časť skinheadov začínala radikalizovať smerom doprava a tak došlo 

k štiepeniu hnutia.59  

Rasistickí Skinheads sa začali transformovať na medzinárodné politické hnutie, ktorého 

hlavnou postavou bol Ian Stuart Donaldson. Pod jeho vplyvom vznikla Blood & Honour a 

hudobná scéna „White Power Music“, založená na hard rocku s patriotickými textami. 

V textoch sa vyzývalo k ochrane „bielej rasy“ pred nepriateľmi, ktorí ju chcú zničiť (sionisti, 

komunisti, černosi a všetky „nebiele“ rasy), pričom nepriateľ bol špecifikovaný podmienkami 

danej krajiny. Texty obsahovali brutalitu a výzvy na fyzickú likvidáciu nepriateľa.60 

Pod vplyvom tejto transformácie sa v prvej polovici 80. rokov dostalo hnutie aj do 

Európy, kde sa rýchlo udomácnilo. Dôvodom bolo aj to, že Európa sa nachádzala v podobných 

problémoch. Hnutie skinheads v Európe vznikalo tiež medzi robotníckou mládežou a medzi 

nezamestnanými. Dominantným sa stal fašizujúci smer, ktorý sa v Nemecku pod vplyvom 

tradícií dostal na neonacistickú pozíciu. Pri spojení európskych neonacistov zohrala veľkú 

úlohu organizácia Blood & Honour. Vzniklo celoeurópske spoločenstvo postavené na prepojení 

neonacizmu s neofašizmom.61  

                                                           
58 KRÁĽOVSKÝ B. Skinheads na Slovensku. In DŽAMBAZOVIČ, R. a R. KLOBUCKÝ. (eds.) Súčasné 

subkultúry mládeže. 
59 KHARROUB, T. Understanding Violent Extremism: The Social Psychology of Identity and Group Dynamics. 
60 FARIN, K. Skinhead – A Way of Life. 
61 LAUENBURG, F. 40 Jahre Skinheads:Jugendszene und Arbeitermythos. 
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Spôsob preukazovania príslušnosti k hnutiu sa postupne vyvinul a v súčasnosti 

predstavuje typické znaky, ktoré odlišujú príslušníkov od iných hnutí. Vzhľadom k 

prezentovanej ideológii, ktorú vyznávajú, plní svoj účel. Spája ich aj jasné vedenie, pevné 

hierarchické vzťahy, jasne určené hodnoty, spôsob komunikácie a jednotná symbolika.  

V samotných začiatkoch hnutia Skinheads boli členov charakteristické najmä tieto 

vonkajšie znaky: 62  

 oholená hlava alebo jej časť,  

 odev - letecké bundy tzv. „bombery“, džínsy, „kapsáčové“ nohavice, „maskáčové“ 

nohavice, 

 ťažká obuv - ide o vysokú obuv vojenského typu, najčastejšie s kovovou špicou,    

 doplnky - najčastejšie nášivky, nažehľovačky, odznaky rôznych symbolík  na oblečení 

označujúce príslušnosť k niektorej zo skupín hnutia Skinheads alebo propagujúce rasovú 

neznášanlivosť.63   

Tieto znaky majú svoje praktické odôvodnenie. Samotné hnutie vo svojom počiatku bolo 

určitou formou hnutia bitkárov a výtržníkov. Pri fyzických stretoch bolo výhodou mať 

vyholenú hlavu. Protivník nemohol chytiť skinheada za vlasy a poranená hlava sa ľahšie 

ošetrovala. Letecké bundy boli tiež pri bitkách praktické, lebo neobmedzovali  svojho nositeľa 

v pohybe a ťažká obuv sa v mnohých prípadoch stala účinnou zbraňou.64   

V súčasnosti má obliekanie civilnejšiu podobu a oblečenie so zakázanými symbolikami 

bolo nahradené inými značkami, ktoré rovnako vyjadrujú príslušnosť k hnutiu, ale ich nosenie 

nie je právne postihnuteľné.65  

Hnutie Skinheads sa rozšírilo aj do USA, kde malo ultrapravicové rasistické zmýšľanie 

silné korene. Predovšetkým organizácia Hammer Skinheads, ktorá bola úzko napojená na Ku-

Klux-Klan. Ako reakcia na rozmach rasistického a xenofóbneho myslenia vznikli v New Yorku 

S.H.A.R.P Skinheads, ktorí vystupovali proti rasovým predsudkom. 

Symbolika používaná hlavne hnutím Skinheads má viacero podôb. Medzi príslušníkmi 

môžeme pozorovať tzv. kultovú symboliku, pre ktorú je charakteristické používanie symbolov 

starogermánskych božstiev, hlavne boha Odina. Typická je aj znaková symbolika, 

charakteristická práve runovým písmom, často používaná jednotkami SS.66   

                                                           
62 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.   
63 FARIN, K. Skinhead – A Way of Life. 
64 NOCIAR, T. Mládež a extrémizmus. Výskumy, úvahy, odporúčania. 
65 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike.  
66 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
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Množstvo symbolov používaných prívržencami hnutia Skinheads, prípadne aj inými  

pravicovými extrémistickými hnutiami, ktorých hlavnou ideologickou osobnosťou je Adolf 

Hitler a ideológia fašizmu, nacizmu a neonacizmu, je zámerne kombinovaných s číselnými 

symbolmi. Tieto čísla vyjadrujú poradové čísla písmena v abecede. Možno hovoriť o 

kryptogramoch iniciálok významných osobností fašistického Nemecka. Najčastejšie používané 

kombinácie čísel sú: 

 14 – vyjadruje 14 slov anglickej vety: „We must secure the existence of our people and 

a future for white children“. V slovenskom preklade: „My musíme chrániť existenciu 

našich ľudí a budúcnosť bielych detí“. Autorom tejto vety bol David Lane (1938-2007) 

zakladateľ ultrapravicovej teroristickej organizácie The Order (Poriadok). Táto 

organizácia mala v USA na svedomí viacero lúpežných prepadnutí bánk, zabitie 

židovského moderátora denverskej rádiovej stanice. Za svoje činy bol odsúdený v roku 

1985 na 190 rokov väzenia;67  

 18 – kryptogram obsahujúci iniciály Adolfa Hitlera – prvé písmeno v abecede je „A“ a 

ôsme je písmeno „H“. Táto symbolika sa nachádza aj v názve anglickej teroristickej 

organizácie prepojenej na neonacistické kruhy Combat 18;68 

 88 – číselná kombinácia vyjadrujúca fašistický pozdrav „Heil Hitler“. Kombinácia 18 a 

88 je veľmi často používaná neonacistami v internetových chatoch ako vyjadrenie 

príslušnosti k myšlienkam nacizmu a fašizmu.69  

 

Do východnej Európy hnutie preniká v polovici 80. rokov 20. storočia. Veľkým 

rozmachom prešlo po páde komunistického režimu. Skinheads prenikli skôr z Nemecka ako 

z Anglicka. V Slovenskej republike sa hnutie do roku 1989 presadzovalo ako alternatívny 

životný štýl mládeže. Po roku 1989 nastal veľký rozmach hnutia. Vplyv na to mal 

liberalizovaný trh a otvorená spoločnosť prinášajúca množstvo problémov ako nárast 

kriminality, drogovej scény, prostitúcie, nezamestnanosti, integrácia etnických menšín či 

narastajúce prisťahovalectvo.70  

Už za existencie Československej socialistickej republiky mala veľký vplyv na rozvoj 

hnutia hudobná skupina Orlík. Krátko po sebe vydala dve platne s textami, 
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ktoré spopularizovali hnutie Skinheads medzi mládežou. Ďalšou významnou skupinou, ktorá 

prispela k masovému rozšíreniu skinheadov boli Tři sestry a jej líder Daniel Landa.71  

V Slovenskej republike paradoxne začali s rasizmom ako prvé punkové skupiny 

z niekdajšej Československej socialistickej republiky. U nás najznámejšou punkovou skupinou 

bola „Zóna A“, ktorá so svojou skladbou Cigánsky problém  iniciovala niekoľko programov 

proti rómskemu etniku najmä na území hlavného mesta Prahy. Vznikom Slovenskej republiky 

v roku 1993 opadli národnostné vášne voči Čechom a prahocentrizmu. Tradíciou sa stali 

pochody k hrobu prezidenta vojnového Slovenského štátu, Dr. Jozefa Tisa, či zoskupovanie sa 

pri príležitosti osláv 14. marca, ktoré pretrvávajú dodnes.72 

V tom období začali vznikať prvé extrémistické zoskupenia a rasisticky orientované 

hudobné skupiny (Juden Mord, Justícia, N.S. Band, D.M.S., Front 18, Biely odpor a iné). Tieto 

skupiny pravidelne vystupovali po celom Slovensku a na ich koncertoch sa zúčastňovali 

predovšetkým skinheadi.73  

Skinheads ponúkajú svojim členom alternatívny životný štýl s dôrazom na skupinový 

život, ktorého sú schopní mladí ľudia. Majú jasné vedenie, pevné hierarchické vzťahy, jasne 

určené hodnoty, určený spôsob komunikácie a jednotnú symboliku. Ponúkajú identitu v 

skupine, v ktorej sa člen musí bezpodmienečne podriadiť, a to aj svojím nazeraním na svet. Na 

jednej strane sa jednotlivec integruje medzi rovesníkov so spoločnými záujmami a na druhej 

strane člen získava pocit dôležitosti a hodnoty pre národ.74  

Na Slovensku nie je oficiálne registrovaná žiadna organizácia, ktorá by združovala 

prívržencov hnutia Skinheads. V skutočnosti však často svoju činnosť skrývajú pod činnosťou 

rôznych občianskych združení, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj hnutia. Členovia skupín sa 

schádzajú na koncertoch hudobných skupín inklinujúcich k pravicovej scéne a pri rôznych 

výročiach ako je vznik 1. Slovenskej republiky, oslavy výročia Andreja Hlinku, Dr. Jozefa Tisa, 

výročia vrážd svojich prívržencov a pod. Hnutie Skinheads patrí medzi najpočetnejšie a 

najaktívnejšie pravicové extrémistické hnutia.75  

V súčasnosti sú pravicoví extrémisti na celkom odlišnej úrovni, ako boli na začiatku 90. 

rokov 20. storočia. Vtedy išlo skôr o náhodné zoskupenia, bez trvalejšieho charakteru 

a štruktúry, ktorých členovia sa na verejnosti prezentovali ako výtržníci, bitkári a neskôr aj ako 

páchatelia závažných trestných činov, medzi ktorými nechýbali ani vraždy. Prvé významnejšie 
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prípady rasovo motivovaného násilia boli zaznamenané v roku 1993, kedy sa začali objavovať 

aj prvé ziny – amatérsky vyrobené a väčšinou xeroxované publikácie nízkej grafickej 

i obsahovej úrovne. Celá scéna bola v tomto období charakteristická búrlivým rozvojom. 

Vznikli prvé neformálne zoskupenia, ktoré si budovali kontakty na zahraničie. Po roku 1995 

došlo k výraznému prieniku rôznych skupín zo zahraničia a k ich etablovaniu sa na slovenskej 

extrémistickej scéne.76  

Samotní skinheadi najčastejšie rozdeľujú hnutie na politické a nepolitické. Medzi 

nepolitických „skinheadov“ je možné zaradiť tzv. Hooligans – športových, väčšinou 

futbalových fanúšikov, ktorí sa dopúšťajú násilností na športových podujatiach.  Sú to dobré 

príležitosti na cvičenie v bitkách a v stretoch s nepriateľským táborom, či políciou.77  

Politickí skinheads sa ďalej delia na pravicovo a ľavicovo orientovaných. Ľavicovo 

orientovaní sú tzv. Sharpskins. Táto skupina má v súčasnosti v Bratislave a v Košiciach 

minimálny počet prívržencov. Možno predpovedať, že je tu predpoklad zániku tejto časti 

hnutia. Omnoho väčšiu popularitu má pravicovo orientované hnutie Skinheads. To je rozdelené 

na umiernené a radikálne krídlo. Časť radikálneho krídla sa prepojila so Slovenskou 

pospolitosťou, ktorá pôsobí ako občianske združenie.78   

Zástupcovia umierneného krídla svoju činnosť vyvíjajú prostredníctvom občianskych 

združení, ktoré sami zakladajú. Ich aktivity sú zamerané predovšetkým na organizáciu a 

podporu pri organizovaní rôznych mítingov a osláv výročí Slovenského štátu, výročí bojov I. a 

II. svetovej vojny a pod. Takýmto združením bolo aj združenie Slovenská Pospolitosť, ktorému 

sa podarilo v januári 2005 pretransformovať až do politickej strany Slovenská Pospolitosť – 

Národná strana (SP-NS). V roku 2006 rozhodnutím Najvyššieho súdu bola táto strana zrušená 

pre jej program, stanovy a činnosť, ktorá bola v rozpore s Ústavou SR.79 Naďalej sa jej členovia 

združujú v občianskom združení, ale jeho činnosť už nedosahuje také aktivity ako tomu bolo 

pred rokom 2006. Viacerí členovia tohto subjektu sa stali spoluzakladateľmi či členmi ďalšej 

politickej strany - Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá sa stala súčasťou NR SR 

v parlamentných voľbách v roku 2016. Dnes pod názvom Kotlebovci Ľudová strana Naše 

Slovensko. 

K radikálnemu krídlu patria predovšetkým neonacisti. Je to najproblematickejšie 

extrémistické krídlo. Dopúšťajú sa predovšetkým rasových  útokov proti rómskej národnostnej 
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menšine, bezdomovcom, cudzincom s inou farbou pleti a  útokov na prívržencov ľavicovej 

scény.80  

Spoločným základom všetkých rasovo extrémistických hnutí na Slovensku je rasizmus 

namierený proti Rómom, Židom a odpor k ľavici. Hnutie Skinheads dnes nie je jednotné. 

Postupne v ňom došlo k názorovému štiepeniu a v súčasnosti je možné vymedziť tri hlavné 

názorové prúdy, nacionalistický, neonacistický a white power prúd.81 

Aktívnymi skupinami rasistických extrémistov, hlásiacimi sa k hnutiu Skinheads, 

v súčasnosti na území Slovenskej republiky sú Slovakia Hammer Skinheads, Blood & Honour 

Division Slovakia (Bratislava), Blood & Honour Nitra, Blood & Honour Tatras Slovakia 

(Prešov), Blood & Honour Engerau (Bratislava – Petržalka), Blood & Honour Cassovia 

(Košice), Combat 18, SS AG Slovakia – Security Servis Action Group Slovakia, Biela 

slovenská jednota, Rytieri Slnečného klanu, Bojovníci keltského kríža, Celtic Tradition 

a rasisticky zameraná cirkev Christian Separatist Church Society Slovensko.82  

Hnutie Skinheads pôsobí v obidvoch smeroch extrémizmu, tak v ľavicovom ako aj 

v pravicovom. Aj keď sa hnutie reprezentuje ako celok, reálne je vnútorne rozčlenené do 

pravicového a ľavicového prúdu. 

 

Slovakia Hammer Skins (S.H.S.) 

Ideológia S.H.S. vychádza z neonacizmu, nacionálneho socializmu, rasizmu a 

antisemitizmu. Organizácia Slovakia Hammer Skins (S.H.S.) vznikla ako pobočka nadnárodnej 

organizácie Hammer Skins Nation, ktorá bola založená v Dallase v roku 1988. Združuje členov, 

ktorí sú aktívni a pre organizáciu môžu byť prínosom. To je jedno z kritérií pre vstup do S.H.S. 

Medzi ďalšie kritéria môžeme zaradiť rasovú čistotu a nezávislosť od drog, alkoholu a iných 

návykových látok. Jedná sa o neonacistickú a rasistickú organizáciu zameranú aj na 

usporadúvanie koncertov, vydávanie tlačených textov a aktivity podporujúce hnutie. Členovia 

S.H.S. nemajú zábrany páchať násilnú trestnú činnosť.83  

Slovenská organizácia, napojená na zahraničnú Hammerskins nation, vznikla v roku 1993 

pod názvom Slovakia Hammer Skins.  Heslo S.H.S., ktoré je označované aj ako desať slov, má 

toto znenie: „My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť našich bielych detí!“ Ich 

ďalšími heslami sú: „Bojujeme o prežitie a holú existenciu bielej rasy! Naše ideály sú čisté a 
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priame ako naše árijské srdce! Hammer skins nebudú mať nikdy nič spoločného s politickou 

stranou“. Slovakia Hammer Skins je medzinárodnou neregistrovanou organizáciou 

skinheadského hnutia. Ide o prísne konšpiračnú organizáciu, ktorá sa hlási k historickému 

nacizmu, xenofóbii, militantizmu a odinizmu (vzývanie keltského boha Odina). Ide 

o najradikálnejšiu, prísne konšpiratívnu organizáciu založenú na vodcovskom princípe 

aktivistov. Jej prívrženci sa označujú za „rytierov bielej rasy“. Svojimi postojmi sa S.H.S. blíži 

k náboženskej sekte. Slovenská pobočka vznikla odvodením od jednej z najradikálnejších 

amerických neonacistických organizácií za pomoci aktivistov z USA a ČR.84  

Táto organizácia na Slovensko importovala národnosocialistický smer, ktorý priamo 

nadväzuje na národnosocialistický odkaz Slovenského štátu z rokov 1939-1945. Okrem 

presadzovania záujmov, medzi ktoré patrí likvidácia maďarskej iredenty a antisemitizmus, sú 

to aktivity zamerané na oslavy Rudolfa Hessa, ktorý je považovaný za mierotvorcu medzi 

árijskými národmi, Adolfa Hitlera, ako veľkého muža národov. Vyvrcholením aktivít S.H.S. je 

príprava na RAHOWA (svätú vojnu).85 S.H.S. sa poučilo z aktivít prvých priekopníkov hnutia, 

ktoré poškodili celé hnutie a jednotlivých členov hnutia. Vzniknuté škody viedli k tomu, že sa 

členovia S.H.S. stiahli do ilegality a aj pri neoficiálnom styku zverejňujú iba čísla svojho P.O. 

Boxu. 

Pri nových členoch v súčasnosti vyžadujú najprv osobný kontakt, až potom prichádza 

procedúra predchádzajúca ich prijatiu za člena. S.H.S sa dištancuje od všetkých nepravých 

národne orientovaných politických strán a organizácií (okrem B&H). Cítia sa byť elitou 

a uprednostňujú vzdelávanie, uvedomelosť a výcvik. Sú prísne vojensky organizovaní a prístup 

nových členov je možný až po ich preverení počas 2 až 3 ročného skúšobného obdobia. 

Hlavným záväzkom je dodržiavanie Zákonníka cti Hammer Skins, ktorý má 24 bodov.86 V 

praxi prijímanie nových členov prebieha obvykle tak, že učeň nebo študent obdrží leták,  ktorým 

je pozvaný na koncert S.H.S. Na koncerte nie je ihneď po príchode kontaktovaný, ale je len 

pozorovaný. Pri pozorovaní sa sústreďujú na tieto faktory:  

 či je dostatočne radikálny,  

 či nekonzumuje vo veľkej miere alkohol (za alkohol sa nepovažuje pivo),  

 ako má vypracované telo,  

 či hajluje a čo všetko je ochotný pri koncerte urobiť.87  
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V nasledujúcom dvoj až troj ročnom skúšobnom období je  sledovaný či dodržuje 

Zákonník cti Hammer Skins. Najmä ide o nasledujúce požiadavky. 

 Nepoužívaj drogy.  

 Snaž sa legálne získať zbraň a nauč sa s ňou zaobchádzať. 

 Pracuj na svojej fyzickej kondícii. 

 Hovor čo najmenej. 

 Buď ostražitý.  

 Dôsledne preveruj nových členov. 

 Nehovor nič, ak si konfrontovaný so zákonom.88 

S.H.S. pracuje na princípe „leaderless resistance“, čo znamená odpor bez vodcu. V praxi 

to znamená, že v rámci neonacistického hnutia vznikajú na sebe nezávislé bunky S.H.S., ktoré 

vyvíjajú svoju činnosť (politickú, propagačnú,...) nezávisle na ostatných bunkách. Prepojenie 

medzi jednotlivými bunkami je udržiavané prostredníctvom vybudovaných komunikačných 

kanálov. Najmä pre šírenie potrebných informácií, alebo pre prípad zjednotenia síl pri 

usporiadní alebo účasti na demonštráciách a väčších akciách. Princíp leaderless resistance 

odstraňuje vzájomné súperenie o moc. Umožňuje efektívnejšiu prácu celého hnutia a zvyšuje 

odolnosť voči zásahom polície. V praxi tento princíp prináša problémy v obtiažnej koordinácii 

medzi jednotlivými bunkami pri usporiadaní väčších spoločných akcií.89  

Z uvedeného vyplýva, že S.H.S. oficiálne nemá žiadnych vodcov a systém riadenia. V 

čele hnutia stojí skupina vedúcich miestnych skupín. Vodcovia a zakladajúce osobnosti 

používajú titul „Activist“. Práve títo vodcovia vyberajú, podľa podmienok stanovených hnutím, 

z radov sympatizantov členov do „Support Group“.90  

V prípade S.H.S. sa nedá hovoriť o otvorenom hnutí. S.H.S. je prísne vojensky 

organizovaná a ide o najradikálnejšie hnutie vôbec.  

Symbolom hnutia sú skrížené kladivá v kruhu so slovenským dvojkrížom v popredí. 

Skrížené kladivá majú predstavovať silu a bielu robotnícku triedu.91 Z dôvodu ochrany hnutia 

sú aktívni skôr v oblasti distribučného servisu. Sporadicky organizujú aj koncerty a párty. 

Hnutie vydáva časopis White Victory. Vystupujú proti „rasovej špine,“ za ktorú považujú 

Rómov, černochov, aziatov, ktorí ohrozujú bielu rasu tým, že zaplavujú biely svet. Rovnako 

vystupujú proti „klamstvám“ o II. svetovej vojne, hlavne voči údajom o holokauste. Medzi ich 
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cieľové skupiny patria aj sexuálni devianti a ich organizácie, pornografia, potraty (potrat = 

zničenie bielej rasy), biely odpad ako komunisti, anarchisti, zločinci a zradcovia rasy, ničenie 

prírody, prenikanie multikultúrnej špiny do našej vlasti, kapitalizmu a komunizmu. Cieľom 

hnutia je národnosocialistická spoločnosť založená na vodcovskom princípe. Žiadny 

kapitalizmus, komunizmus a vykorisťovanie ľudí. Žiadne vykorisťovanie prírody. Len v čistom 

prostredí môže existovať rasovo čistá a silná spoločnosť.92  

V roku 1996 sa na území Slovenskej republiky kreuje Blood & Honour Division Slovakia. 

Postupne preberá hlavné aktivity pri usporiadavaní väčšiny koncertov a zinov a pri združovaní 

elitných nazi-skinheads. To viedlo k postupnému prepojeniu väčšiny významných 

predstaviteľov S.H.S. s B & H. Obdobie 90. rokov možno považovať za vrcholné obdobie 

v činnosti S.H.S. Ďalšie obdobie je charakteristické postupným útlmom činnosti S.H.S.93 Ale 

nezviditeľňovanie sa, neznamená ukončenie aktivít a zánik hnutia. Keďže ide o elitnú 

organizáciu, je možné predpokladať, že si vytvorila podmienky pre prechod do ilegality 

a budovanie svojich štruktúr ako i dobudovanie odborne pripravenej členskej základne. 

 

Blood & Honour Division Slovakia (B&HDS)  

Medzi najvýznamnejšie militantné neonacistické medzinárodné organizácie 

v Slovenskej republike patrí Blood & Honour. Organizácia v Slovenskej republike vznikla v 

roku 1994 pod názvom Blood & Honour Division Slovakia (B&HDS). Organizácia Blood & 

Honour bola založená vo Veľkej Británii v roku 1987 Ianom Stuart Donaldsonom, známym 

frontmanom a spevákom skupiny Skrewdriver. Táto organizácia bola prepojená so známou 

teroristickou organizáciou Combat 18, ktorá sa neskôr stala jej bojovou zložkou.94  

Organizácia Blood & Honour patrí k hnutiu Skinheads a otvorene sa hlási k myšlienkam 

nemeckého národného socializmu. V priebehu svojho vývoja sa rozrástla na medzinárodnú 

organizáciu zaisťujúcu a podporujúcu fungovanie skinheadského hnutia vo svete a šírenie 

neonacistickej ideológie.95 Nepatrí medzi registrované organizácie. V súčasnosti je v úplnej 

ilegalite.  

Od roku 1995 na slovenskej extrémistickej scéne začali dominovať pobočky 

zahraničných neonacistických organizácií ako Slovakia Hammer Skins a Blood & Honour 
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Division Slovakia. Ich cieľom bolo importovať  národno-socialistickú ideológiu, ktorá priamo 

nadväzuje na odkaz slovenského vojnového štátu z rokov 1939-1945.96  

Blood & Honour Division Slovakia má po vzore materskej organizácie, svoju militantnú 

a teroristickú zložku Combat 18, ktorej aktivity boli zaznamenané aj na území Slovenskej 

republiky. Táto medzinárodná organizácia má na Slovensku viacero pobočiek. Cieľom 

organizácie je zjednotiť aktívnych, ale i doposiaľ pasívnych príslušníkov hnutia Skinheads. 

Politickou platformou na toto spojenie má byť národný socializmus a odkaz Adolfa Hitlera. 

Slovenské pobočky B&HDS udržujú pevné kontakty so zahraničím.97  

Blood & Honour Division Slovakia postupne prevzala aktivity od Slovakia Hammer 

Skins. Išlo najmä o organizovanie koncertov a zinov, vydávanie audio nosičov s white power 

hudbou, publikáciu tlačených materiálov. Blood & Honour Division Slovakia sa podarilo 

nadviazať kontakty so zahraničím do takej miery, že možno konštatovať, že sa stala jednou z 

aktívnych divízií celosvetovej siete Blood & Honour.98 Najmä pobočky na východnom 

Slovensku zorganizovali viacero podujatí a koncertov, na ktorých sa zúčastnili návštevníci 

nielen zo susedných krajín ako je Česká republika, Maďarsko, Poľsko či Nemecko, ale aj zo 

Škandinávie. Na tieto koncerty boli pozvané a aj sa ich zúčastnili neonacistické hudobné 

skupiny zo zahraničia. 

Ian Stuart sformoval Blood & Honour ako politické hnutie, ktoré má pomocou hudby 

zapôsobiť na bielu mládež a inšpirovať kamarátov. Nemá ísť iba o rock & rollový fanklub. Ian 

bol prvý, kto skombinoval rockovú hudbu s textami o bielej sile, čím vznikol white-power rock. 

Ale Ian nebol iba hudobník, bol aj politickým aktivistom. Vznikajúca organizácia mala k 

získaniu rešpektu potencionálnych kamarátov vytvoriť strach vo vnútri nepriateľov. Preto 

hnutie podľa Iana musí byť budované najmä na princípoch:  

 vernosť & hnev, 

 kamarátstvo & lojalita,  

 čo sa rovná inteligencia & statočnosť.99  

To malo zabezpečiť politických vojakov, ktorí sú odhodlaní k boju. „Takí ľudia 

nepotrebujú argumenty, aby vedeli ako to je skutočne. Od začiatku majú inštinkt a cit pre našu 

vec, to sú ozajstní kamaráti. Sú odhodlaní zomrieť pre svoje ideály a nie sú to žiadni kandidáti 

na samovraždu“.100  

                                                           
96 STRUHÁR, P. Vývoj neoficiálnej pravicovo-extrémistickej scény na Slovensku od roku 1989. 
97 MIKULČÍKOVÁ, A. Súčasný pravicový extrémizmus. 
98 ŠTEFANČÍK, R. a kol. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
99 BŐTTICHER, A. a M. MAREŠ. Extremismus: Theorien - Konzepte - Formen. 
100 Čo je Blood & Honour? In http://www.slovakia.bloodandhonour.net/articles.htm#e57 (2010)  
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V súčasnosti na území Slovenskej republiky aktívne operujú viaceré pobočky hnutia  

Blood & Honour. 

 Blood & Honour Division Slovakia (Bratislava). Prvá slovenská pobočka tejto 

medzinárodnej organizácie bola zriadená v Bratislave v roku 1994. Vydávala na 

vysokej grafickej úrovni spracovaný časopis Krv a česť s farebnou obálkou a časopis 

Zin 1939. 

 Blood & Honour Nitra je aktívna najmä v distribúcii hudobných nosičov, tlačovín. 

Organizovala koncerty skupín Biely Odpor a Front 18 pôsobiacich v Nitre a takisto 

viacero koncertov s medzinárodnou účasťou. Sprostredkovala aj tlač materiálov pre 

zahraničné skupiny B&H. 

 Blood & Honour Tatras (Prešov) vznikla v roku 1996 a zameriava sa predovšetkým 

na východnú časť SR. Pod touto pobočkou hrajú white power skupiny ako DMS (Doktor 

Martens Skinhead) z Prešova a Edelweiss z Popradu. Vydáva magazín Krv a česť Tatry. 

 Blood & Honour Engerau (Bratislava - Petržalka) vznikla koncom roku 1997. Vydáva 

časopis Biela Myseľ. Udržiava kontakty s ostatnými pobočkami B&H vo svete. 

Zabezpečuje distribúciu materiálov – hudobných nosičov, oblečenia, zinov. 

 Blood & Honour Cassovia (Košice) má veľmi úzke a silné kontakty so zahraničím. Jej 

web stránka je registrovaná ako www.bloodandhonour.org a celá je v angličtine. Sú na 

nej uvedené linky na všetky svetové pobočky organizácie B&H.101  

 

Combat 18 (C18) 

Jedná sa o medzinárodnú neonacistickú teroristickú organizáciu, ktorá vznikla v rokoch 

1991-1992 vo Veľkej Británii. Cieľom Combat 18 (C18) je  zhromažďovať extrémistických 

členov i z iných neonacistických skupín. V dobe vzniku Combat 18 sa malo jednať o militantnú 

ochrannú službu pri akciách British National Party.102 Činnosť Combat 18 je postavená 

predovšetkým na fyzických útokoch, posielaní dopisových bômb, pumových útokoch a 

vyhrážkach adresovaných nepriateľom Combat 18. Combat 18 pracuje tiež na princípe 

leaderless resistance.103 V praxi to znamená, že v rámci neonacistického hnutia vznikajú na sebe 

nezávislé bunky, ktoré vyvíjajú svoju činnosť nezávisle na bunkách ostatných. Prepojenie 

                                                           
101 Čo je Blood & Honour? In http://www.slovakia.bloodandhonour.net (2010) 
102 TRAVIS, A. T. a P. HARDY. Skinheads: A Guide to an American Subculture. 
103 LAUENBURG, F. 40 Jahre Skinheads:Jugendszene und Arbeitermythos. 

http://www.bloodandhonour.org/
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medzi jednotlivými bunkami je udržiavané prostredníctvom zvlášť vybudovaných 

komunikačných kanálov.104  

V Slovenskej republike je Combat 18 pre verejnosť neznámou organizáciou. Možno je to 

spôsobené aj tým, že zatiaľ sa verejne neprejavili žiadnym významnejším spôsobom, ktorý by 

ich dostal do povedomia spoločnosti. Pod názvom Combat 18 Division Slovakia v minulosti 

vyzývali k napádaniu vietnamských tržníc, rómskych centier a sídlisk, ľavicových aktivistov, 

gay-klubov, atď. Na stránky organizácie Combat 18 Division Slovakia odkazovala i britská 

Blood & Honour.105  

Combat 18 Division Slovakia tvorí skupinu, ktorá v Slovenskej republike zatiaľ 

nevyvíjala žiadnu činnosť a nachádza sa v štádiu budovania. Nakoľko je militantnou časťou 

Blood & Honour, ktorá sa rozvíja, je nutné predpokladať, že aj táto časť je budovaná v súlade 

s potrebami a záujmami Blood & Honour.106   

V súčasnej dobe nie je možné posúdiť, akým potenciálom výzbroje a vybavenosti 

Combat 18 disponuje. Do budúcna predstavuje potencionálne nebezpečnú skupinu, odhodlanú 

podnikať násilné útoky na ciele z radov občianskych aktivistov, novinárov, politikov a iných 

ľudí, ktorí aktívne vystupujú proti neonacistom na Slovensku. Je militantnou pobočkou 

organizácie Blood & Honour.107 Pobočku Combat 18 na Slovensku tvorí v súčasnej dobe úzky 

kruh ľudí, ale o to tvrdších a vernejších, ktorí sú pripravení ísť za svojim cieľom. Ich 

pripravenosť sa prejavila vo vyhlásení: „Sme odhodlaní bojovať proti špine tohto sveta 

a zastaviť mašinériu vracajúceho sa komunizmu a Z.O.G. systému. My vieme, že sme iba na 

začiatku našej cesty, že táto cesta bude dlhá a krvavá, plná porážok a víťazstiev, ale na to sme 

pripravení. Zo dňa na deň naša sila, odhodlanosť a presvedčenie v ideály národného socializmu 

rastie. Aj ty sa postav na odpor proti terajšiemu systému sveta, na stranu bielej revolúcie!“108  

 

SS Action Group (Security Systems Action Group – SS AG)  

Organizácia pochádza z USA a jej odnož bola v Slovenskej republike založená v roku 

1996. Hlási sa k národnému socializmu a organizáciám bojujúcim proti súčasným vládnym 

systémom a „farebnej“ kriminalite. Nábor ich členov spočíva v 2-3 mesačnej skúšobnej dobe, 

                                                           
104 LAQUEUR, W. The Age of Terrorism. 
105 KASAL, J. Extremismus. 
106 KELEMEN, M., HAVAJ, P. a V. PORADA. Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba spoločnosti a občanov. 
107 TRAVIS, A. T. a P. HARDY. Skinheads: A Guide to an American Subculture. 
108 BARTLETT, J., J. BIRDWELL & M. KING. The Edge of Violence. A Radical Approach to Extremism. 
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písomnom, telefonickom či priamom styku a vyberaním členského.109 SS AG pôsobí najmä na 

strednom Slovensku, ale svoje pobočky má aj v Bratislave a v Košiciach. 

 

Anti-Antifa (AA) 

V Slovenskej republike Anti-Antifa (AA) vznikla koncom 90. rokov. Idea na základe 

ktorej hnutie vzniklo, sa zrodila o niekoľko rokov skôr v Nemecku.110 Zakladateľom bol 

Christian Worch, ktorý sa rozhodol proti nepriateľom (antifašistom) bojovať rovnakým 

spôsobom a rovnakými prostriedkami ako ich používala Antifa. Predovšetkým sa začali 

zhromažďovať informácie o antifašistoch a tieto sa postupne zverejňovali na internetových 

stránkach. To umožňovalo  používanie sily k zastrašovaniu odhalených nepriateľov.  

 

Biela Slovenská Jednota  

Vznikla v roku 1996 na východnom Slovensku. Cieľom organizácie je snaha o zblíženie 

a zjednotenie nacionalistického a národnosocialistického prúdu v hnutí Skinheads a spojenie 

týchto dvoch táborov k jednotnej spolupráci a kooperácii.111 Biela Slovenská Jednota vznikla 

ako distribučné stredisko časopisov, rôznych nacionalisticky a antisemitsky orientovaných 

publikácií, textov hudobných skupín, tričiek s neonacistickými symbolmi a insígniami atď. 

Aktivity začala vyvíjať v júni 1997 vydávaním dvoch časopisov, Ostara a Hlas Slobody, 

vrátane ich distribučného servisu. 

 

Bojovníci keltského kríža  

Pôsobia na území Žilinského kraja a ich hlavná činnosť spočíva v organizovaní 

pravidelných stretnutí skinheadov na tzv. White Power party.  

 

Klan Slovenských Rytierov (KSR) 

Hlási sa k rasistickému odkazu myšlienok amerického Ku-klux-klanu112 a bol plánovaný 

ako slovenská pobočka tohto hnutia. Podľa vydaného manifestu malo byť členstvo dokladované 

členským preukazom.113 Pri svojich akciách nesmeli "jednotky" požívať alkoholické nápoje. 

Zakázané bolo poskytovanie rozhovorov predstaviteľom médií a tiež spolčovanie sa so "Židmi 

                                                           
109 KELEMEN, M., HAVAJ, P. a V. PORADA. Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba spoločnosti a občanov. 
110 DANICS, Š.  Radikalizmus – extrémizmus – antisystémovosť. 
111 FIALA, P. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 
112 BORUM, R. Radicalization into Violent Extremism. 
113 FREDERICKSON, G., M. Rasizmus- stručná história. 
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a tými, ktorí nemajú biely pôvod". Členovia Klanu Slovenských rytierov podľa vedenia 

organizácie majú zvážiť možnosť pôsobenia vo verejných inštitúciách. Sú povinní trénovať 

bojové umenia a používanie zbraní. 

 

Celtic Tradition  

Pôsobí na východnom Slovensku a má úzke prepojenie na B & H Cassovia. Stojí za 

organizovaním väčšiny veľkých koncertov skupín White power na Slovensku.114 Na verejnosti 

sa neprezentuje. Ostáva servisnou organizáciou pre B & H Cassovia. 

 

Slovenský Úsvit  

Mal s hnutím skinheads veľa spoločných znakov. Bol však menej radikálny. Podľa 

vlastných stanov bojuje proti Rómom, ktorí podľa nich nezveľaďujú vlasť a nič nerobia 

v prospech spoločnosti. Hnutie vzniklo v novembri 1995 v Banskej Štiavnici. Vydávalo časopis 

Na stráž (pozdrav príslušníkov Hlinkovej gardy a čelných funkcionárov slovenského vojnového 

štátu).115  

 

Slovenská národná liga  

Vznikla v roku 1995 s cieľom vstúpiť na politickú scénu. Tvorila ju menšia skupina 

národných socialistov hlásiacich sa k odkazu Slovenského štátu116 z vojnových rokov 1939-

1945. Vstup na politickú scénu sa jej nepodaril a tak sa začala venovať vydávaniu periodík, 

dovozu a distribúcii CD a MC nosičov s rasisticky orientovanými skupinami.  

 

Garda  

Vznikla ako slovenská vlastenecká organizácia v máji 1995 v Bratislave. Za ideologický 

vzor si vzali predstaviteľov slovenského vojnového štátu a ich politiku. Po ich boku sa tiež 

vytvorilo mládežnícke združenie Hlinkova mládež117 s cieľom vychovávať a vzdelávať mládež 

v národno-socialistickom duchu. 

 

                                                           
114 CHLPÍK, M. Problematika siekt a hnutí v činnosti Policajného zboru. 
115 CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. 
116 MESEŽNIKOV, G. a O. GYÁRFÁŠOVÁ. Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na 

Slovensku:   Stav, trendy, podpora. 
117 MESEŽNIKOV, G. a M. KOCÚR, (eds.) Extremism vs. Democracy in Central Europe: Issues, Experiences, 

Challenges. 
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Christian Separatist Church Society Slovensko 

Vedúce osobnosti tejto organizácie sa snažili vybudovať na Slovensku pobočku 

nábožensko-neonacistickej organizácie Aryan Nations.118 Po názorových nezhodách s Aryan 

Nations tu vznikla pobočka inej podobnej náboženskej extrémistickej organizácie Christian 

separatist church society Slovakia. Po nadviazaní kontaktov s predstaviteľmi vedenia tejto 

organizácie počas pobytu v USA bol zakladajúcemu členovi udelený titul pastor. Tento titul 

následne začal používať v komunikácii na internetových fórach. Je jedným z hlavných 

ideológov rasisticko-pravicového hnutia na Slovensku. Prispieva prekladmi rôznych 

zahraničných publikácií venujúcich sa popieraniu holokaustu na internetový server whitefront. 

Taktiež sa snaží publikovať svoje príspevky aj v mainstreamových médiách. 

 

Organizácie a skupiny vymedzené v predchádzajúcej časti sú taktiež charakteristické 

svojou ilegalitou, alebo čiastočnou ilegalitou. Spoločným prvkom je to, že momentálne 

v Slovenskej republike nie sú žiadnym spôsobom registrované. Nie je tak možné s úplnou 

presnosťou uviesť, koľko majú členov. Okrem nich však pôsobí v Slovenskej republike aj 

niekoľko oficiálnych organizácií, ktoré vykazujú prepojenie na extrémistickú scénu, hoci sa 

takto otvorene neprejavujú. Sú to rôzne občianske združenia ako Slovenská pospolitosť, alebo 

Slovenská národná mládež či Nové slobodné Slovensko, ktoré organizuje pochody a verejné 

zhromaždenia pri príležitosti vzniku prvého Slovenského štátu, vydávajú letáky. Ich činnosť sa 

však pohybuje na hrane zákona. 

 

Hooligans a ultras  

Športoví chuligáni alebo chuligáni (z angl. hooligans) sú výtržníci z radov fanúšikov 

hlavne futbalových klubov. Počas športových zápasov, ale aj pred nimi či po nich, na 

štadiónoch, v dopravných prostriedkoch, či v uliciach miest je bežný vandalizmus a bitky medzi 

jednotlivými skupinami športových chuligánov. Výtržnosti fanúšikov súperiacich futbalových 

tímov si spravidla vyžadujú zásahy policajných jednotiek, nakoľko ohrozujú verejný poriadok 

a bezpečnosť ostatných ľudí.119  

Chuligáni predstavujú organizované gangy, ktoré sú sformované so zámerom zapojiť sa 

do bitiek s členmi iných chuligánskych skupín, ktoré sa zgrupujú pod klubovou zástavou 

súperiaceho tímu. Tieto skupiny, môžu byť niekedy prepojené aj na niektoré, hlavne nacionálne 

                                                           
118 LAUENBURG, F. 40 Jahre Skinheads:Jugendszene und Arbeitermythos. 
119 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. 
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zamerané politické strany. Niektoré z týchto skupín chuligánov sú viac ľavicovo až proti 

rasisticky politicky orientované. V každom prípade skupiny chuligánov, vyznávajúce politické 

idey nepatria medzi reprezentatívnu vzorku fanúšikov športových tímov.120 

V prípade problematiky hooligans či ultras organizácií a zväzov nie je možné hovoriť 

priamo o radikálnych či extrémistických organizáciách. Sú to organizácie, ktoré sa však priamo 

spájajú s fenoménom diváckeho násilia či diváckeho extrémizmu, ktorý sa masívne rozvíja 

v období posledných dvoch dekád. Tento fenomén je však priamo prepojený s problematikou 

pravicového extrémizmu. Väčšina členov najrizikovejších skupín fanúšikov priamo 

sympatizuje s ideológiami ako nacizmus, fašizmu a  rasizmus. 

Divácke násilie sa netýka len športových ale aj kultúrnych podujatí. Dá sa konštatovať že  

športové, obzvlášť futbalové chuligánstvo prevláda. Tento fenomén vznikol v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia. Pôvodne sa títo násilníci a výtržníci označovali ako rowdies.121  

Výskumný tím z Akadémie Policajného zboru  z doterajších sledovaní fanúšikovských 

skupín odpozoroval najčastejšie prejavy správania nasledovne: 

 verbálna agresia (skandovanie, spev, vykrikovanie rôznych posmeškov), 

 obscénna gestikulácia, 

 hádzanie predmetov (fľaše, rôzne predmety, vytrhnuté sedadlá), 

 používanie pyrotechnických výrobkov (aj keď tie sú v Slovenskej republike na     

športových podujatiach zakázané), 

 zapaľovanie vlajok znepriatelených klubov.122 

Nemožno však všetkých fanúšikov obviňovať z extrémistických prejavov. Nie je taktiež 

jednoduché špecifikovať skupinu ľudí, ktorá tvorí základňu radikálnych fanúšikov. Je to z toho 

dôvodu že medzi týmito fanúšikmi (v prípade športových zápasov nazývaných chuligánmi) je 

možné nájsť osoby s rôznym sociálnym statusom, či vzdelaním. Rovnako prejavy sklamania, 

či pocitu víťazstva mnohokrát vedú k prejavom, ktoré je možno označiť za agresívne.123 

Oxfordskí psychológovia zostavili nasledujúci profil typického futbalového výtržníka: 

mladý manuálne pracujúci beloch  so základným až stredným vzdelaním, ktorý v srdci 

                                                           
120 HARSANYI, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale. 
121 JUSKO, P. Prevencia futbalového chuligánstva ako predmet pozornosti sociálnej práce. 
122 Metodika odhaľovania, objasňovania a dokumentovania trestnej činnosti motivovanej rasovou, národnostnou 

a inou neznášanlivosťou alebo páchanej priaznivcami extrémistických skupín. 
123 LOVAŠOVÁ, S. Klientske násilie ako súčasť sociálnej práce. 
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prechováva vášeň k svojmu klubu, ale v násilí vidí spôsob ako získať prestíž a vyššie postavenie 

medzi seberovnými124. 

U rasisticky orientovaných výtržníkov ide o jednotlivcov z rôznych sociálnych skupín, 

ktorých možno rozoznať podľa ich oblečenia a špeciálnych symbolov. Rasisticky 

motivovaných chuligánov môžeme identifikovať aj nepriamo z hovorových prívlastkov. Najmä 

keď sú ich pokriky na zápasoch ladené rasisticky, antisemitsky či xenofóbne. Ďalej je to možné 

z názvov takýchto skupín, ktoré tiež môžu mať rasistický podtón.125 Podobne sa často objavujú 

transparenty, vlajky a tetovania na ich tele. 

Návštevníkov a priaznivcov futbalu možno rozdeliť do nasledovných skupín: 

 fanúšikovia – tí podporujú svoj klub klasickým povzbudzovaním. Ide im o šport ako 

taký a podporovanie svojho klubu. Nosia dresy a šály. Zaujímajú ich výsledky, ktoré 

ich klub dosahuje. Neradia sa medzi extrémistické skupiny; 

 ultras – ide o vášnivejších fanúšikov. Tí sa prezentujú vlastným oblečením dávajú si 

vyrábať svoje tričká a mikiny na ktorých sa môžu objaviť aj extrémistické symboly. 

Cestujú s klubom ak hraje mimo svoje sídlo. Na zápasoch prezentujú svoje pripravené 

choreografie. Pôvod ultras siaha až od šesťdesiatych rokov kedy vznikli v Taliansku; 

 hooligans (chuligáni) – ich pomenovanie je odvodené od mena írskej rodiny ktorá v 19. 

storočí v Londýne bola známa svojím výtržníckym a asociálnym správaním. Chuligáni 

sú úzko spojení so skinheadmi. Tí veľmi radi navštevujú futbalové zápasy kde pod 

zámienkou fandenia rozpútavajú nepokoje, pri ktorých často dochádza k výtržnostiam. 

Aj títo priaznivci futbalu sa prezentujú nosením určitého typu oblečenia ktoré sa zhoduje 

s obľúbenými značkami sympatizantov krajnej pravice. Futbalové podujatia slúžia často 

ako tréning k násilným stretnutiam.126 

Futbaloví chuligáni na Slovensku, rovnako ako aj vo svete, prejavujú na 

športových  podujatiach aj svoje politické názory a postoje. Väčšinou ide o prejavy 

nacionalizmu, rasizmu alebo antisemitizmu.127 Tieto názory prezentujú chuligáni zameraní na 

krajnú  pravicu. Najznámejšími skupinami pravicových hooligans na Slovensku sú:   

 Ultras Slovan Pressburg (má založené partnerstvo so spriaznenými chuligánmi 

futbalových klubov ako 1. FC Brno, Unsterblich Austria Viedeň a ďalšími), 

 Ultras Spartak Trnava (partnerstvo s chuligánmi z Baníka Ostrava a GKS Katowice),  

                                                           
124 Ministerstvo vnútra SR. Informácie a štatistiky k vandalstvu a chuligánstvu na futbalových štadiónoch.  
125 HARSANYI, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale. 
126 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství – „Historie, teorie a politizace fenoménu. 
127 JUSKO, P. Prevencia futbalového chuligánstva ako predmet pozornosti sociálnej práce. 
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 Ultras Košice (partnerstvo s ultras FC Nitra, Sparta Praha a RTS Widzew Lodz).128  

Partnerstvo fanúšikov pozostáva z diváckej podpory pri zápasoch, z podpory pri 

výtržnostiach pri zápasoch aj po ich skončení. Skupiny chuligánov si vypomáhajú aj 

finančnými prostriedkami. Zároveň ide aj o vzájomné podporovanie sa pri 

organizovaných  bitkách s nepriateľskými klubmi. Je to aj napriek tomu, že sa počas 

futbalových zápasov postupne zavádza kamerový a monitorovací systém, ktorý má za cieľ 

takéto prejavy eliminovať.129 

Členovia - fanúšikovia sú dobre organizovaní, majú svoje oficiálne internetové stránky 

i profily na sociálnych sieťach. Na nich však nenachádzame žiadnu oficiálnu spojitosť 

s pravicovým extrémizmom. Oficiálne sa nepriznávajú k žiadnej ideológii. Používaná 

symbolika a heslá na vlajkách sú však často súčasťou tejto symboliky. Väčšinu symbolov majú 

totožnú s akýmkoľvek ultrapravicovým zoskupením v Slovenskej republike ale aj kdekoľvek 

inde vo svete. Jedná sa o číslice 88, 18 a runy zo severskej mytológie. Na vlajkách a 

transparentoch ultras Spartak Trnava a ultras Slovan Pressburg môžeme nájsť upravenú podobu 

bojovej zástavy vojenských útvarov nacistického Nemecka. 

Pri sociologickej analýze môžeme takéto skupiny, ich štýl života a prejavy označiť za 

typicky subkultúrne. I keď sa subkultúra hooligans130 vyznačuje mnohými prvkami extrémizmu 

(predovšetkým pravicového, ale nielen pravicového), rôzne dimenzie výskumu týchto 

subkultúr (politické, sociálne, trestnoprávne, ekonomické....) a ich faktická celoštátna 

neorganizovanosť, neumožňujú priamo vymedziť futbalových chuligánov ako 

nedemokratického aktéra a oponenta demokratického ústavného štátu. Pri ich analýze v tomto 

kontexte, absentuje precizovanejšia motivácia ich konania. Miesto s demokratickým ústavným 

štátom sa konfrontujú skôr s jeho bezpečnostnými zložkami.131 Ani z  hľadiska ich činnosti,   

nemožno v plnej miere stotožniť futbalových chuligánov a pravicových extrémistov. Futbaloví 

chuligáni v prvom rade páchajú výtržnosti a poškodzujú majetok. Ich cieľom nie je šíriť 

ideológiu, i keď uvedené tvrdenie tiež nemožno generalizovať (existujú niektoré kluby alebo 

skupiny v kluboch, ktoré majú určitý ideový základ). Ich nenávistné prejavy často presahujú aj 

tieto hranice a sú namierené proti úplne všetkým, ktorí proti nim stoja.132 

Najčastejšími formami futbalového chuligánstva v Slovenskej republike sú:  

                                                           
128 Akadémia Policajného zboru 2013. 
129 HARSANYI, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale. 
130 JUSKO, P. Riziká subkultúr súčasnej mládeže z pohľadu sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. 
131 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství – Historie, teorie a politizace fenoménu. 
132 HARSANYI, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale. 
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 vniknutie na hraciu plochu,  

 hádzanie predmetov na hraciu plochu (dymovníc, mincí a pod.),  

 hádzanie predmetov na aktérov hry (rozhodcu, hráčov),  

 výtržnosti (konflikty s políciou, usporiadateľskou službou, fanúšikmi protihrajúceho 

tímu a pod.),  

 vandalizmus (vytrhávanie sedačiek, ich pálenie, ničenie príslušenstva na futbalovom 

štadióne, na ceste zo štadiónu a pod.),  

 konflikty za použitia verbálneho a brachiálneho násilia (voči chuligánom z iných 

klubov, fanúšikom a divákom súperovho tímu, voči hráčom vlastného alebo súperovho 

mužstva, rozhodcom, usporiadateľskej službe, polícii, predstaviteľom futbalového 

klubu, manažmentu a pod.).133  

Obvykle sú tieto formy vzájomne kombinované. Aj na území Slovenskej republiky po 

vzore iných krajín s futbalovou tradíciou sú pred zápasom dohodnuté a naplánované násilné 

strety, spojené s fyzickými útokmi medzi tábormi chuligánov súťažiacich klubov. Miesto a čas 

je z dôvodu utajenia pred Policajným zborom určený na poslednú chvíľu.134 Spravidla ide o 

miesto blízko štadióna napr. park, blízka opustená plocha pri veľkých závodoch, školské 

ihriská, odľahlé krčmy alebo reštauračné zariadenia. Je presne stanovený spôsob boja, zbrane 

sú vylúčené resp. sú vecou dohody a aj celkový počet zúčastnených je vopred dohodnutý. 

Známe sú aj družby a koalície medzi skupinami chuligánov so zahraničnými chuligánmi, ktorí 

si chodia medzi sebou vypomáhať pri dohodnutých bitkách.135  Po takýchto fyzických stretoch 

prichádza polícia, ktorá niekedy s väčšou, niekedy s menšou úspešnosťou tieto akcie monitoruje 

a snaží sa o to, aby k samotným stretom vôbec nedochádzalo. Musíme však konštatovať, že je 

to určitá forma výcviku v používaní násilia a v získavaní skúseností pre konflikty, ktoré môžu 

byť vyvolané v budúcnosti. 

Vekové zloženie chuligánov je rôzne. Prevládajú mladí ľudia vo veku 14-35 rokov. 

Alarmujúci je fakt, že vo veľkej miere je zaznamenaný aj výskyt mladších chuligánov, a to vo 

veku 10-13 rokov. Títo sa snažia napodobňovať starších, chcú sa pred nimi predviesť.136 Hrozí 

aj reálne nebezpečenstvo, že násilie takto osvojené prenesú medzi svojich rovesníkov, 

spolužiakov do základných škôl, športových klubov, krúžkov a svojho ďalšieho sociálneho 

života.137 

                                                           
133 JUSKO, P. Prevencia futbalového chuligánstva ako predmet pozornosti sociálnej práce. 
134 JUSKO, P. Prevencia futbalového chuligánstva ako predmet pozornosti sociálnej práce. 
135 Správa o stave extrémizmu v Slovenskej republike za rok 2008. 
136 JUSKO, P. Prevencia futbalového chuligánstva ako predmet pozornosti sociálnej práce. 
137 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství – „Historie, teorie a politizace fenoménu. 
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Chuligáni majú svoje typické oblečenie, ktoré tvoria rifle, značkové tričká, mikiny a 

bundy zhodné s hnutím Skinheads. Odpor voči aktivitám a represívnym zákrokom polície 

vyjadrujú nápisom na svojom oblečení, plagátoch, vlajkách v znení ACAB.138 Pre časté 

zatýkanie políciou na futbalových štadiónoch za vlastnenie odevu s týmto nápisom sa skratka 

začala šifrovať číselnou kombináciou 1.3.1.2. Na nohách majú obuté ťažké topánky s oceľovou 

špicou, ktoré slúžia v prípade fyzických stretov ako účinná zbraň. Chuligánstvo je o bitkách, 

násilí, agresivite, rozbíjaní, demolovaní výtržnostiach, prejavení hrubej sily. Je to svojská forma 

zábavy, sebarealizácie a adrenalínového športu.139   

Členovia štruktúr v takýchto organizáciách sú v prevažnej miere charakterizovaní ako 

vyznávači ultrapravicových názorov. Môžeme ich zaradiť, resp. ich aktivity sa dajú porovnať s 

neonacistickými skinheadmi. Mnohí z nich sa netaja svojimi rasistickými názormi a prednostne 

napádajú ľudí tmavej pleti, Rómov, černochov, aziatov a podobne. Počas zápasov pokrikujú na 

hráčov odlišnej farby pleti, pokrikujú rasistické heslá, vrátane mien známych rasistov. 

Používajú fašistický pozdrav hajlovaním, nosia so sebou predmety s vyobrazením fašistickej 

ideológie napr. nášivky, tašky, alkoholové fľaše s nálepkami propagujúcimi fašizmus a iné.140 

Podľa doterajších skúseností sa javí, že medzi najagresívnejších a najaktívnejších 

chuligánov na Slovensku patria spravidla fanúšikovia Slovana Bratislava, 1. FC Košice, FC 

Nitra, Spartaka Nitra, Dukly Banská Bystrica a výtržnosti boli zaznamenané aj v MŠK Žilina.   

 

 

 

 

 

                                                           
138 ACAB - All Cops are Bastards. (Všetci policajti sú bastardi). Podľa rozhodnutia súdu sa nejedná o trestný čin. 
139 HARSANYI, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale.      
140 SMOLÍK, J. Fotbalové chuligánství – „Historie, teorie a politizace fenoménu. 
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Mimovládne organizácie a pravicový radikalizmus a extrémizmus 

Okrem extrémistických a radikálnych pravicovo orientovaných organizácií uvádzaných 

v predchádzajúcej časti monografie, v Slovenskej republike vznikali rôzne občianske aktivity, 

ktoré môžeme zaradiť do kategórie vyznávačov radikálnych a extrémistických myšlienok. 

Pôsobili obvykle formou občianskych združení.141 V princípe využívali a využívajú platnú 

legislatívu, ktorá umožňuje združovanie občanov, až do dokázania ich extrémistického 

smerovania. Ide najmä o nasledujúce skupiny. 

 

Hnutie za osvetu a solidaritu (HOS)  

Ide o registrované občianske združenie z Púchova, ktoré sa registrovalo na Ministerstve 

vnútra SR vo februári 2007. Na slovenskej krajnej pravici zatiaľ nevyvíja žiadne väčšie aktivity. 

Vo svojich stanovách deklaruje ambíciu organizovať rôzne politické a historické podujatia 

a športovú prípravu vlastných členov. Je prepojené s púchovskými a prievidzskými ultras a 

púchovským Klubom branných aktivít a bojových športov. To ďalej potvrdzuje súčasné snahy 

niektorých krajne pravicových skupín o lepšiu fyzickú pripravenosť ich členov. Organizujú 

sústredenia, ktoré sú zamerané na bojové športy. Takéto sústredenia niekoľkokrát organizovala 

napríklad aj Slovenská pospolitosť.142 HOS spolupracuje s Novým slobodným Slovenskom 

a Národnou strážou.  

 

Jednota slovenskej mládeže (JSM)  

Organizácia vznikla 10. januára 2002 v Bytči síce ako formálne nezávislá mládežnícka 

organizácia, ale predsa len úzko napojená na Slovenskú národnú jednotu (SNJ). Po štyroch 

rokoch a osobnom konflikte predsedov Slovenskej národnej jednoty a Jednoty slovenskej 

mládeže sa organizácia od svojej materskej organizácie odklonila. Po prvé išlo o odklon 

personálny, pretože predstavitelia Jednoty slovenskej mládeže odišli zo svojich postov 

v organizácii. Po druhé aj o programový odklon, čo vyvrcholilo tzv. Bytčianskym vyhlásením 

pred parlamentnými voľbami v roku 2006, ktorým JSM nepodporila kandidatúru členov SNJ 

v rámci Slovenskej národnej koalície – Slovenskej vzájomnosti.143 

JSM participovala na niekoľkých spoločných akciách Slovenskej pospolitosti a Nového 

slobodného Slovenska. Po rozpustení Slovenskej pospolitosti Národnej strany však organizácia 

                                                           
141 KASAL, J. Extremismus. 
142 KOPEČEK, L. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. 
143 Jednota slovenskej mládeže 2004. 
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vzala tento fakt na vedomie a sústredila sa skôr na bližšiu spoluprácu s umiernenými 

združeniami, a to najmä Novým slobodným Slovenskom a Slovenským hnutím obrody. 

V súčasnosti sa organizácia venuje spravovaniu rodného domu Jozefa Tisa a organizovaniu 

spomienok a diskusií o vojnovom Slovenskom štáte.144 Vydáva vlastný časopis Nástup. Na 

drvivej väčšine súčasných vystúpení slovenskej krajnej pravice sa nezúčastňuje. 

 

Národná solidarita o.z. (NS)  

Vznikla 16. augusta 2005 v Novej Dubnici. Krátko po svojom vzniku prestala vyvíjať 

akékoľvek aktivity. Na jar 2006 Národná solidarita stiahla z internetu svoju webovú stránku. 

V lete 2006 sa podarilo predstaviteľom NS zorganizovať jediné väčšie stretnutie sympatizantov 

krajnej pravice v celej histórii združenia. Organizátori 22. júla 2006 zvolali do Ružinej približne 

150 pravicových radikálov. Policajný zásah, ktorý nasledoval, paralyzoval Národnú solidaritu 

na ďalšie mesiace. Počas šiestich hodín vtedy policajti zisťovali totožnosť u 147 zúčastnených 

osôb, zaistili propagačné materiály a u siedmich radikálov aj zakázanú symboliku.  

Združenie sa pokúsilo o obnovu svojich aktivít v priebehu roka 2007. Bola vytvorená 

nová webová stránka s ruským hostingom a Národná solidarita sa pokúsila zaujať verejnosť 

najmä odporom voči vyhláseniu samostatnosti Kosova. Dnes je stránka opäť nefunkčná 

a združenie relatívne neaktívne.  

 

Nové slobodné Slovensko (NSS)  

Ide o prešovské občianske združenie registrované 26. júla 2000. Po svojom vzniku patrilo 

k najbližším spojencom Slovenskej pospolitosti. Jeho dvaja lídri, stáli predovšetkým pri zrode 

politických ambícií hnutia a aktívne participovali na založení Slovenskej pospolitosti – 

Národnej strany. V novovytvorenej formácii sa obaja lídri NSS dostali do hlavného vedenia 

Slovenskej pospolitosti – Národnej strany. Po zákroku polície voči aktivitám Slovenskej 

pospolitosti a Slovenskej pospolitosti – Národnej strany  a rozpustení strany, Nové slobodné 

Slovensko rezignovalo na akékoľvek ďalšie politické aktivity. „Národ si ešte nepripúšťa 

problémy a ešte nemá vôľu ich riešiť.“ tvrdia jeho predstavitelia.145 Navyše, osobné konflikty 

medzi lídrami Slovenskej pospolitosti a Nového slobodného Slovenska zapríčinili  krach 

koordinovanej spolupráce medzi týmito organizáciami, vďaka ktorej sa im podarilo aspoň na 

čas prevziať dominanciu v slovenskej krajnej pravici. Rozpadom celého hnutia sa v konečnom 

                                                           
144 MACHÁČEK, L.  Vzťah slovenských občanov a mládeže k pravicovému extrémizmu. 
145 Nové slobodné Slovensko 2006. 
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dôsledku uvoľnil priestor pre nástup autonómnych nacionalistických skupín založených na báze 

leaderless resistance, čo sťažuje ich monitorovanie.  

V súčasnosti Nové slobodné Slovensko tvrdí, že na zásadnú zmenu systému je ešte 

priskoro a každý takýto pokus je odsúdený na neúspech. Stratégiou malých cieľov, kultúrnych 

a politických akcií, vydávaním letákov a tlačovín sa Nové slobodné Slovensko snaží o šírenie 

nacionalistických myšlienok. Sústreďuje sa na spoluprácu s Jednotou slovenskej mládeže, 

Slovenským hnutím obrody a stropkovskou bunkou Národnej stráže. Pri opatreniach 

bezpečnostných zložiek proti Slovenskej pospolitosti však naďalej Slovenskú pospolitosť 

podporuje. Aktivisti Nového slobodného Slovenska sa zúčastňujú i kampaní krajnej pravice 

v Českej republike.146 Zúčastnili sa útoku pravicových radikálov, sympatizantov Dělnické 

strany a českých autonómnych nacionalistov na sídlisko Janov v Litvínove 17. novembra 2008. 

Taktiež sa zúčastnili protestu proti uväzneniu skinheada odsúdeného za vraždu Róma.  

 

Renesancia  

Vznikla ako euroskeptické a nacionalistické združenie spojené s osobou amerického 

Slováka Alfréda Nicholsona. Združenie bolo zaregistrované 15. januára 2003. Vydávalo 

rovnomenný časopis, kde uverejnilo napríklad antisemitskú analýzu Kto za koho kope z e-zinu 

prop.sk. V súčasnosti nevyvíja žiadne verejné aktivity. Zrušilo tiež svoju webovú stránku. 

 

Slovenský národný front (SNF)  

Organizácia sa sformovala v Trnave. Vo svojich počiatkoch sa orientoval len na 

vydávanie protimaďarských nálepiek, plagátov a tlačovín. Neskôr prezentoval svoj vlastný 

program, v ktorom sa priklonil k extrémne nebezpečnému slovanskému nacionalizmu. Okrem 

iného presadzoval prijatie antikomunistických a neboľševizačných zákonov, trestu smrti a 

zákona na potieranie homosexuality. Žiadosť o registráciu Slovenského národného frontu ako 

občianskeho združenia Ministerstvo vnútra SR zamietlo. Očakávaná podpora zo strany 

skinheadov sa časom  oslabila. Následkom vnútorných rozporov sa Slovenský národný front 

roztrieštil na Ľudovú stranu s čisto politickými ambíciami a skôr spoločensky orientovanú 

Slovenskú pospolitosť.147 Obidve organizácie boli oficiálne zaregistrované na Ministerstve 

vnútra SR, Ľudová strana ako politická strana a Slovenská pospolitosť ako občianske združenie. 

 

                                                           
146 MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 
147 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
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Slovenské hnutie obrody (SHO)  

Patrí medzi mimoparlamentných aktérov na území Slovenskej republiky, ktorých činnosť 

vykazuje krajne pravicové znaky. Bolo zaregistrované 24. mája 2005 ako občianske združenie 

so sídlom v Nitre. Neformálne pôsobilo aj pred týmto termínom. V minulosti sa združenie 

významnejšie zviditeľnilo organizovaním petície za zákaz Strany maďarskej koalície, ktorú 

počas troch mesiacov v roku 2004 podpísalo 5702 ľudí. Spolu s Maticou slovenskou 

usporadúva kultúrno-spoločenské akcie a spomienkové slávnosti pri príležitosti výročí 

narodenia či smrti slovenských historických osobností či predstaviteľov Slovenského štátu.  

Z pohľadu teórie extrémizmu je Slovenské hnutie obrody umierneným nacionalistickým 

združením, ktoré sa venuje kultúrnym aktivitám a nemá prepracovaný politický program. Na 

stránkach vlastného časopisu s názvom Právo národa sa stavia kladne k 

vojnovému Slovenskému štátu. Požaduje blahorečenie prezidenta Jozefa Tisa. Odmieta 

členstvo v Európskej únii a v niektorých textoch hovorí o nebezpečenstve slobodomurárskych 

lóží a židovskej svetovlády, i keď oveľa opatrnejšie ako iné krajne pravicové skupiny. 

Spolupracuje napríklad s Novým slobodným Slovenskom či Jednotou slovenskej mládeže. 

Odkazuje i na antisemitský e-zine prop.sk, ktorého texty slovenská ultrapravica využíva pri 

argumentácii v otázkach Z.O.G.148 Na druhú stranu sa združenie dostalo do konfliktu so 

Slovenskou pospolitosťou, keď jej členov odmietli vpustiť na svoju Slávnosť predkov v máji 

2006. Teda v období v ktorom boli uskutočnené zásahy štátnych orgánov proti demonštráciám 

Slovenskej pospolitosti a bola rozpustená Slovenská pospolitosť – Národná strana. Slovenské 

hnutie obrody tvrdo obhajuje Lukašenkov režim v Bielorusku. Orientuje sa na budovanie 

spolupráce medzi slovanskými krajinami a prezentuje myšlienku  slovanskej vzájomnosti. 

 

Slovenská pospolitosť (SP)  

Vznikla ešte v roku 1995 po rozpade Slovenského národného frontu. V období tzv. tichej 

fázy, približne do roku 2002, nevystupovala na verejnosti a svoje aktivity prezentovala 

minimálne. Prvýkrát sa popularizovala najmä organizovaním demonštrácií proti NATO počas 

zásahu v Kosove v roku 1999. Zintenzívnenie činnosti Slovenskej pospolitosti a vystúpenie 

z obdobia tichej fázy prebehlo po roku 2002 a možno ho chápať najmä ako prípravu na 

založenie vlastnej politickej strany. Lídri Slovenskej pospolitosti149 v tomto období reflektovali 

                                                           
148 MESEŽNIKOV, G. a O. GYÁRFÁŠOVÁ. Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na 

Slovensku:   Stav, trendy, podpora. 
149 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
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na neúspechy nacionalistického prúdu slovenskej politiky po tom, čo sa ani jednému z krídiel 

rozštiepenej Slovenskej národnej strany nepodarilo vo voľbách dostať dostatok hlasov pre vstup 

do parlamentu. V tejto situácii sa pri rozhodovaní o ďalšom postupe rozhodli prerušiť väzby s 

podzemnými krajne pravicovými subkultúrami, z ktorých združenie vzniklo, a vstúpiť do 

politického diania.150 Kde sa prezentovala výraznými nacionalistickými postojmi. Ako 

politický subjekt vystupovala v rokoch 2005 a 2006, kedy došlo k zrušeniu politickej strany. 

Následne sa pretransformovala na občianske združenie. Slovenská pospolitosť bola do 

nedávnej minulosti najznámejšou organizáciou spomedzi slovenských ultrapravicových 

skupín. Najmä vďaka svojmu vystupovaniu v médiách sa stala synonymom pre slovenský 

pravicový extrémizmus.151  

Významné postavenie v ultrapravicovom priestore si organizácia čiastočne vydobyla 

organizovaním fakľových sprievodov a spomienkových slávností v slovenských mestách, na 

ktorých jej členovia pochodovali oblečení v tmavomodrých uniformách. Neskôr to bola snaha 

o vstup do volieb a prepracovanosť volebného programu. Stále sa opakujúce personálne spory 

medzi lídrami slovenskej krajnej pravice, reštrikcie štátnych orgánov a fiasko vo voľbách v 

roku 2006 ju však uvrhli do krízy. Slovenská pospolitosť patrila medzi najaktívnejšie formácie, 

ktoré svojim vyhraneným postojom voči inštitúciám ústavnému štátu a otvoreným odmietaním 

režimu liberálnej demokracie, možno zaradiť medzi pravicovo extrémistické.152 

Vyznačuje sa v prvom rade odmietavým postojom voči liberálnej demokracii, radikálnym 

nacionalizmom, silnou protimaďarskou rétorikou a konfliktným antisemitizmom. Vnútorná 

štruktúra organizácie je prísne centralistická a hierarchická, založená na vodcovskom princípe. 

Líder Slovenskej pospolitosti je oslovovaný ako Vodca. Mediálne na seba členovia Pospolitosti 

prvý raz upozornili hlavne vďaka tmavomodrým rovnošatám na oslavách pri odhaľovaní 

súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne v júli v roku 2003. Uniformy podobné príslušníkom 

Hlinkovej gardy, fakľové pochody a manifestácie s odkazom  na  slovenských  historických  

buditeľov  a Slovenský vojnový  štát  (1939–1945)  boli  typickými  prejavmi  Slovenskej 

pospolitosti.153  

V období rokov 2004 a 2005 sa Slovenskej pospolitosti podarilo prevziať hegemóniu nad 

slovenskou mimoparlamentnou krajnou pravicou. Aspoň formálne s ňou udržiavali kontakty 

všetky ďalšie skupiny. Mnohých lídrov z predchádzajúcich spomínaných organizácií, najmä 

                                                           
150 Slovenská pospolitosť. 
151 MIKUŠ, R. a D. GURŇÁK. Vývoj pozícií politického extrémizmu, radikalizmu a nacionalizmu v rôznych 

úrovniach volieb na Slovensku. 
152 MIKUŠOVIČ, D. Slovenská pospolitosť včera a dnes. 
153 MIHÁLIK, J. Súčasné výzvy politického líderstva na Slovensku: populizmus, radikalizmus a extrémizmus. 
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Nového slobodného Slovenska, sa im podarilo zapojiť do projektu Slovenskej pospolitosti – 

Národnej strany. Volebné spojenectvo so Slovenskou ľudovou stranou, ktoré Slovenskej 

pospolitosti uzatvorila po rozpustení Slovenskej pospolitosti – Národnej strany, svojou účasťou 

na mítingoch podporovali dokonca aj aktivisti Národného odporu.  

Preventívnymi zásahmi policajných orgánov proti rastúcemu antidemokratickému 

aktérovi na krajnej pravici a drvivou porážkou vo voľbách v roku 2006  činnosť Slovenskej 

pospolitosti vyvrcholila a hnutie sa postupne rozložilo. Slovenskú pospolitosť opustili desiatky 

členov a celé miestne skupiny. Skúseným aktivistom, pochádzajúcim z prostredia 

bratislavských pravicovo radikálnych subkultúr, sa nakoniec v 2. polovici roka 2007 a v roku 

2008 podarilo Slovenskú pospolitosť konsolidovať. Zo Slovenskej pospolitosti vytvorili 

menšie, ale funkčné združenie radikálnych pravičiarov, ktorí postupne rezignovali na politické 

ambície a zamerali sa na spoluprácu so vznikajúcimi militantnými autonómnymi 

nacionalistickými skupinami. Pravidelne spoluorganizujú pochody za slobodu slova 

v Slovenskej republike ale i v Českej republike. Zúčastňujú sa  i na ďalších akciách českej 

krajnej pravice.154 

Napriek tomu, že Slovenská pospolitosť momentálne v slovenskom prostredí 

nepredstavuje hlavného konkurenta demokratického ústavného štátu, činnosťou ale 

i personálnym zastúpením ju chápeme ako nosný symbol slovenského pravicového extrémizmu 

v nedávnej minulosti. Tento postreh bol najdôležitejším motívom rozhodnutia Ministerstva 

vnútra SR o zrušení Slovenskej pospolitosti ako občianskeho združenia v novembri roku 2008. 

Formálne síce prestala existovať, ale aktivity prebiehajú aj naďalej a to prostredníctvom 

novozaložených menších či väčších organizácií s totožnou alebo veľmi podobnou činnosťou 

a s rovnakým personálnym obsadením. 

 

Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko 

Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko vznikla premenovaním Ľudovej strany Naše 

Slovensko (ĽSNS) v roku 2019. Ľudovú stranu Naše Slovensko založil Marián Kotleba, ktorý 

sa neskôr stal poslancom Národnej rady SR.  Strana bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 

SR dňa 20. októbra 2010. Ide o krajne pravicovo nacionalistickú, populistickú, neonacistickú 

a extrémistickú politickú stranu. Pre sympatie niektorých členov strany k fašistickému štátu a 

systému, je tento politický subjekt označovaný za fašistický.155 

                                                           
154 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
155 MIHÁLIK, J. Súčasné výzvy politického líderstva na Slovensku: populizmus, radikalizmus a extrémizmus. 
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Predchádzajúca strana Mariana Kotlebu, mala názov Slovenská pospolitosť- Národná 

strana. Táto strana bola Ústavným súdom SR zrušená. Dôvodom bol fakt, že program strany 

bol označený za protiústavný. To vyvolalo vznik novej strany a to Ľudovej strany Naše 

Slovensko, ktorá už prijala poučenie zo zrušenia Slovenskej pospolitosti.156 

Svoj program buduje strana Kotleba – ĽSNS na svojich „desatoro“ strany, kde sú 

vymenované následky zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989 a tiež idea nastolenia 

sociálnej spravodlivosti. V poslednom období sa strana dostala do povedomia najmä 

negatívnymi postojmi k problematike migračnej krízy. Konkrétne ide o tieto programové ciele: 

 Zastaviť ďalšie rozkrádanie štátu. 

 Urobiť poriadok s parazitmi v osadách, Založiť domoobranu. 

 Zaviesť spravodlivý sociálny systém. Sociálnu spravodlivosť postaviť na zásluhovosti. 

 Zdravie postaviť nad biznis. Obnoviť bezplatné zdravotníctvo. 

 Vybudovať politickú nezávislosť Slovenského štátu od nadnárodných inštitúcií. 

 Zmeniť súčasný parlamentný systém na systém priamej demokracie. 

 Reformovať súdnictvo tak, aby bola zaistená objektivita a účinnosť súdneho procesu 

a rozhodovania. 

 Zaistiť vojensko-politickú stabilitu a primeranú úroveň obrany štátu. Obnoviť ochranu 

štátnych hraníc. 

 Zaistiť potravinovú a energetickú sebestačnosť štátu. 

 Obnoviť sebestačnosť Slovenska. Najmä potravinovú a energetickú sebestačnosť. 

 Budovať a podporovať tradičné hodnoty. 

 Vybudovať skutočnú slovenskú armádu. Vystúpiť z NATO. 

 Slovensko postaviť nad diktát Bruselu. Vystúpiť z Európskej únie. Vrátiť sa 

k slovenskej korune. 

 Nedovoliť imigrantom obsadiť Slovensko. Vyhostiť neprispôsobivých migrantov. 

 Ochrániť naše životné prostredie. Ubrániť Slovensko pred ťažobnými spoločnosťami. 

 Prijatím vhodných opatrení v oblasti kultúry, školstva, zahraničnej a imigračnej politiky 

zastaviť proces straty identity slovenského národa.157 

Samotná Ľudová strana Naše Slovensko uvádza, že je založená na troch základných 

princípoch a to národnom, kresťanskom a sociálnom. Ľudová strana Naše Slovensko 

predstavuje alternatívu a jedinú skutočnú opozíciu voči skorumpovanému a zločineckému 

„demokratickému“ systému a súčasným parlamentným stranám, ktoré všetky viac či menej 

                                                           
156 BÚTOROVÁ, Z. a kol. Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. 
157 www.naseslovensko.net Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovenko 

http://www.naseslovensko.net/
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rozkradli, zradili a zapredali našu vlasť aj národ. Ľudová strana Naše Slovensko nadväzuje na 

odkaz našich národných velikánov – Ľudovíta Štúra, Andreja Hlinku a Dr. Jozefa Tisa. 

 Vo vzťahu k Rómom, členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, poukazujú aj na tzv. 

rómsky problém, ktorý pre nich predstavuje určitú vnútornú hrozbu pre štát. Anticiganizmus sa 

vyskytuje vo všetkých programových dokumentoch a z ich obsahovej analýzy môžeme 

konštatovať, že ide o jeden z  hlavných  programových  bodov. Pre  Rómov  predstavitelia  

Ľudovej strany Naše Slovensko navrhujú  ohraničenie  sociálnej politiky na princípe 

zásluhovosti, čo b y viedlo k zrušeniu štátnych sociálnych dávok.158 

 Kritika establišmentu zohráva dôležitú úlohu vo všetkých programových líniách ĽSNS, 

najmä vo vzťahu k zvýhodňovaniu rómskeho etnika, likvidácií slovenskej samostatnosti 

členstvom v  EÚ  a  k  prijatiu  imigrantov.  V  nadväznosti  na  imigračnú  politiku  EÚ  lídri  

ĽSNS  obviňujú slovenských europoslancov, že prijatím povinných kvót na prerozdelenie 

imigrantov zapredali  Slovenskú republiku. Chápanie Severoatlantickej aliancie (NATO) zo 

strany ĽSNS sa úplne zhoduje s názorom Slovenskej pospolitosti, teda že ide o zločineckú 

organizáciu vystupujúcu v prospech mocenských záujmov USA. Pre lídrov ĽSNS sú Spojené 

štáty americké ústredným nepriateľom, preto požadujú okamžité stiahnutie slovenských 

vojakov zo zahraničných misií, obnovenie slovenskej armády a zavedenie vojenskej neutrality.  

Historické prepojenie strany Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko so straníckym 

subjektom Slovenská Pospolitosť  (2005–2006)  sa  z  hľadiska  straníckej  činnosti,  

programových  bodov,  členov  a  jej  súčasného  predsedu  Mariána  Kotlebu  je viac ako 

zjavné. 

 

Národný odpor Nitra.  

 Organizácia sa začala formovať po účasti skupiny slovenských radikálov na 

prvomájovom pochode českého Národního odporu v Brne159 v roku 2005. Vznik bol oznámený 

20. mája 2005, pričom v októbri 2005 organizácia definovala svoj ústredný cieľ ako 

„presadenie myšlienok nacionálneho socializmu“. Za hlavnú stratégiu zvolila fungovanie na 

princípe autonómneho nacionalizmu a to najmä na vytváraní miestnych a oblastných pobočiek. 

Tento systém je pre organizáciu výhodný hlavne preto, že je veľmi nízka pravdepodobnosť, že 

sa do hnutia infiltrujú potenciálni nepriatelia a ukončia tým činnosť organizácie. Celá 

organizácia funguje na kamarátstve a vzájomnej dôvere. Nemá žiadne centrálne vedenie. 

                                                           
158 MESEŽNIKOV, G. a M. VELŠIC. Mladí ľudia a riziká extrémizmu. 
159 KUPKA, P., LARYŠ, M. a J. SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. 
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Všetko je založené na komunikácii medzi jednotlivými pobočkami. Úlohou pobočiek je 

vytvoriť si v oblasti svojho pôsobenia národno-oslobodeneckú základňu, šíriť myšlienku 

Národného odporu, vykonávať monitoring nepriateľov...“ Počas roku 2007 sa začali 

organizovať i ďalší sympatizanti Národného odporu, ktorí sa zúčastňovali na akciách českej 

siete či Národného odporu Nitra. Vznikli lokálne organizované skupiny v Bratislave a Trnave. 

Všetky tri, v súčasnosti aktívne bunky, vydali v roku 2007 spoločné vyhlásenie, v ktorom 

vyjadrujú odhodlanie bojovať proti systému. Počas roka 2008 vznikajú ďalšie skupiny na 

podobnej báze a to Národný odpor Trenčín, Autonómni nacionalisti Považie, Autonómni 

nacionalisti Juhozápad či skupina Resistance Komárno.160 

 

Resistance Komárno  

 Organizácia je založená na nacionalistickom a rasistickom základe. Snaží sa vystupovať 

ako verejný ochranca poriadku, ale v skutočnosti je zložená z futbalových fanúšikov a 

miestnych neonacistov.161 Jej aktivity pozostávajú predovšetkým z organizovania pochodov 

namierených proti drogám a proti homosexuálom. Úzko spolupracuje s Národným odporom v 

Čechách, kde ich podporujú svojou účasťou na ich akciách.162  

Stropkovská stráž,    Národná stráž  

 Je iniciatívou pôvodne malej Stropkovskej skupinky neoľudáckych aktivistov úzko 

spolupracujúcich s Novým slobodným Slovenskom. Ako výhradne lokálna neregistrovaná 

skupina s názvom Stropkovská stráž  spolupracovala s inými ultrapravicovými organizáciami. 

Jej členovia sa zúčastňovali akcií Slovenskej pospolitosti či predvolebných mítingov 

Slovenskej ľudovej strany. Stropkovská stráž sa hlásila k ľudáckej tradícii Slovenského štátu, 

„jedinému slovenskému prezidentovi Jozefovi Tisovi“. Odmietala sionizmus a Z.O.G. a 

vzhľadom k svojmu pôsobeniu na východnom Slovensku, kde žije silná rómska komunita, 

vydávala letáky, ktorými vyzýva na okamžité riešenie „cigánskeho problému“. Niekoľko 

mesiacov skupina vyzývala na zakladanie podobne neoľudácky profilovaných skupín, ktoré 

by sa aktivizovali ako samostatné bunky v rôznych mestách Slovenska a spolupracovali by 

pod hlavičkou Národnej stráže.163 Po krátkej epizóde so založením podobnej skupiny 

v Prešove sa nakoniec podarilo vytvoriť dve samostatné bunky na Orave a v Trenčíne. 

                                                           
160 MESEŽNIKOV, G. a M. VELŠIC. Mladí ľudia a riziká extrémizmu. 
161 Zoznam aktívnych pravicových extrémistických skupín na Slovensku, Národný odpor Nitra. In 

http://security.sk.cx/? q=node/463  (2010)       
162 Vyhlásenie NO Slovensko. In http://www.odpor.org/index.php?page=clanky&kat=&clanek=666 (2010)  
163 FELCAN, M. Súčasný pohľad na problematiku extrémizmu v Slovenskej republike. 
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Národná stráž sa v súčasnosti zúčastňuje predovšetkým akcií organizovaných inými 

skupinami. Pravidelne ako vlastnú aktivitu usporadúva turistické pochody po celom 

Slovensku. Webová stránka organizácie uvádza posledné aktivity v roku 2016. Do tohto času 

pôsobila aj ako stránka Slovenskej pospolitosti. 

  

Okrem uvedených skupín pôsobia v Slovenskej republike aj ďalšie skupiny, avšak 

doposiaľ ich činnosť nebola monitorovaná alebo ich aktivity nemajú žiadny podstatnejší 

význam. Taktiež nie je možné tvrdiť, či všetky uvedené skupiny stále pôsobia na území 

Slovenskej republiky, či sa netransformovali do iných štruktúr alebo či nepôsobia už pod iným 

názvom. Zrejmou je zmena taktiky pôsobenia týchto skupín. Upustili od otvorenej prezentácie 

svojich aktivít a väčšina z nich prešla do utajenia, k čomu im napomáha aj súčasná technológia. 

Členovia sa môžu prostredníctvom technológií, či sociálnych sietí veľmi rýchlo aktivizovať 

a popularizovať svoje aktivity. 
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 Ľavicový extrémizmus 

 
Ľavicový extrémizmus je, ako už zo samotného názvu vyplýva, súborom radikalistických 

ideológií a aktivít orientovaných v ľavicovom spektre. Vyznačuje sa predovšetkým sociálnymi 

a triednymi predsudkami. Sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. 

Anarchizmus čerpá z dvoch výrazne odlišných ideologických prúdov a to z liberalizmu a 

socializmu. Možno tak vymedziť aj dva základné smery, a to anarchoindividualizmus a 

anarchokolektivizmus. Vedľa týchto smerov je známy ešte mutualizmus, ktorého 

predstaviteľom bol Proudhon. Tento smer sa nachádza medzi anarchoindividualizmom a 

anarchokolektivizmom. Základným znakom anarchokolektivizmu je viera v ľudskú schopnosť 

sociálnej solidarity.164 

Ľavicové extrémistické doktríny, v protiklade s konštitučne-demokratickým ideovým 

okruhom, zneužívajú náhľad na chyby, obmedzenosť a nedokonalosť ľudí a ich snáh. 

Predpovedajú zrodenie nového človeka, ktorý sa rozíde so všetkými doteraz známymi formami 

spoločenského usporiadania a vytvorí stav úplnej harmónie na celej zemi.165   

Slovenská krajná ľavica v rokoch 2000 a 2001 predstavovala organizáciu často 

neformálnych, ale personálne prepojených skupín, ktorých najvýznamnejším prepájateľom bol 

najmä boj proti globalizácii a militantný antifašizmus, ktorý reagoval na činnosť a aktivity 

slovenskej krajnej pravice.166 Toto zameranie je evidentné aj v súčasnosti. Pribudli aktivity 

v oblasti globálneho otepľovania a ochrany životného prostredia. 

Ľavicový radikalizmus a extrémizmus je možné rozčleniť na anarchistický 

a komunistický. Kľúčovými definičnými kritériami sú militantný postoj k niektorým sociálnym 

skupinám obyvateľstva a šírenie triednej nenávisti v prípade komunistického krídla. Zároveň je 

to absolutizácia princípov slobody a rovnosti ústiaca do snahy o odstránenie ústavne 

vymedzeného spoločenského poriadku v prípade anarchistického krídla slovenskej krajnej 

ľavice. Okrem anarchistov a komunistov sa k ultraľavici radia radikálni antiglobalisti, radikálni 

ekologickí aktivisti a punková subkultúra.167  

Prívrženci anarchizmu majú za cieľ zaviesť sociálno-komunistický režim alebo anarchiu. 

Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť spoločnosti.  

V priebehu 20. storočia sa dostali do popredia otázky ľudských práv, ochrany prírody a 

migrácie. Pozitívny postoj k nim sa stal poznávacím znamením pre ľavicu. Do tradičnej ľavice 

                                                           
164 DANICS, Š. a L. TEJCHMANOVÁ.  Extremismus, radikalismus, populismus a Euroskepticismus. 
165 MAREŠ, M. Terorizmus v ČR. 
166 Výročná správa o stave a vývoji extrémizmu na území Slovenskej republiky v roku 2001. 
167 Správa o boji proti prejavom násilia, intolerancie a extrémizmu na území Slovenskej republiky z roku 2005. 
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prenikali postupy typické skôr pre liberalizmus. Dôsledkom bolo, že dochádzalo k vzniku 

ekologických alebo zelených strán. Tieto strany veľmi často spojujú 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 

myšlienku „slobodného“ jednotlivca. Aj keď väčšina ľavicovo orientovaných extrémistických 

skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práv a slobôd ostatných členov spoločnosti, 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 vyvodené dôsledky nie sú zlučiteľné s charakterom demokratického právneho štátu.168  

Vo všeobecnosti možno konštatovať veľmi nízku aktivitu ľavicových radikálov 

a extrémistov. Najvýraznejšími reprezentantmi krajnej ľavice boli najmä militantní antifašisti, 

ktorí sú organizovaní okolo skupín kampane Antifa. V Slovenskej republike vystupujú najmä 

pod značkou Antifašistickej akcie. Významnejšie miesto zaujímala Antifašistická akcia 

Bratislava, ktorá sa prezentovala monitoringom bratislavských neonacistov a pravicových 

radikálov. Z anarchistických skupín boli najaktívnejšie a s militantnými antifašistami úzko 

kooperujúce, najmä Československá anarchistická federácia a Priama akcia.169 Konfrontačné 

aktivity voči ultrapravici bratislavskej Antifašistickej akcie sú realizované v súlade s ich heslom 

monitorujeme – infiltrujeme – konfrontujeme. Tieto aktivity sú skôr záležitosťou občasných 

fyzických útokov jednotlivcov na pravicových radikálov. Snahy o verejný stret či atakovanie 

demonštrácií a pochodov ultrapravice, narážajú na zlú organizáciu a nedostatok členov 

a prívržencov jednotlivých krajne ľavicových skupín v Slovenskej republike. 

Hlavnými prezentačnými metódami ľavicových extrémistov sú manifestácie, verejné 

protesty, blokády a pod. Organizujú protestné zhromaždenia, ktoré sú vo väčšine prípadov 

vopred oznamované. Vzhľadom na slobodu zhromažďovania, nie je možné každé protestné 

zhromaždenie, alebo manifestáciu považovať za akciu ľavicových extrémistov. Niektoré 

protestné zhromaždenia konané najmä počas summitov NATO, Medzinárodného menového 

fondu, stretnutia vrcholových predstaviteľov štátov Európskej únie, USA, Ruskej federácie a 

pod.170 Jednotlivé akcie sú vopred plánované, pričom sa predpokladá vytváranie afinitných 
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skupín. Ide o skupiny cca 5-15 osôb, ktoré v rámci protestov vykonávajú vopred určené aktivity. 

Pri plánovaných zhromaždeniach majú dopredu určené a jasne definované ciele a taktiku. 

Dopredu je dohodnuté nakoľko budú aktívni či pasívni, nenásilní či bojovní a do akej miery 

budú ochotní riskovať (napríklad aj zadržanie). Existujú skupiny, ktoré sa špecializujú na 

monitorovanie policajtov, provokatérov, na komunikáciu, prvú pomoc, alebo vytvárajú tzv. 

právne hliadky na pomoc zadržaným členom afinitnej skupiny.171 Pri takýchto akciách 

spravidla dochádza k porušovaniu verejného poriadku a niekedy aj k poškodzovaniu majetku.    

Ideologické hľadisko pre extrémnu krajnú ľavicu tvoria smery marxizmu-leninizmu a 

všetky ich odchýlky ako maoizmus či trockizmus, 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 prírodného života. Pre prezentáciu zásadných zmien v 

prístupe k prírode a inšpirácii prírodnými kultmi býva považovaná za špecifický druh 

náboženstva aj hlbinná ekológia.172 

Nacionalizmus predstavuje ideologický základ pre krajnú pravicu. Ale rovnako 

významne ovplyvnil aj krajnú ľavicu. Nacionalizmus sám o sebe nemusí byť  extrémistický a 

ani radikálny. V tomto prípade ide o to, že sa dá ľahko zneužiť. Nacionalizmus pôvodne vznikol 

v procese demokratizácie. Chybným nastavením premís sa však dokázal zmeniť až do takej 

miery, že sa stal hnacím motorom nacizmu a rasovo motivovanej genocídy.173 

Charakteristika najvýznamnejších organizácií a hnutí ľavicového extrémizmu 

Politický extrémizmus, teda aj ľavicový, 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,   

                                                           
171 HARSAY, L. Chuligáni Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v Slovenskom 

futbale.    

172 BOČÁKOVÁ, O. a A.  TOMÁŠIKOVÁ.  Extrémizmus a jeho podoby. 
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 antifašistické hnutia ANTIFA.174  

 Všeobecne možno konštatovať, že skupiny ktoré sú tzv. „pobočkami“ organizácií ktoré 

majú nadnárodný charakter a dlhšiu tradíciu ako GRAFFITY, PUNK, Československá 

anarchistická federácia tvoria jadro slovenskej ľavicovej extrémistickej scény.175  

Ku komunistickému a marxistickému krídlu slovenskej krajnej ľavice možno zaradiť 

niekoľko, v súčasnosti však zväčša neaktívnych či marginálnych skupín. Medzi už neaktívne 

patria nasledujúce. 

REVO – revolučná komunistická mládež, ktorá bola súčasťou štruktúr Medzinárodného 

revolučného socialistického hnutia, deklarujúceho snahy o zvrhnutie kapitalizmu masovou 

revolúciou a nastolenie diktatúry proletariátu. 

Socialistický zväz mladých, ktorému sa v súčasnej dobe darí aktivizovať niektorých 

prívržencov krajnej ľavice. Zakladajúci kongres novej mládežníckej organizácie sa konal dňa 

31. mája 1997 v Banskej Bystrici. Dnešný Socialistický zväz mladých je nezávislá, dobrovoľná, 

ľavicová, mládežnícka organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať výchovnú, pracovnú a 

spoločenskú činnosť a podporovať iniciatívu mladých ľudí vo všetkých sférach spoločenského 

života. Usiluje sa o zjednotenie mladých do spoločného hnutia a o ochranu ich práv. Stojí proti 

fašizmu a kapitalizmu. Od svojho založenia členovia SZM organizujú a zúčastňujú sa rôznych 

mítingov a demonštrácií, aby protestovali proti prepúšťaniu ľudí zo zamestnania, proti 

agresívnej politike NATO, proti spoplatňovaniu zdravotníctva, školstva. Organizované sú 

rôzne protestné akcie. Organizácia vydáva vlastný časopis Kroky. Spolupracuje s organizáciami 

Komunistickej strany Slovenska, Komunistickým zväzom mládeže a politickou stranou Vzdor 

– strana práce, ktorá vydáva časopis Vzdor.  Programovo sa hlási k socializmu, odkazu 

revolučných marxistov, Che Guevaru, ale i V.I.Lenina. 

Komunistická strana Slovenska (KSS), resp. z nej odštiepené skupiny. Komunistická 

strana Slovenska sa svojim názvom hlási k slovenskej organizačnej zložke Komunistickej 

strany Československa, ktorá vládla v Československu od roku 1948 do roku 1989, paradoxne 

však nepredstavuje jej priameho pokračovateľa. Po Nežnej revolúcii sa do čela slovenskej 

komunistickej strany dostalo reformistické krídlo. Tomu sa úspešne podarilo obmedziť vplyv 

konzervatívnych síl v strane a transformovať Komunistickú stranu Slovenska na 

postkomunistickú socialistickú stranu, podobne ako sa to napríklad stalo v Poľsku či Maďarsku. 

Vznikla tak nová programová profilácia strany, ktorej sa na určitý čas podarilo úspešne včleniť 
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do vznikajúceho straníckeho systému novej parlamentnej demokracie. Táto profilácia sa 

prejavovala aj zmenou názvu strany. Najprv na Komunistickú stranu Slovenska – Stranu 

demokratickej ľavice, neskôr iba na Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Súčasná KSS vznikla 

zo skupín ortodoxných komunistov, ktorí tento transformujúci sa subjekt opustili. Najprv 

založili dve vlastné politické formácie – Komunistickú stranu Slovenska ’91 (KSS’91) a Zväz 

komunistov Slovenska. Ale po tom, ako SDĽ zo svojho názvu definitívne vypustila názov 

komunistická, obe skupiny sa spojili. V auguste 1992 tak vzniká obnovená ortodoxná 

komunistická strana pod historickou značkou KSS. 

Združenie robotníkov Slovenska bolo v minulosti analyzované zväčša z pohľadu teórie 

stranícko-politických systémov a zaraďované medzi subjekty patriace k straníckej rodine 

radikálno-ľavicových strán. Pôvodnou ambíciou strany bolo oslovovať robotníkov, na ktorých 

dopadali dôsledky ekonomickej transformácie na začiatku 90. rokov. Snahou bolo pomáhať 

SDĽ zachovávať si image strany, ktorá háji sociálne slabšie vrstvy spoločnosti. 

Ekologický extrémizmus  

Je nespochybniteľným faktom, že so stúpajúcimi nárokmi spoločnosti na život 

a technickým pokrokom, ktorého sme svedkami v poslednom období, radikálne rastie i miera 

záťaže životného prostredia. Mnohí hovoria dokonca o devastácii životného prostredia, ktorá 

prebieha rýchlym tempom. Ekologické problémy, ktoré sa väčšiny obyvateľstva doposiaľ 

netýkali, sa stali globálnymi problémami. Mnohé národné a nadnárodné organizácie či 

združenia sa týmto problémom zaoberajú. Líšia sa len svojim zameraním, výberom taktiky a 

spôsobov presadzovania svojej filozofie a svojich cieľov.176 Problematika ochrany životného 

prostredia sa dostala do programových vyhlásení viacerých politických strán. Sú propagované 

predovšetkým pozitívne idey, ktoré majú podporu verejnosti. Problémovú časť týchto hnutí 

tvorí spôsob vyjadrovania ich nesúhlasu s reálnym stavom v oblasti ochrany životného 

prostredia. Základný ideový zámer  týchto iniciatív je možné hodnotiť pozitívne. Pozitívne 

hodnotenie sa netýka výberu adekvátnych prostriedkov na presadzovanie ich záujmov. V 

činnosti niektorých organizácií je len proklamovaným cieľom ochrana životného prostredia. 

Striktne odmietajú zdroje atómovej, tepelnej i vodnej energie. Neponúkajú však alternatívne 
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riešenia, ktorými by bolo možné dosiahnuť rovnaký cieľ.177 Návrh konkrétnych a 

realizovateľných projektov z ich strany však poväčšine úplne absentuje.  

Na slovenskej scéne pôsobí viacero ekologických hnutí pod hlavičkami rôznych 

občianskych združení. Ako najznámejšie môžeme uviesť  najmä Deti Zeme, Slobodu zvierat, 

Spoločnosť priateľov zeme, Ži a nechaj žiť!. Vo formách prejavu a v prostriedkoch, ktoré si 

volia pre presadzovanie svojich záujmov, je možné identifikovať prvky radikalizmu až 

extrémizmu. Pri akciách, ktoré organizujú ochranárske hnutia, sporadicky dochádza k 

narušovaniu verejného poriadku napr. pri obsadení jadrovej elektrárne v Mochovciach v apríli 

roku 1998178 a pri iných nátlakových akciách najmä voči vláde, alebo spracovateľským 

spoločnostiam aj k značným následným hospodárskym škodám.  

Ekologický extrémizmus sa obvykle radí k ľavicovému extrémizmu. Je charakteristický 

antihumánnym, anticivilizačným postojom. Hlási myšlienku, že všetka ľudská činnosť je 

negatívna, zatiaľ čo ostatná príroda je dobrá. Charakteristický je odpor k technológiám, vede, 

obchodu a akýmkoľvek organizáciám.179  

Jedná sa o relatívne novú, ale rýchlo sa rozvíjajúcu formu extrémizmu. Príčiny popularity 

ekologického extrémizmu je možné vidieť predovšetkým v tom, že je spojený s ekológiou. Teda 

vedou a na jej základoch budovanou praktickou činnosťou. Presadzovanie vedy sa nedá 

považovať za niečo protidemokratické. Prepojenie s ekológiou umožňuje pre extrémistické 

hnutia prezentovať svoje stanoviská pre laickú verejnosť podporené proekologickými 

argumentmi. Prepojenie prezentovaných aktivít s extrémizmom je pre verejnosť mimoriadne 

ťažko identifikovateľné.180  

Ako už bolo v tejto monografii uvádzané, 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 vnútra SR pomerne konkrétne, pri ekologických extrémistických organizáciách 

zostáva pri všeobecných tvrdeniach a konštatovaniach. Pri politicky motivovanom extrémizme 

má Ministerstvo vnútra SR zistenia o konkrétnych trestných činoch, ich počte, štruktúre a 

organizácii extrémistov. V niektorých prípadoch uvádza aj názvy aktívnych skupín, hnutí 

a organizácií. U ekologických extrémistov nie sú o ich počte, organizáciách, či štruktúre žiadne 
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údaje.181 Z toho možno odvodiť, že v Slovenskej republike žiadna organizácia, hnutie či 

skupina, ktorá by sa dala označiť ako ekoextrémistická či extrémisticky ekologická 

nefunguje.182 Ale je možno dôvodne pochybovať, že by takéto tvrdenie bolo pravdivé. Je to 

skôr otázka dokazovania a preukázania presahu ekologických hnutí do sféry extrémizmu. 

Jedinou významnejšou organizáciou radikálnych ekológov na Slovensku bola slovenská 

bunka celosvetovej siete Animal Liberation Front (ALF), ktorá sa v roku 2004 prihlásila 

k vypusteniu 428 chovných líšok z farmy v Martine. Zásah do chovnej farmy spôsobil priamu 

škodu vo výške takmer troch miliónov korún. Išlo o ojedinelú akciu. Napriek tomu, 

i v súčasnosti sa k ALF hlásia viaceré skupiny aktivistov. V Košiciach je stále organizovaná 

lokálna bunka aktivistov organizácie ALF.183  

Vo svete a v poslednom období i v našom prostredí sa objavuje pomerne nový fenomén 

v oblasti ekologického extrémizmu a to militantný environmentalizmus (niekedy označovaný 

ako ekoterorizmus). Stúpenci militantného environmentalizmu využívajú násilie vo väčšine 

prípadov proti veciam, či neživým bytostiam. Porušujú zákony štátu v prospech subjektívne 

prezentovanej ochrany prírody, prípadne v mene práv zvierat. Teoretickú základňu pre svoje 

činy nachádzajú v ideovom zázemí nedemokratického ekologizmu. Ten je spravidla 

inšpirovaný extrémnym, hlbinným prezentovaním ekológie či ekoanarchizmu. Prejavy 

militantného environmentalizmu sa vyskytujú a sú propagované v rôznych subkultúrach, ako 

hard core, punk a pod. Bolo by chybou paušalizovať všetky existujúce ochranárske, zelené či 

environmentálne hnutia ako radikálne, extrémne, extrémistické či antidemokratické. Opak je 

pravdou. Veľká časť ekologických hnutí pôsobí v prospech demokratického a ústavného 

zriadenia štátu, v súlade s demokratickými hodnotami. Razantné protidemokratické metódy 

presadzovania svojich záujmov sú využívané najmä v protivládnych „zelených“ 

organizáciách.184 V prípade militantných environmentalistov je veľmi obtiažne identifikovať, 

či ich činy možno považovať za prejavy extrémizmu. Podľa nášho názoru, sa v ich činnosti dajú 

nájsť prvky extrémizmu. Ale nie v zmysle trestnoprávneho vymedzenia extrémizmu. Ich akcie 

patria skôr medzi nenásilné, napriek tomu smerujú proti demokratickému zriadeniu. Z tohto 

pohľadu je vhodné militantných environmentalistov zaradiť do radikálnych, až extrémistických 

zoskupení, a to napriek tomu, že ich spoločenská nebezpečnosť sa ani zďaleka nepribližuje 

iným extrémistickým hnutiam. 
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Medzi radikálne, až extrémistické skupiny pôsobiace v Slovenskej republike môžeme 

zaradiť organizácie uvedené v ďalšej časti.185  

 

Earth First!  

 Organizácia s čiastočne hlbinne ekologickým a čiastočne ekoanarchistickým zameraním. 

Ide o celosvetovú organizáciu, ktorá je odborníkmi radená do kategórie ekoterorizmu. Earth 

First! (EF) vznikla v USA, zo začiatku sa zameriavala na sabotáže rôzneho druhu, ale 

s podtextom ochrany zemegule, či existujúceho sveta. Od začiatku 90. rokov došlo v jej 

aktivitách  k relatívnemu ukľudneniu. V Slovenskej republike pobočka Earth First! nesie názov 

Zem predovšetkým!  

Front oslobodenia zvierat (Animal Liberation Front –ALF). Tvoria ju mladí nadšenci, 

ktorí realizujú rôzne sabotážne a oslobodzovacie aktivity v prospech zvierat. Bojujú za 

presadzovanie zvieracích práv. Front oslobodenia zvierat vznikla vo Veľkej Británii v 70. 

rokoch. V súčasnosti sa rozšírila do viacerých európskych a severoamerických štátov.186 

Front oslobodenia zeme (Earth Liberation Front–ELF). Jedná sa o militantné sabotážne  

hnutie. Jeho pôsobenie je zaznamenávané najmä v USA. Ale propagovanie hnutia možno 

zaznamenať aj v Slovenskej republike. Členovia ELF sa často označujú po vzore 

mytologických škriatkov ako elfovia.187  

Ulica ľuďom! (Reclaim the streets!). Organizácia vnikla v roku 1991 v Veľkej Británii. 

Medzi hlavné akcie tejto organizácie v Slovenskej republike patria blokády ciest. 

Anarchizmus 

Anarchia je heterogénna ideológia a politický smer, ktorých spoločným znakom je, že 

odmietajú štátnu moc, formálnu organizáciu a právny poriadok. Hlása neobmedzenú moc 

jednotlivca a odmieta všetko, čo týmto ideálom bráni (štát, autoritu, disciplínu, poriadok, 

povinnosť a pod.). Zjednocujúcou ideou anarchizmu je presvedčenie, že spoločnosť môže byť 

najlepšie organizovaná bez akejkoľvek donucovacej moci štátu.188 Na ceste k emancipácií 

jednotlivca i celého spoločenstva ľudí je autorita štátu a s ňou súvisiace autority ako 

parlamentarizmus, inštitúcie, armáda, náboženstvo tou najväčšou prekážkou, ktorú je potrebné 

                                                           
185 MAZEL, M. Oponenti systému. 
186 TOMEK, V. a O. SLAČÁLEK. Anarchismus – svoboda proti moci. 
187 ŠTEFANČÍK, R. a kol. Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. 
188 TOMEK, V. a O. SLAČÁLEK. Anarchismus – svoboda proti moci. 
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odstrániť. Radikálna anarchia často používa na dosiahnutie svojich cieľov násilné prostriedky. 

Niektoré teroristické skupiny (väčšinou ľavicové) sú taktiež anarchisticky ideovo inšpirované. 

Anarchistické hnutie zažívalo rozmach v 19. storočí. Jeho myšlienky pochádzajú ešte zo 

starovekého Grécka (z gréčtiny anachron čo možno preložiť ako bez vlády). Pri svojom vzniku 

v prvej polovici 19. storočia v krajinách ako Veľká Británia, Francúzsko či Nemecko, 

anarchizmus reprezentovali najmä nižšie stredné vrstvy z priemyselne sa rozvíjajúcich krajín 

Európy. Od druhej polovice 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sa k anarchizmu 

pridávali chudobné mestské vrstvy, proletariát, časť intelektuálov a umelci.189 Hnutie sa 

rozširovalo  do Ruska, USA, a najmä do románskych krajín ako Taliansko, Španielsko, Mexiko, 

južná a stredná Amerika. Po druhej svetovej vojne anarchizmus ustupuje do úzadia. Znovu sa 

objavuje až koncom 60. rokov a od 80. rokov sa zbližuje s hnutím Punk. Koncom 80. rokov 

vzniká prepojením anarchizmu a ekologických hnutí tzv. „zelený anarchizmus“.190 Od začiatku 

90. rokov si anarchizmus stále viac získava popularitu medzi mladými ľuďmi. Od r. 1995 sa 

anarchistické hnutie prakticky štiepi na anarchistov a autonómnu scénu. Dnes je rozšírený po 

celom svete. Najsilnejšie a najaktívnejšie skupiny sú v západnej a južnej Európe. Na Slovensku 

sa anarchistické hnutie sústreďuje hlavne vo veľkých mestách.191  

Anarchizmus 21. storočia sa vyvíja a postupne transformuje, objavujú sa nové skupiny a 

klasické anarchistické teórie sa prepájajú s novými témami, feminizmom, 

environmentalizmom, genderovými vzťahmi, globálnou nerovnosťou a konzumizmom. Je 

pripravený prijímať a reagovať na nové výzvy súčasného postmoderného sveta. 

Začiatkom 20. storočia vzniklo na území Čiech a Slovenska prvé anarchistické 

zoskupenie s názvom České anarchistické sdružení. Jeho členmi boli aj významné osobnosti 

kultúrneho a spoločenského života. Pre viacerých z nich sa idey anarchizmu úzko spájali aj s 

národným obrodením. Ovplyvňovali ich myšlienky predstaviteľov anarchistického hnutia v 

Európe. Boli kruto prenasledovaní pretože štátny aparát sa týmto hnutím cítil ohrozovaný. To 

sa prejavovalo aj v ukladaných trestoch, kedy mladí anarchisti dostávali 15 až 20 ročné tresty 

väzenia.192  

S expanziou komunistických ideí a vlnou robotníckych ľavicových hnutí vznikla 

Anarchisticko-komunistická federácia. Mnoho významných predstaviteľov anarchizmu po 

vzniku Československa vstúpilo do komunistickej strany, pretože mali pocit, že práve 

                                                           
189 ŠIMON, L. Extrémizmus ako prejav sociálneho konfliktu. 
190 TOMEK, V. a O. SLAČÁLEK. Anarchismus – svoboda proti moci. 
191 VINCLAV, E. Extrémizmus na Slovensku. UŠIAK, J. a P. NEČAS.  Prejavy radikalizmu a extrémizmu v 

slovenskej republike. 
192 ŽOFČÁK, M. Trestnoprávne aspekty extrémizmu. 
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komunistické ideály predstavujú aj ich vlastné. Avšak komunistická strana sa po prevzatí moci 

s anarchistickými stúpencami vysporiadala podľa sovietskeho vzoru a hnutie postupne zaniklo. 

V roku 1988 sa v Čechách a na Slovensku znovu vytvorila priaznivá situácia, ktorá viedla 

k vzniku anarchistických štruktúr. Dôkazom bolo založenie organizácie „České anarchistické 

sdružení-ČAS“.193 

V priebehu niekoľkých rokov dorástla generácia dnešných mladých ľudí, ktorí sa síce za 

socializmu narodili, ale ako deti si neuvedomovali jeho dopad. Rovnako ako ich  predchodcovia 

stratili po revolúcii priestor na opozíciu. Nastupujúca generácia, síce nepoznajúca socializmus, 

ale nespokojná s dnešnou sociálnou situáciou, vytvorila niekoľkotisícové hnutie anarchistov. 

Výrazným prostriedkom k prezentácii myšlienok anarchistov sú tzv. Street party 

(pouličná oslava). Ich hlavnými zbraňami sa stali verejné protesty, blokády, manifestácie. 

Prezentácia anarchistov na verejnosti je väčšinou pokojná. Z ich strany nedochádza k 

narušovaniu verejného poriadku. Mladí ľudia, ktorí takéto street party organizujú, informujú 

verejnosť prostredníctvom internetu o tom, prečo street party organizujú a aké sú základné 

pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri ich príprave a realizácii: 194  

 sú tvorivou priamou akciou a miestom prejavu nesúhlasu s autoritárstvom a dnešným 

stavom sveta,  

 nie je to len „mejdan“ v uliciach,  

 „street party“ nie je príležitosťou na schovávanie sa v dave a rozbíjanie výkladov,  

 môže ich organizovať každý,  

 je spojením politického protestu a zábavy,  

 ich účastníci netvrdia, že iba ich názory na život a ich postoje sú jedine správne, nie sú 

iba jednoliata masa s jedným názorom,   

 ich účastníci nie sú alkoholici a narkomani.  

Na základe uvedených dôvodov a skúseností pri konaní obdobných akcií nie sú 

považovaní za nebezpečných a kriminogénnych. Samozrejme, pokiaľ nepresadzujú svoje 

myšlienky násilnou formou. Verejné prejavy anarchistov sú smerované tak, aby boli maximálne 

pozitívne medializované. 

Ako sme uviedli, anarchizmus prešiel od svojho vzniku rôznymi ideologickými zmenami, 

kedy bol do výraznej miery ovplyvnený aktuálnou historickou, politickou, či sociálnou 

situáciou. Tento vývoj samotnej ideológie by sa dal charakterizovať v troch oblastiach: 1.) 

                                                           
193 FIALA P. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. 
194 Čo (nie) je street party. In http://www.streetparty.sk/index_old_browser.htm (2010).  
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vznikol ako politická ideológia; 2.) stal sa masovým sociálnym hnutím; 3.) v súčasnosti sa stal, 

vo forme autonómnej scény, životným štýlom.195 Súčasní anarchisti sa snažia o oslobodenie 

človeka z moci inštitúcií a formálnych organizácií spoločnosti so zvláštnym dôrazom na štátne 

inštitúcie, ktoré reprezentujú vrcholné odcudzenie človeka človeku. Ideálom je slobodné 

indivíduum, snaha prekonať odcudzenie človeka, hľadanie seba samého a druhých ľudí. 

Nepopierajú prirodzenú autoritu, obracajú sa proti jej formalizovanej podobe v inštitúciách, 

ktoré môžu slúžiť na zneužitie autority alebo moci. Snažia sa budovať neformálne inštitúcie, 

ktoré prirodzene vyrastajú z potrieb ľudí. Odmietajú tradičné formy politického boja ako voľby, 

politické strany a pod. Využívajú hlavne mimopolitické spôsoby boja, ako manifesty, časopisy, 

propagandistické kampane, finančné zbierky a pod. Hnutie má výrazný politický rozmer. Štát, 

ako vrcholne centralizovanú a organizovanú inštitúciu, považuje za hlavného nepriateľa 

slobody jednotlivcov. Sympatizuje s menšinovými a diskriminovanými vrstvami obyvateľstva. 

Stúpenci sú často prenasledovaní autoritatívnymi režimami, pretože zásadným spôsobom 

spochybňujú existenciu ich formálnej autority.196 

Anarchisti sa výrazne angažujú pri hľadaní alternatívnych riešení rôznych spoločenských 

problémov. K tomu sa pripája silný antimilitarizmus a pacifizmus, ktorý posilňuje celkový 

obraz o anarchizme. V presadzovaní svojich záujmov spolupracujú s rôznymi občianskymi 

združeniami a organizáciami.197 Sami si organizujú množstvo kultúrnych akcií s minimálnymi 

finančnými nárokmi. Zakladajú ekologické skupiny. Boli to práve anarchisti, ktorí pôvodne 

založili Slobodu zvierat. Najznámejšou ľavicovou anarchistickou skupinou, ktorá ovplyvňuje 

pôsobenie na Slovensku, je Československá anarchistická federácia. Vydáva mesačník A 

kontra a prevádzkuje aj webovú stránku.198 

Najväčším nepriateľom anarchistov sú ultrapravicové hnutia. Odpor k fašistom je taký 

silný, že anarchisti sú schopní prekonať averziu aj k svojmu pôvodnému nepriateľovi, štátu, a 

vyzývajú ho, aby urobil s fašistami poriadok. 

V porovnaní s hnutím skinheads má anarchistické hnutie odlišnú členskú základňu. 

Veková hranica anarchistov je o niečo vyššia a je medzi nimi dosť stredoškolákov a 

vysokoškolákov. Vyplýva to zrejme, z odlišných intelektuálnych nárokov, na pochopenie 

ideológií obidvoch smerov. Ale aj z príklonu k vyšším ideálom, ktoré osoby hlásiace sa k 

                                                           
195 TOMEK, V. a O. SLAČÁLEK. Anarchismus – svoboda proti moci. 
196 DANICS, Š. a L. TEJCHMANOVÁ.  Extremismus, radikalismus, populismus a Euroskepticismus. 
197 TOMEK, V. a O. SLAČÁLEK. Anarchismus – svoboda proti moci. 
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anarchizmu často prezentujú. Ide o rešpekt  k ľudským právam, rovnosť ľudí a rás, a iné 

humanistické idey.  

Na anarchistických demonštráciách, na rozdiel od street party či iných spoločenských 

aktivitách, sa v súčasnosti zaznamenáva zvyšujúca sa agresivita voči systému. Útočí sa na 

všetko, čo reprezentuje systém, štát a štátnu moc. Demonštranti sa vyzbrojujú zápalnými 

fľašami, dlažobnými kockami a inými predmetmi, ktoré môžu slúžiť ako zbrane, ak je 

predpoklad, že dôjde k stretu s ultrapravicovými organizáciami. Spolu s rómskymi aktivistami 

anarchisti organizujú rôzne hromadné akcie proti rasizmu a xenofóbii, pri ktorých dochádza k 

ostrým stretnutiam so skinheadmi. V nasledujúcej časti predstavíme niekoľko 

najvýznamnejších organizácií, ktoré sú v rámci anarchistického hnutia činné.199 

 

SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE (S.H.A.R.P.)  

(Skinheads proti rasovým predsudkom) 

 Ako reakcia na radikalizáciu hnutia skinheads vznikla v roku 1986 v USA frakcia hnutia 

skinheads s názvom S.H.A.R.P. V programe hnutia je boj proti rozrastajúcemu sa rasizmu a 

fašizmu v samotnom hnutí skinheads. S.H.A.R.P vyjadrujú ostrý protiklad k všetkým rasovým 

a fašistickým radikálnym smerom hnutia skinheads.200 Hnutie S.H.A.R.P. sa etablovalo v 

Slovenskej republike v priebehu roku 1995. S.H.A.R.P. nie sú  jednotne vedení a organizovaní. 

Ich aktivity v súčasnosti sú len sporadické a skôr individuálne, ako systematické a hromadne 

organizované. Často ide len o pripomienku toho, že hnutie existuje a je pripravené. 

Základným postojom hnutia S.H.A.R.P. je odmietanie rasovej nenávisti, rasovej 

výlučnosti a odmietanie fašizujúcich tendencií hnutia skinheads ako takých. Z uvedených 

dôvodov sa S.H.A.R.P. stávajú objektom útokov S.H.S. a ďalších radikálnych frakcii skinheads. 

Pokiaľ ide o identifikáciu podľa znakov hnutia S.H.A.R.P., toto hnutie nemá žiadnu osobitnú 

symboliku.201 Od ostatných skinheadov sa niekedy odlišujú účesom (dlhšie vlasy vzadu 

na  krku). Základným odlišujúcim prvkom je používanie skratky S.H.A.R.P., ktorú si priaznivci 

dávajú tetovať na telo, nosia tričká a mikiny s týmto nápisom, resp. si dajú vystrihať písmená 

na temeno hlavy. Jedným z prejavov hnutia S.H.A.R.P. je symbolika vyjadrujúca ich filozofiu 

v podobe prečiarknutého hákového kríža čiernej farby s nápisom „Gegen Nazis“. Nie je možné 

tvrdiť, že ide o typickú symboliku pre celé hnutie. Ide o symboliku, ktorú si vytvorili samotní 
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http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Smol%C3%ADk_(politolog)&action=edit&redlink=1


65 

 

priaznivci hnutia a ktorá sa v hnutí rozšírila. Možno ju považovať iba za identifikačnú 

symboliku s protifašistickou ideológiou.202  

Základný postoj a základná ideológia hnutia je vyjadrená na webovej stránke hnutia: „My, 

Skinheads zo Slovenska, Čiech a celej Európy odsudzujeme čo najostrejšie rasistické prepady 

a vražedné útoky na cudzincov, utečencov, Rómov, mládež a ľudí s antifašistickými názormi. 

Skutočné skinheadské hnutie nemá žiadnu súvislosť s neofašizmom. Fašistov považujeme pre 

ich spoločenské nebezpečie za hrozbu, ktorá nesmie byť tolerovaná a nesmie mať miesto v 

našej spoločnosti. Skôr badáme súvislosť medzi vládnou politikou a pravicovým násilím. SME 

SKINHEADS! NIE FAŠISTI! SME SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE! 

S.H.A.R.P!.“ 203 Ich stránka na facebooku je v súčasnosti nefunkčná. Posledná aktualizácia 

profilu prebehla v novembri 2017. Rovnaká situácia je aj na ďalších stránkach rovnako 

zameraných organizácií. Môžeme si vybrať z dvoch možností. Prvou je, že organizácia sa 

zrušila. Druhá je prechod do ilegality, čo by zodpovedalo ich vzťahu ku kontrole štátnou mocou. 

Informácie len pre členov. Nie pre verejnosť a už vôbec nie pre štátnu správu a donucovacie 

zložky. 

 

Red Skins 

 Názov hnutia je odvodený od typických červených doplnkov a ďalších červených 

atribútov vlastných tomuto hnutiu skinheads. Hnutie je spoločne s neonacistami, na strane 

pravice, považované za najradikálnejšie a najnebezpečnejšie, na strane ľavice. Členovia hnutia 

sú prívržencami rôznych marxistických ideológií, ako je stalinismus, maoismus a trockismus. 

Členovia tejto frakcie nosia oblečenie, ktoré pozostáva z oblečenia typického pre skinheads  

topánky „martensky“ i „bombery“ kožené bundy, ale červenej farby.204  Sú od ostatných členov 

hnutia skinheads celkom zásadne odlíšení. 

 

Punks 

 Je hnutím mládeže ktoré vzniklo koncom 60. a začiatkom 70. rokov ako reakcia na 

neúspech filozofie HIPPIES. Vznik hnutia je spätý s novým rockovým smerom, ktorý v tej dobe 

vznikol. Je to štýl s údernými textami, ktoré vyjadrujú skepsu voči vtedajšiemu svetu, 

                                                           
202 Metodika odhaľovania, objasňovania a dokumentovania trestnej činnosti motivovanej rasovou, národnostnou 

a inou neznášanlivosťou alebo páchanej priaznivcami extrémistických skupín. 
203 Stay S.H.A.R.P. Skutoční Skinheads nie sú rasisti. In http://www.unity.host.sk/ska.htm (2010).  

204 STARNES  TRAYNHAIM, S.  Extremizm: A comparison of individuals and groups in face-to-face interaction 

and computer-mediated communication. 
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pesimizmus, iróniu a snahu provokovať spoločnosť. Tento smer hudby si dal názov punk  

(slangovo: zlý, mizerný).205 Zároveň sa tento názov stal aj názvom hnutia. Jeho prívrženci sa 

obliekajú často provokujúcim spôsobom, ktorý má hlavný cieľ a to šokovať. Typické sú ozdoby 

z reťazí, cvočkov a kovových predmetov. Najvýraznejším a pre väčšinu spoločnosti 

najtypickejším znakom PUNKS je úprava ich vlasov. Jedná sa o spojenie výrazných farieb, 

strihov a štýlov účesov. Znakom je aj množstvo štuplíkov, špendlíkov, cvočkov, reťazí po 

celom tele. Pre prívržencov sú typické početné tetovania či piercingy na mnohých, aj tých 

najnetypickejších miestach.82 Vonkajšia prezentácia prívržencov by sa dala nazvať extrémnou. 

Prívrženci tohto hnutia majú kritický, až anarchistický prístup k spoločnosti. Svoj postoj 

vyjadrujú heslom: „No future“ (žiadna budúcnosť). Malá časť členov hnutia Punks, tzv. NAZI 

PUNKS participuje na akciách skinheads a zároveň sa zúčastňuje spoločných akcií s 

anarchistami. Toto hnutie zaujíma na extrémistickej scéne nie celkom vyhranenú pozíciu.206  

PUNKS sa svojou príslušnosťou k názorovému prúdu skôr blížia k ľavicovo zameranému 

extrémistickému hnutiu. Hnutie PUNKS má kritický, anarchistický až nihilistický  prístup 

k spoločnosti. Nihilizmom v tomto prípade rozumieme úplné neuznávanie a popieranie 

všetkých hodnôt mravných, spoločenských, kultúrnych a pod.. Znakom niektorých prívržencov 

je aj užívanie omamných látok. Pre uvedené hnutie je charakteristické jeho spojenie s 

hudobnými skupinami žánrov ako rock či heavy metal.207   

Situácia na Slovensku je v súčasnosti pri hnutí Punks stabilizovaná. K hnutiu sa hlási v 

každom z veľkých miest zopár skupiniek mladých ľudí, ktorí sa stretávajú v pohostinských 

zariadeniach, na koncertoch hudobných punkových kapiel. Najrozšírenejší je PUNKS na 

stredných priemyselných a stredných odborných školách, kde si konkuruje s hnutím Skinheads. 

 

Československá anarchistická federácia (ČSAF)  

 ČSAF je považovaná za akéhosi koordinátora ultraľavicovej scény. Nemá centralizované 

vedenie, funguje na princípe dobrovoľnosti a jej činnosť a rozhodovanie vychádza zdola od 

členskej základne. ČSAF sa prezentuje ako organizácia slobodných ľudí zameraná proti 

autoritám, ktorá sa nechce zmieriť s vykorisťovaním štátom a s kapitalizmom. Usiluje sa o 

maximálnu slobodu jedinca založenú na vyjadrení: „Sloboda každého končí tam, kde začína 

sloboda ostatných“.208   

                                                           
205 WADGY, L. The Psychology of Extremism and Terrorism: A Middle-Eastern Perspective. 
206 ZINCHENKO, Y. P. Extremism from the perspective of a system approach. 
207 DANICS, Š.  Radikalizmus – extrémizmus – antisystémovosť. 
208 Manifest Československej anarchistickej federácie. In http://www.csaf.cz/manifest.php (2010)   
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Medzi aktivity hnutia patrí vydávanie anarchistických časopisov s názvom Podaj ďalej, 

Existencia, A-kontra, Zdola!, Žerme bohatých. Taktiež vydáva plagáty, samolepky 

s anarchistickou tematikou. Distribuuje domácu a zahraničnú literatúru, CD a DVD nosiče s 

tematikou antiglobalizmu. Organizuje rôzne akcie ako napr. pochody, koncerty, demonštrácie 

a protesty. Jej činnosť je viac-menej legálna a jej akcie bývajú vopred oznamované. Niekedy 

vyvíja aktivity spoločne s odporcami globalizácie. Tak, ako pravicoví extrémisti aj ľavicové 

spektrum má svoju symboliku založenú predovšetkým na odpore proti fašizmu.209   

 

Antifašistická akcia“ (AFA) 

 Je najlepšie organizovaným a najradikálnejším hnutím s protifašistickou a  

protirasistickou orientáciou. Tvoria ju malé nezávislé skupiny. Tieto skupiny hlásajú myšlienku 

boja proti prejavom fašizmu, rasizmu a xenofóbie. Monitorujú osoby z pravicových skupín 

(bydlisko, miesta stretnutia, škola, zamestnanie). Tieto informácie ale neodovzdávajú polícii, 

ale zverejňujú ich na internetových stránkach. Dôvodom takého postupu je údajná nečinnosť 

polície. Nebezpečenstvo týchto skupín spočíva v uskutočňovaní fyzických útokov na osoby z 

pravicového spektra extrémistickej scény (najmä na prívržencov hnutia Skinheads).210  

Extrémistická scéna je zmesou rôznych, vzájomne personálne prepojených a zároveň 

často sa meniacich skupín. V predchádzajúcom období bolo možné napríklad sledovať 

vzostupnú tendenciu aktivít hnutia. Najmä pri organizovaní demonštrácií a verejných protestov 

napr. v súvislosti s vojenskými operáciami na strednom východe, vstupom Slovenskej 

republiky do NATO a Európskej únie atď.. Do takýchto akcií sa čiastočne zapája aj širšia 

verejnosť. V konečnom dôsledku tak poskytujú okrem platformy na prezentáciu názorov aj 

priestor na získavanie nových sympatizantov, prípadne členov hnutia.211   

Sprayeri - graffity  

Výraz graffiti pochádza z gréckeho slova graphein, čo znamená písať. Je to plurál 

talianskeho slova graffito, čo pôvodne vyjadruje označenie pre nápis a kresbu vyrytú na 

predmety na antických stavbách a na omietkach stien budov. 

                                                           
209 DŽAMBAZOVIČ, R. a R. KLOBUCKÝ. Súčasné subkultúry mládeže. 
210 NOCIAR, T. Mládež a extrémizmus. Výskumy, úvahy, odporúčania. 
211 Koncepcia boja proti extrémizmu, schválená Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 368 zo dňa 3. mája 

2006. 
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Keď sa povie sprayerstvo, vybavia sa väčšine ľudí pomaľované, či farbou znehodnotené 

dopravné prostriedky, fasády budov a iných verejných priestranstiev. Sprayerstvo sa stalo 

fenoménom modernej doby a pre určitú subkultúru mladých ľudí i štýlom ich života. 

Stretávame sa s ním predovšetkým vo veľkých mestách a na sídliskách, kde vládne anonymita 

a nedostatočné príležitosti pre trávenie voľného času. Väčšinovou spoločnosťou je vnímané 

veľmi negatívne. V nedávnej minulosti iba minimum ľudí uznávalo, že na určitých miestach, 

môžu mať vydarené maľby aj svoju estetickú hodnotu. Súčasnosť prináša drobné zmeny 

i v tomto vnímaní, keď sa podobné diela objavujú legálne ako výzdoba verejných 

priestranstiev. Sprayerstvo má veľmi blízko k vandalizmu a často je zaraďované medzi sociálno 

patologické javy, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti. Súhlasíme s tým, aby sa takýmto spôsobom 

vnímali nelegálne aktivity rôznych jednotlivcov či skupín, ktoré poškodzujú majetok verejný, 

alebo súkromný.212 

Počiatky sprayerstva sa datujú do 60. rokov, kedy sa v New Yorku objavili na vozňoch 

metra prvé podpisy vyhotovené farebným sprejom. Nový druh zábavy, predovšetkým mladých 

ľudí, sa začal rozširovať i do Európy a v 90. rokoch 20. storočia i do Slovenskej republiky. 

Oficiálne údaje uvádzajú rok 1995, keď v Bratislave boli zaznamenané prvé aktivity stúpencov 

tohto hnutia. Jedná sa väčšinou o mladíkov vo veku od 15 do 25 rokov. Svojim správaním sa 

snažia vyjadriť svoj kritický postoj k súčasnej spoločnosti. Odsudzujú a odmietajú hodnoty 

spoločnosti, odmietajú prijať spoločenský poriadok, ktorému by sa mali podriadiť. A práve v 

tomto smere má veľa spoločných znakov s anarchizmom. A aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, 

možno grafity zaradiť do spektra neradikálneho ľavicového extrémizmu.213   

Veľkú škodu môžu grafity spôsobiť na historických objektoch či v turisticky atraktívnych 

oblastiach, kedy ničia ich hodnotu. Veľké finančné straty, ktoré idú ročne do  miliónov až 

desiatok miliónov eur, sú spôsobované vlastníkom nehnuteľností a dopravcom.  

Sprayeri ako subkultúra si vytvorili aj vlastné termíny, ktoré používajú na označenie 

členov pôsobiacich v tomto hnutí:  

 toy-začínajúci sprayeri,  

 king–skúsení sprayeri, 

 graffiťácke tegy–jednoduché podpisy sprayerov, 

 graffity art–aktivity, ktoré nemajú právny postih; maľby sa nachádzajú na predom 

vyhradených miestach; autormi sú väčšinou študenti umeleckých škôl,  
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 graffity actions–klasické aktivity, ktoré prekračujú zákon; maľby na vlakoch, vozňoch 

a autobusoch MHD, na stenách, plotoch a pod..214 

Graffity sú dnes jedným z druhov výtvarného prejavu, ktorý je charakteristický 

vytvorením výtvarného diela pomocou sprejových farieb. Okrem výrazu „grafiťák“ sa používa 

na označenie osôb kresliacich svoje výtvory aj výraz „writer“ alebo „sprayer“.  Od ostatných 

druhov výtvarného umenia sa líšia tým, že svoje správy zanechávajú na verejných 

priestranstvách, v podchodoch, na stenách, múroch, mostoch a výškových budovách. 

Najzaujímavejším a najexkluzívnejším objektom sú vlaky a prostriedky verejnej dopravy. 

Ľudia okolo grafity vytvorili subkultúru, ktorá si vytvorila svoje vlastné pravidlá a štýly pre 

tento druh umenia. Svoj obsah preniesli aj na médiá, jazyk a životný štýl.215   

Aby sa zabránilo poškodzovaniu verejného majetku, začali sa budovať tzv. legálne steny, 

ktoré mali nahradiť železničné vagóny, prostriedky verejnej dopravy, historicky chránené 

budovy a iné. Jedným z najsilnejších motívov samotnej tvorby graffity je potreba vyjadrenia. 

Preto sa okolo nich začali rozohrávať mnohé spory o tom, či ide o vandalizmus alebo umenie, 

či majú byť uznaní ako predstavitelia slobodnej formy prejavu a kde je hranica medzi prejavom 

legálnym a nelegálnym.  

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 246  Poškodzovanie 

cudzej veci uvádza:  „Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou 

alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na šesť 

mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí väčšiu škodu, alebo ho 

spácha z osobitného motívu. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, 

ak spácha takýto čin na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, a spôsobí 

značnú škodu, alebo ho spácha závažnejším spôsobom konania. Odňatím slobody na sedem 

rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí škodu veľkého 

rozsahu.“216 

Členovia graffity sa združujú do skupín za účelom spoločného dosiahnutia svojich cieľov. 

Jedným z takýchto cieľov je dosiahnutie kolektívneho zážitku a kolektívneho vyjadrenia. 

Zážitok je vystupňovaný najmä nebezpečenstvom celkovej akcie, vzrušením, vedomím 

ilegality, rýchlosťou a potrebou pociťovať adrenalín. Ide o adrenalínové zážitky, ktoré môžeme 

prežívať, napr. aj pri extrémnych športoch. Potreba adrenalínových zážitkov sa tak stáva, okrem 

                                                           
214 KLOBUCKÝ, R.  Globalizácia a subkultúry In DŽAMBAZOVIČ, R. a R. KLOBUCKÝ. (eds.) Súčasné 

subkultúry mládeže. 
215 DŽAMBAZOVIČ, R. a R. KLOBUCKÝ. Súčasné subkultúry mládeže.  
216 Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. 
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iného, indikátorom mladosti.217 Od takýchto zážitkov nedokáže autorov grafitov odradiť ani 

riziko tvrdého postihu v prípade ich odhalenia.   

Hnutie Graffity je v prvom rade o ľuďoch, ktorí sú individualitami, resp. sa za 

individuality považujú. Celé hnutie je výlučne individuálnou záležitosťou, aj keď každý 

z grafiťákov si je vedomý, že nie je v spôsobe vyjadrovania sám a že spoločne tvoria hnutie, 

ktoré je podľa zamerania diferencované. Podobne, ako v reálnom živote, aj v tomto prípade 

každý zodpovedá sám za seba, ale zároveň cíti pocit spolupatričnosti a konkurencie k ostatným. 

Každý si musí stanoviť, kde sú pomyselné hranice a kde až je možné s graffity zájsť.  

Pomaly, po rokoch presadzovania sa grafity ako umeleckého smeru, začína aj na 

Slovensku, kultúrna a umelecká obec rešpektovať graffity ako renomovaný výtvarný prejav. 

Rovnako, ako u iných umeleckých smerov sa tento vývoj dal ľahko predpovedať. Dnes, po čase 

a nutnom vývoji, už tvorbe domácich writerov nechýba kvalita a originalita potrebná pre 

prezentáciu v galériách. V súčasnosti je možné vidieť jednotlivé prúdy, ktoré sa v oblasti 

graffity rozvinuli. 

Vo všeobecnosti môžeme rozlíšiť: 

 gang graffity – gangy si prostredníctvom graffity označujú svoje územie, 

 tradičné graffity – predstavujú ich rôzne čmáranice, znaky, symboly, 

 politické graffity – vyjadrujú politické názory a postoje k rôznym politickým témam, 

 umelecké graffity – je to umelecká forma vyjadrenia osobných pocitov a vnímania 

sveta. V súčasnosti ide o množstvo rôznych štýlov a techník.218 

Tvorba graffity poskytuje spôsob potvrdenia vlastnej sily, nadradenosti, individuality, 

identity a viditeľnosti. Práve prostredníctvom umeleckého vyjadrenia autori získavajú svoje 

meno a autoritu. Zároveň poškodením alebo premaľovaním graffity sa prejavuje neúcta 

k autorovi až po jeho poníženie. To vyvoláva súťaženie medzi jednotlivými autormi alebo 

skupinami autorov, ktorí na základe určitých znakov patria do graffity spoločenstva. 

Konkurenčné skupiny sa prebiehajú nie len vo výbere najreprezentatívnejšieho miesta, ale aj 

vo vytvorení čo najobtiažnejších graffity.219  
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218 ČERNÝ, P. Právní ochrana před extremismem. 
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Antiglobalisti  

Antiglobalizmus je sociálne hnutie, ktoré vzniklo na prelome 20. a 21. storočia. Hnutie je 

zamerané proti neoliberálnej globalizácii založenej na podpore voľných trhov a voľného 

obchodu. Globalizáciu považujú za hrozbou pre miestnu ekonomiku a národnú identitu. 

Všetkých antiglobalistov spája ich hlavný záujem a to boj proti tzv. „globalizmu“, t. j. 

proti súčasnému celosvetovému politickému systému a proti nadnárodnému ekonomickému 

systému, ktorého reprezentantmi sú medzinárodné obchodné organizácie a nadnárodné 

spoločnosti ako OSN, G8, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, WTO - Svetová 

obchodná organizácia, OECD, NATO, rôzne medzinárodné siete predajní, rýchleho 

občerstvenia, a pod.220   

Antiglobalizmus je spontánnym, decentralizovaným, prepojeným, samoorganizujúcim sa 

hnutím založeným na demokracii širokých más. Jeho myslitelia považujú túto organizačnú 

formu za vyjadrenie meniacich sa organizačných čŕt spoločnosti.221 Tá sa čoraz viac stáva 

flexibilnou, decentralizovanou v nadnárodných sieťových systémoch. Kapitalistická 

globalizácia vedie k vytvoreniu systému svetovej nadvlády, ktorý je prísne určený 

ekonomickými záujmami. Pre mnohých aktivistov, antiglobalizmus a jeho prejavy, 

predpokladajú vznik novej formy budúcej spoločnosti ako integračnej a zastupiteľskej 

demokracie. Hnutie vyjadruje túžbu po spoločnosti, v ktorej moc neurčuje správanie a záujmy 

kapitálu. Sami definujú podobu budúcej spoločnosti a k naplneniu tohto cieľa sa organizujú. 

Hnutie je zamerané proti globalizácii zhora prostredníctvom formovania samoorganizujúcich 

sa foriem zospodu. 

Medzi ďalšie ich spoločné idey patrí aj „antifašizmus“. Za fašistický býva označovaný 

celý súčasný euroatlantický spoločenský systém, vrátane štátov a ich orgánov. Aktivity 

antiglobalistov je možné vo zvýšenej miere pozorovať predovšetkým pri stretnutiach inštitúcií 

s globálnou autoritou. Pri týchto príležitostiach organizujú protestné demonštrácie, pochody, 

blokujú príjazdové cesty na miesta konania samitov. Ich prejavy sú po celom svete tradične 

sprevádzané násilnosťami a stretmi s donucovacou mocou. V mnohopočetných davoch, aké sa 

pri podobných stretnutiach aktivizujú sa vždy nájdu jednotlivci, ktorí sa dajú strhnúť davovou 

eufóriou k prejavom brutality.222 Preto sú zo strany polície prijímané opatrenia na zabránenie a 

elimináciu takýchto aktivít. Nie vždy sa to podarí podľa predstáv polície. Antiglobalisti sú pri 
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svojich aktivitách dobre organizovaní. Nemajú núdzu o finančné krytie svojich výdavkov 

spojených s cestovaním do miest protestov. Vedia sa vzájomne, aj medzi jednotlivými 

krajinami, podporiť a zúčastniť sa na akciách po celom svete. Medzi najznámejšie 

antiglobalistické hnutia súčasnosti môžeme zaradiť nasledovné. 

Alternatívnu globalizáciu. K antiglobalizácii pristupujú ako k aktivitám ktoré nie sú iba 

obranné a reaktívne. Antiglobalizmus sa zasadzuje za svetovú demokraciu a spravodlivosť. 

Takýto obsah predpokladá označovanie antiglobalizmu ako hnutia za alternatívnu alebo 

demokratickú globalizáciu.223 

World Wide Web. Nadnárodné protestné hnutie, ktoré je svojou povahou globálne. Má 

decentralizovanú formu organizácie založenú na sieti, ktorá je tvorená predovšetkým 

prostredníctvom internetu. S pomocou organizovaných on-line protestov po celom svete, určujú 

stratégie boja, prostredníctvom ktorých pokrývajú jednotlivé politické udalosti a organizujú 

protesty. Hnutie sa vyznačuje vysokou mierou otvorenosti, dostupnosti a globality. Základnou 

charakteristikou hnutia sú on-line formy protestov, ako kyberprotesty alebo kyberaktivizmus, 

e-mailové konferencie, webové fóra, chat, alternatívne médiá a mediálne projekty.224 

Antiglobalizmus je prejavom pluralizmu. Zúčastnené skupiny chránia tradičné a 

samostatné odbory, umelecké skupiny, bezzemkov, domorodých obyvateľov, socialistov, 

komunistov, anarchistov, trockistov, obhajcov životného prostredia, feministické iniciatívy, 

“obyvateľov tretieho sveta”, ochrancov ľudských práv, študentov, veriacich, tradičné ľavicové 

strany, kritické zmýšľajúcich intelektuálov z celého sveta. Antiglobalizmus je globálna sieť 

protiglobalistických sietí. Toto sociálne hnutie vo svete sa zameriava na organizovanie 

protestného hnutia a vytváranie antiglobalistickej koalície. Jej cieľom je obnoviť ideu 

komunitnej produkcie tovarov a služieb, ktoré sú stále viac zadávané globálne prostredníctvom 

dohôd, ako je Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) a Dohody TRIPS (TRIPS).225 

 

SQUAT 

Squatting znamená obsadenie a obývanie prázdnej a nevyužívanej budovy. Daná budova 

ako aj komunita ľudí v nej sa potom nazýva squat. Obyvatelia squatu sú squatteri alebo squateri.  

Squatting nie je iba o samotnom obsadení nehnuteľnosti. Často je sociálnym protestom 

proti cenám bývania, pre ktoré si veľa mladých ľudí nemôže dovoliť vlastný byt. Ale využitie 

squattingu je oveľa širšie. Squateri obsadením objektu upozorňujú na schátrané historické 
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budovy, či budovy ktoré si z iného dôvodu zaslúžia ochranu. Obsadením objektu obvykle 

získavajú pozornosť médií, pred ktorými prezentujú dôvody obsadenia objektu.226  

Squaty sa často stávajú kultúrnymi, sociálnymi a spoločenskými centrami. Squatting 

často býva spojený s politickým protestom. Squateri, ak sú politicky orientovaní, tak sú zväčša 

anarchisti. Patria k autonómnemu hnutiu, ktoré sa vyjadruje prostredníctvom aktivity stúpencov 

alternatívneho spôsobu života. Ide vlastne o spôsob spoločenského protestu, ktorý sa rozšíril na 

prelome 70. a 80. rokov v západnej Európe. Obyvateľov squattov tvoria nie len mladí 

nezamestnaní, bezdomovci, imigranti, ale aj mladí intelektuáli, pre ktorých je tento spôsob 

života šancou odpútať sa od vplyvu rodičov. Základným rozlišovacím znakom je skutočnosť, 

že squatteri sa o obsadený objekt starajú a podľa svojich možností ho aj rekonštruujú. Ak chýba 

tento rozlišovací znak, tak sa síce jedná o neoprávnené obsadenie objektu, ale nie o squatt.227 

Hlavný rozmach hnutia bol zaznamenaný hlavne vo väčších mestách západnej Európy. 

Baštou hnutia sa stal Berlín. Ale ich aktivity boli zaznamenané aj v Anglicku.228 

Niektoré squatty sa stali základňami pre narkomanov a kriminálne živly. Squteri sa od 

týchto skupín dištancujú, aj keď na druhej strane im poskytujú zázemie svojich squattov. 

Zneužitie dobrej myšlienky slúži aj iným záujmovým skupinám. 

Všeobecne sa dá o squatteroch tvrdiť, že sú bezproblémoví. To až do momentu, pokiaľ 

do ich konania nezasiahne iná (najčastejšie donucovacia verejná) moc. Potom sa situácia 

radikálne zmení. Pasívne aktivity nadobudnú až hyperaktívny charakter. 
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Náboženský extrémizmus 

Náboženstvo je jedným z najvýznamnejších aspektov globálnej kultúry. Náboženský 

pluralizmus dosiahol neobvyklú šírku. Popri kresťanských, židovských a islamských 

náboženských spoločnostiach sa začali rozvíjať a expandovať aj hinduistické, budhistické, 

sikhské, džinistické, taoistické a iné náboženské skupiny.229 Sloboda náboženského prejavu, 

resp. zakazovanie náboženských skupín, vedie k narúšaniu dobrých vzťahov v spoločnosti, až 

k prejavom extrémizmu. Pre Európsku úniu predstavuje systém ľudských práv, solidarity a 

princíp právneho štátu, základné piliere demokracie. Jedným z nosných dokumentov v tejto 

oblasti je európsky strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu,  ktorý prijala Rada EÚ 

24. júna 2013 Usmernením EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania230. 

Usmernenie je zamerané na osem kľúčových oblastí a to na násilie, slobodu prejavu, podporu 

rozmanitosti a tolerancie, znevýhodňovanie, zmenu náboženského vierovyznania alebo 

prejavu, manifestáciu náboženskej viery alebo prejavu, podporu a ochranu obhajcov ľudských 

práv, podporu a zapojenie občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií.231 

Nové náboženské hnutia sú často označované za hnutia protestu. Zo strany existujúcich 

cirkví často sú označované za sekty.  Myšlienka, ktorá ich podnecuje, prináša novú náboženskú 

cestu. Vyjadruje sa ňou presvedčenie, že dovtedajší spôsob duchovného života nie je 

postačujúci a nenapĺňa očakávania. Prináša iné hodnoty ako tie, ktoré sú vo väčšinovej 

spoločnosti bežné. Veľakrát si vyžaduje aj iný životný štýl. Sú protestom voči tomu, čo 

náboženské myšlienky pokladajú za normálne.232 

Náboženský radikalizmus a extrémizmus vychádza z radikálnych prúdov v rôznych 

náboženských zoskupeniach. Ide najmä o svetové náboženstvá, akými sú napríklad islam či 

kresťanstvo, ale zahŕňa aj problematiku kultov a siekt.233 Jeho cieľom je aplikovať svoju 

náboženskú ideológiu na celom svete a eliminovať tých, ktorí by sa tomu bránili. Všetky 

prejavy náboženského extrémizmu majú dve spoločné črty, ktorými sú násilie a motivácia 

náboženstvom. Tento konštrukt možno nájsť u mnohých extrémistických skupín, ktoré sa 

odtrhli od hlavných prúdov väčšinou mierumilovných náboženstiev. Vo všetkých prípadoch sú 

aktéri presvedčení, že ich čin nebol len obyčajným splnením Božej vôle, ale urýchlením spásy 

celého ľudstva. Terče a ciele náboženských radikalistov a extrémistov sú vzdialené od cieľov 

                                                           
229 MÜLLER, Z. Svaté války a civilizační tolerance. 
230 Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery [online] 

http://register.consilium.europa.eu 
231 CIPÁR, M. a M. MORAVČÍKOVÁ. Cirkvi a náboženské spoločnosti v zjednocujúcej sa Európe. 
232 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 
233 MORAVČÍKOVÁ, M. Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. 
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politických, spoločenských alebo územných teroristov.234 Náboženskí extrémisti často 

presadzujú zvláštnu kombináciu mystických, transcendentných a „Bohom vnuknutých“ cieľov. 

Ďalšia črta, ktorá sprevádza činy takýchto skupín, je ospravedlnenie všetkých činov 

náboženstvom.  

Väčšina ľudí spája náboženstvo s pokojom a mierom, nie s rozvratom či terorom. V 

mnohých prípadoch náboženstvo neposkytuje len ideologický podklad, ale aj motivuje či 

opodstatňuje vznik organizačnej štruktúry pre vykonávateľov. Vnímanie nárastu náboženského 

násilia vo svete sa v poslednom období okrem iného opiera aj o rozrastajúce sa bázy dát 

zostavované tými, ktorí tento fenomén skúmajú.235 

Je vhodné odlišovať náboženský extrémizmus, od iných foriem extrémizmu. Môžu spolu 

súvisieť, dopĺňať sa alebo odvodzovať sa jeden od druhého. Náboženský extrémizmus možno 

rozdeliť do dvoch základných podtypov:  

a) extrémistické prúdy klasických svetových náboženstiev (islamský, katolícky, 

protestantský a hinduistický extrémizmus),  

b) sekty a kulty, ktorých výklad učenia a činnosti sú antihumánne a antidemokratické (ide 

o rôzne apokalyptické sekty a kulty).236  

Vo všeobecnosti sa pojmom náboženský extrémizmus v našom prostredí obyčajne 

označujú vyhranené ideologické postoje vybočujúce z ústavných či právnych noriem. 

Náboženský extrémizmus v sebe nesie prvky netolerancie a je namierený proti základným 

demokratickým ústavným princípom ktoré sú definované v našom právnom poriadku.237  

Dané vymedzenie pojmu vystihuje náboženský extrémizmus ako sociálny jav. Je 

nevyhnutné chápať ho aj v kontexte koncepcií, ktoré popisujú 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 rešpektovať.238  

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 svetskej súvislosti, a dokonca 

                                                           
234 COOKSON, C. (ed.). Encyclopedia of Religious freedom. 
235 MIČEKOVÁ, A. a R. ŠUP. Náboženský extrémizmus v Slovenskej republike. 
236 MAREŠ, M. Pravicový extrémizmus a radikalizmus v ČR. 
237 GREŠKOVÁ L. a D. BELUŠKOVÁ. Duchovná scéna. 
238 MILO, D. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike: [neonacisti, ich hnutia a ciele]. 
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aj v odbornej diskusii v odbore religionistiky, svetskej vede o náboženstve, sa líši podľa smerov 

škôl i autorov.239    

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.240 V koncepte náboženstva sú kľúčové tri skutočnosti:  

1. náboženstvo je formou kultúry, teda sa skladá zo zdieľaných vyznaní a hodnôt, 

stanovených noriem a myšlienok, ktoré v skupinách ľudí  pomáhajú vytvárať spoločnú 

identitu;  

2. náboženské vyznania (viery) ponúkajú formu ritualizovaných obyčajov a zvykov. 

Všetky náboženstvá majú svoju behaviorálnu stránku, teda konkrétne aktivity, na 

ktorých sa veriaci zúčastňujú a ktoré ich identifikujú ako členov náboženskej komunity;  

3. náboženstvo dáva životu zmysel. Poskytuje veriacim 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.241 

Systém inštitucionálnej jednoty zaviedol inštitút štátnej cirkvi, ale nezaručuje rovnosť 

medzi všetkými cirkvami. Štát z rôznych dôvodov uznal niektoré náboženstvá za štátne, pričom 

im priznal, podľa právneho poriadku, isté privilégia a výsady na úkor ostatných náboženských 

skupín. V tomto systéme prichádza k identifikácii vzťahu štátu a cirkvi. Tento historický model 

vychádza zo špecifického vývoja vzťahov medzi štátom a cirkvami. Vzťah štátu a cirkví má 

význam pre vznik radikálnych a extrémistických náboženských skupín.242 Preto sa systémom 

inštitucionálnej odluky v nasledujúcej časti stručne zaoberáme. Systém inštitucionálnej odluky 

možno rozdeliť na štyri základné podsystémy, ktoré buď znemožňujú, alebo vytvárajú 

podmienky pre rozvoj náboženského extrémizmu. 

1. Systém s dominantným postavením katolíckej cirkvi – patria tu krajiny ako 

Lichtenštajnsko, Monako, Malta. Aj napriek dominantnému postaveniu katolíckej 

cirkvi je v krajinách zaručená autonómia všetkých ostatných náboženských cirkví a 

spoločností; 

2. Systém zvláštneho postavenia a uznávania jednej cirkvi – vychádza z pravoslávnej 

kultúry krajín, ktoré reprezentuje a kde sa pod tlakom moderného konceptu štruktúry 

                                                           
239 CHMELÍK J. Extremismus.  
240 LOJDA, M. Problém nových náboženských hnutí v Európe. 
241 GIDDENS A. Sociologie.  
242 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR, Duchovná scéna na Slovensku, 
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ľudských práv kompromisne prijala idea náboženskej slobody. Zároveň sa ponechalo 

exkluzívne a privilegované postavenie autonómnych pravoslávnych cirkví. Medzi 

krajiny, ktoré majú v ústave garantované zvláštne postavenie jednej alebo viacerých 

cirkví patrí Bulharsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Bielorusko či Rumunsko. V 

týchto krajinách sú historické väzby na tradičnú ortodoxnú cirkev také silné, že cirkev 

často úzko spolupracuje so štátnou mocou a tvorí dôležitý prvok pri formovaní národnej 

identity. Dominantné postavenie jednej cirkvi je štátmi dôsledne legislatívne aj 

materiálne podporované.243 Napriek garancii náboženskej plurality a rovnakého 

postavenia je pôsobenie nových náboženských skupín relatívne ťažké.  

3. Systém multireligiózneho štátu – je uznané jedno, viac alebo žiadne náboženstvo. 

Zároveň sú tieto štáty považované za príklady krajín, kde sa náboženská sloboda úplne 

garantuje. Vzťahy medzi štátom a cirkvami sú upravené vnútroštátnymi právnym 

normami a dohodami a existujú viaceré zmluvy aj na medzinárodnej úrovni. Vo 

všeobecnosti je akceptovaný princíp vzájomného nezasahovania štátu a cirkví do 

svojich záležitostí. Štáty, ktoré majú multireligiózny charakter zaručujúci neutralitu 

štátu pri riešení vnútorných kompetencií náboženských organizácií. Ústavná garancia 

slobody občanov bez vyznania má tiež dôležité miesto. V tomto systéme si zvolil štát 

spôsob koordinácie a spolupráce s cirkvami. Najmä v tých oblastiach, v ktorých 

vyvíjajú činnosť oba subjekty. Tento systém zahŕňa i štáty, v ktorých sa cirkvi rozdeľujú 

do viacerých kategórií prostredníctvom rôzneho systému štátnej registrácie.244 Táto 

registrácia by nemala mať vplyv na právo občanov na združovanie v náboženskej 

skupine. Mala by oprávňovať registrované cirkvi žiadať od štátu určité nadštandardné 

výhody a podporu pri činnostiach, ktoré sú verejnoprospešné a v súlade so záujmami 

štátu. Druhým zásadným momentom registrácie cirkví je nadobudnutie statusu 

právnickej osoby súkromného alebo verejného práva, ktorý má v kontinentálnom práve 

zásadný charakter pri každodennej činnosti náboženských inštitúcií.245 Registračné 

podmienky a práva z nich vyplývajúce sú veľmi odlišné a závisia od historických a 

spoločenských súvislostí v konkrétnej krajine. Sú upravené v národnej legislatíve a v 

súčasnosti neexistujú reálne snahy jednotne upraviť ich charakter. Členské krajiny 

Európskej únie nepreferujú úsilie o harmonizáciu týchto podmienok, čo bolo 

deklarované vo vyhlásení č. 11 o právnom postavení cirkví a nekonfesných organizácií, 
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tvoriacom prílohu záverečného aktu Amsterdamskej zmluvy246, ako aj v návrhoch tzv. 

ústavnej zmluvy o EÚ. 

4. Systém pozitívnej štátnej sekularity – akceptuje princíp:247  

 odluky medzi štátom a cirkvami,  

 vzájomnej neutrality,  

 laicity štátu, 

 zamedzenia statusu registrovanej cirkvi,  

 uznávania cirkví štátom.248  

 Postavenie cirkví a náboženských spoločností nie je inštitucionalizované. Krajiny 

legislatívne riešia postavenie cirkví vo všeobecnej rovine a často je ich postavenie totožné s 

ostatnými formami určenými na združovanie občanov. Medzi príklady krajín so systémom 

pozitívnej štátnej odluky patrí Francúzsko a Holandsko. Francúzsko deklaruje v ústave z r. 1958 

svoj laický, nekonfesionálny charakter a nestotožnenie sa s akoukoľvek cirkvou či náboženskou 

spoločnosťou. Štát, v tomto prípade, nepoužíva pojem cirkev alebo náboženská spoločnosť, ale 

iba pojem kultové spolky. Cirkevné budovy, hlavne kostoly, prešli do vlastníctva štátu, ktorý 

ich udržuje a cirkvi majú bezplatné užívacie právo. Určitá spolupráca medzi francúzskym 

štátom a cirkvami však existuje v oblasti kultúry a školstva. Rovnako Turecko predstavuje 

osobitú formu sekulárneho štátu, ktorý vo svojom princípe nezodpovedá klasickej forme 

pozitívnej sekularity, pretože fakticky vnucuje obyvateľstvu sunnitskú verziu islamu a v 

skutočnosti riadi vnútorné náboženské záležitosti sunnitských islamských organizácií a 

dostatočne nerešpektuje samostatnosť náboženských menšín.249  

Slovensko má právno-konfesný systém, ktorý vychádza z rôznych právnych predpisov. 

Patrí medzi krajiny s kooperačným (konvenčným) systémom vzťahov štátu a cirkví.250  

Podmienky pre pôsobenie cirkví v Slovenskej republike stanovuje zákon251. 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 

                                                           
246 Amsterdamská zmluva, ktorá mení zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskyh spoločenstiev 

a niektoré súvisiace akty [online].  
247 MORAVČÍKOVÁ, M. Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. 
248 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR, Duchovná scéna na Slovensku. 
249 GREŠKOVÁ, L. a D. BELUŠKOVÁ. Duchovná scéna. 
250 GREŠKOVÁ, L. a D. BELUŠKOVÁ. Duchovná scéna. 
251 Zákon NR SR č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. 
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sú občanmi Slovenskej republiky. Počet veriacich sa preukazuje notársky overeným 

prehlásením.252 

Na území Slovenskej republiky pôsobia v roku 2019 tieto registrované cirkvi 

a náboženské spoločnosti (v abecednom poradí): 

 Apoštolská cirkev na Slovensku 

 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike 

 Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 

 Cirkev bratská v Slovenskej republike 

 Cirkev československá husitská v Slovenskej republike 

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Slovenskej republike 

 Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť 

 Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike 

 Kresťanské zbory na Slovensku 

 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 

 Pravoslávna cirkev na Slovensku 

 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 

 Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 

 Starokatolícka cirkev na Slovensku 

 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. 253, 254 

 

Na území SR vyvíjajú svoju činnosť okrem registrovaných cirkví a náboženských 

spoločností aj viaceré neregistrované církve a náboženské spoločnosti. Obvykle sú registrované 

ako mimovládne združenia. Niektoré z nich možno označiť za kulty alebo sekty. Kulty alebo 

sekty, ako aj vo všeobecnosti nové náboženské smery môžu vychádzať z kresťanstva, 

orientálnych náboženstiev, ale sú aj skupiny okultistické či tzv. „psychoanalytické“. Je možné 

rozlišovať medzi cirkvami, sektami, denomináciami a kultmi.255  

Cirkev môže byť vnímaná ako náboženská inštitúcia, ktorá tvorí spoločnosť a vlastne s 

ňou splýva. Vtedy nie je možné žiť v spoločnosti bez toho, aby človek participoval na 

náboženskom dianí. Tento typ je dnes už výnimočný. V Slovenskej republike sa nevyskytuje, 

                                                           
252 Zákon NR SR č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.  
253 Zákon NR SR č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví  a náboženských spoločností v 

znení neskorších predpisov. 
254 Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR [online]. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  
255 VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice.    
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aj keď v minulosti ho prezentovalo kresťanstvo. V dnešnom globalizovanom svete je teda 

prakticky nemožné žiť v cirkvi, pokiaľ nehovoríme o nejakej izolovanej malej spoločnosti ako 

v prípade amerických amishov.256 

Denominácia  je náboženská inštitúcia, ktorá spoločnosť akceptuje, podporuje, udržuje 

jej normy a je voči spoločnosti v neutrálnom postavení. Spoločnosť denominácie akceptuje a 

väčšinou si ich váži ako svoje významné súčasti. Vzájomný partnerský vzťah spoločnosti môže 

byť upravený zákonmi, napr. zákonom zaručujúcim odluku cirkvi od štátu. Vznik denominácií, 

resp. premena pôvodného postavenia cirkvi na denomináciu, sú spôsobené celkovou premenou 

spoločnosti a vznikom nových náboženských potrieb, ktoré mohli vzniknúť napr. príchodom 

nových etnických skupín, alebo kultúrnou výmenou. Za kľúčový moment môžeme v tomto 

smere označiť aj Lutherovu reformáciu, teda vznik protestantských náboženstiev (1517).257  

Nové náboženské hnutia sú charakteristické protestom proti spoločnosti a jej 

náboženskému životu. Protest býva vyjadrený zásadnou inováciou cesty spasenia a spravidla 

aj ostrou kritikou zaužívaných ciest. Spoločnosť má tendencie tento typ nálepkovať označením 

„kult alebo sekta“. Takúto inováciu je treba chápať ako niečo normálne, bežné. Z pohľadu celej 

náboženskej histórie ľudstva, dokonca aj ako zdravé. Odmietavá reakcia tých, ktorí sa cítia 

touto inováciou ohrození, je pochopiteľná. Napätie, ktoré z tohto konfliktu vzniká má určitý 

tvorivý potenciál.258  

Kult prináša určitú inováciu, ale nemá ambície proti spoločnosti protestovať, ani ju 

určitým spôsobom meniť. Nie je tvorený stúpencami alebo členmi, ale klientami, ktorým 

predáva pozemské statky ako zdravie, splnenie túžob, vhľad do pozemskej i mimozemskej 

budúcnosti, rozšírenie vedomia, riešenie osobných problémov a pod. Toto predávanie prebieha 

formou veštby, zariekavania, mágie dotyku, zasvätenia, meditácie, predávania energie či 

umožnenia náboženského zážitku. Ide napr. o rôzne alternatívne terapie (homeopatia, 

holotropné dýchanie), kulty divotvorných postáv, kurzy rozširovania vedomia, alebo hnutie 

New Age. Spoločnosť a kult voči sebe bývajú väčšinou ľahostajné.259  

Sektu chápeme ako hnutie prejavujúce sa agresívnym postojom voči ostatnej spoločnosti, 

ktoré je samé do istej miery pre spoločnosť nebezpečné.   

Za základné predpoklady pre prežitie nového náboženského hnutia môžeme v súčasnosti 

považovať nasledovné.  

                                                           
256 MIČEKOVÁ, A. a R. ŠUP. Náboženský extrémizmus v Slovenskej republike. 
257 VÁCLAVÍK, D.  Sociologie nových náboženských hnutí. 
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1. Udržiavanie kultúrnej kontinuity s konvenčnými náboženstvami, ktoré existujú v 

spoločnostiach, kde nové náboženstvo vzniká alebo odkiaľ pochádza. Túto podmienku 

spĺňala drvivá väčšina náboženstiev (prví kresťania, moslimovia, či konfuciáni). 

Prispôsobobenie sa nového náboženstva lokálnym podmienkam je badateľné napr. na 

podobe dnešného kresťanstva v subsaharskej Afrike.260 Množstvo dnešných nových 

náboženstiev legitimizuje svoje pôsobenie príslušnosťou k nejakej veľkej náboženskej 

tradícii. 

2. S predpokladom udržiavania kultúrnej kontinuity teda súvisí snaha novej skupiny 

udržať strednú úroveň napätia v interakcii s okolím. K tomu, aby mohlo byť 

náboženstvo nové, musí byť iné, čo predpokladá napätie v interakcii s prostredím, v 

ktorom začína pôsobiť. Avšak napätie nesmie byť príliš veľké, pretože potom 

obmedzuje priestor, z ktorého môže skupina získavať nových členov. Úspech novej 

skupiny závisí na nájdení optimálnej rovnováhy medzi konformitou a odlišnosťou.   

3. Ďalšou podmienkou úspechu je dosiahnutie efektívnej mobilizácie. Efektívna 

mobilizácia sa dosahuje prísnym vedením a silnou väzbou jedinca na skupinu.  

4. K tomu, aby mohla skupina dlhodobo adekvátne fungovať, je vhodné dosiahnuť 

prirodzenú demografickú štruktúru vo vnútri skupiny. Pokiaľ vekové a rodové 

rozloženie členov skupiny bude rovnomerné, je zaručená prirodzená reprodukcia 

skupiny a zvyšuje sa šanca na prežitie celej skupiny.  

5. Pre rozvoj nových náboženských hnutí je potrebné priaznivé prostredie, v ktorom chce 

pôsobiť.261 To znamená prostredie, kde náboženský život nie je výrazne obmedzovaný 

(napr. monopolným postavením jedného náboženstva alebo štátom), kde sú konvenčné 

náboženstvá oslabené sekularizáciou alebo sociálnymi otrasmi, a kde je možnosť 

dosiahnuť aspoň čiastočného misijného úspechu vo vnútri jednej generácie.   

6. Dosiahnutie určitej hustoty vzťahov vo vnútri hnutia, ale bez toho, aby došlo k úplnému 

uzavretiu hnutia voči jeho okoliu. Hustá sieť vnútorných väzieb je nutnosťou, pretože 

mimo iného posilňuje väzbu jedinca na skupinu.262 Úspešné hnutia rozvíjajú hustú, ale 

pritom otvorenú sieť sociálnych vzťahov.  

7. Aby nové náboženstvo bolo úspešné, musí odolávať tlaku sekularizácie. Nesmie sa 

príliš podriaďovať okolitému svetu.   
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8. Dosiahnutie adekvátnej socializácie. S nárastom počtu členov, ktorí sa do skupiny 

rodia, teda poklesom pomerného množstva konvertitov, klesá napätie medzi skupinou 

a jej okolím. Preto náboženská výchova detí musí obmedzovať sekularizačné tlaky 

a exklúzie zo skupiny.263   

 

Náboženský extrémizmus a radikalizmus v Slovenskej republike v skutočnosti 

reprezentuje široké spektrum náboženských skupín. Bezpečnostnými zložkami boli za 

najvýznamnejšie považované najmä snahy o etablovanie rasistických a neonacistických 

„cirkví“, satanistických kultov či aktivity Scientologickej cirkvi.264 

Medzi rasistické cirkvi napojené na subkultúru Skinheads a slovenské pobočky 

transnacionálnych neonacistických sietí, patrili silne protižidovsky orientované Christian 

Separatist Church Slovakia a slovenská bunka World Church of the Creator. Prvá z uvedených 

cirkví pôsobila v okolí Prešova a bola rozložená v roku 2002. To však neznamená, že nepôsobí 

v iných častiach Slovenska alebo že nepôsobí v ilegalite. World Church of the Creator pôsobí 

i pod názvom Svetová cirkev tvorcov či Hnutie Kreativity dodnes. Aj keď ich aktivity sú skôr 

v rámci internetových diskusií, než v rámci reálnych aktivít.265 

V Slovenskej republike 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 ďalšie.266 

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 v excesívnom obmedzovaní práv 

a potlačovaní ľudskej dôstojnosti príslušníkov vlastného náboženského smeru. Náboženský 

extrémizmus sa prejavuje vo vyhranených prúdoch veľkých náboženstiev, v rámci ktorých 

pôsobia i umiernené demokratické prúdy. Existujú 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.267  
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267 MAREŠ, M. Extremismus v ČR: Náboženský extremismus. 



83 

 

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 môže ísť o už existujúce náboženské 

extrémistické skupiny alebo jednotlivcov.268 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 výskumov zameraných na náboženský  extrémizmus možno zadefinovať  tri 

okruhy náboženského extrémizmu:   

1. expanzia náboženského práva, 

2. sociálna izolácia, 

3. kultúrne vylúčenie.269  

Expanzia náboženského práva v sebe zahŕňa tri komponenty:  

 expanziu rozsahu náboženského práva do všeobecného práva, 

 detailnejšie prepracovanie práva s akcentom na náboženstvo,  

 nastavenie pravidiel odrážajúcich prísnosť sankcionovania ich porušenia.270  

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.271 

Špecifickou formou religiozity je náboženský fundamentalizmus, označovaný niektorými 

autormi ako náboženský extrémizmus.  Fundamentalizmus sa vynára ako protestné hnutie 

v modernom svete voči liberalizácii teológie a sekularizácii. Nerozlučne sa spája s javmi ako 

globalizácia kultúr a príklon ku konzumizmu. Na náboženský fundamentalizmus sa ponúkajú 

dva pohľady.272 Prvý je historický, kde fundamentalizmus mal pôvodnú podobu náboženského 

hnutia amerických protestantov z konca 19. storočia. Tento pohľad odkrýva fundamentalizmus 

zo strany sociologicko-historickej. Druhý pohľad je psychologizujúci, kde sa prostredníctvom 
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psychológie náboženstva nahliada na fundamentalizmus ako na špecifickú dimenziu 

religiozity.273  

Náboženstvo podľa fundamentalistov nie je možné oddeľovať od práva a politiky. 

Dôkazom toho sú snahy fundamentalistov o oživenie spoločnosti a jej zásadnú zmenu vo 

všetkých oblastiach na základe konkrétnej náboženskej doktríny. Napriek tomu, že náboženský 

fundamentalizmus vykazuje znaky antimodernizmu, je naopak produktom moderného sveta. 

Nájdeme ho v rôznych náboženstvách, ako program komplexného pretvárania spoločnosti 

v zhode s náboženskými princípmi. V tomto prípade možno náboženský fundamentalizmus 

oprávnene hodnotiť ako určitú osobitnú extrémistickú ideológiu, ktorá vyjadruje túžby 

chudobného mestského obyvateľstva a nižších stredných spoločenských vrstiev.274 

Fundamentálna paradigma náboženského extrémizmu je v súčasnosti zavŕšená. Začala 

normatívnym absolutizmom, ktorý je 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. Tá 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. Je to jedna z kľúčových 

foriem odozvy voči rôznorodosti. V kontexte pasívneho alebo normatívneho fundamentalizmu 

to môže byť jednoducho presvedčenie, že moja viera je správna a iná je odmietnutá ako 

nesprávna. V kontexte asertívneho fundamentalizmu môže nadobudnúť aj hrozivý tón a môže 

prerásť do zločinov z nenávisti.275 Táto fundamentalistická paradigma sa snaží poukázať na 

kontinuum presvedčení, hodnôt a postojov, ktoré prechádzajú cez pasívne, asertívne a 

impozičné postoje k činom. 

Všetky prejavy náboženského extrémizmu majú spoločné črty, ktoré sú charakteristické 

násilnosťou až brutalitou motivovanou a ospravedlňovanou náboženstvom.  

Pri náboženskom extrémizme sú v odbornej literatúre používané 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.276 

Náboženskí extrémisti často presadzujú zvláštnu kombináciu mystických, transcendentných 
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a Bohom vnuknutých cieľov. Náboženský extrémizmus zahŕňa také ideologické hnutia, smery 

alebo inštitúcie, ktoré sa snažia o radikálnu a násilnú transformáciu nielen politického ale aj 

morálneho a kultúrno-spoločenského systému, na náboženských alebo teologických 

predstavách, dogmách alebo iných východiskách.277  

Náboženský extrémizmus 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 podstate.278 

Nábožensky orientovaný extrémizmus prezentujú náboženské zoskupenia, ktoré svojou 

ideológiou, názormi a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok osôb a 

porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.279  

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 extrémizmu chýba. Rozdiel medzi týmito 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. Oproti tomu sa 

náboženskí extrémisti angažujú v boji, ktorý považujú za „totálnu vojnu“. To im umožňuje 

uplatňovať násilie bez obmedzenia. Každého, kto nie je členom ich náboženstva, môžu 

považovať za legitímny cieľ. Náboženskí extrémisti sa zvyčajne usilujú len o prospech 

príslušníkov svojho náboženstva.  Tak sa idea šírenia „dobra“, s ktorou väčšina ľudí spája 

náboženstvo, stáva pre nich nepodstatnou.280  

V prípade náboženského  extrémizmu sa jeho prejavy sústreďujú na autoritu vodcu určitej 

náboženskej ideológie, sekty, kultu, organizácie, ktorý svojim autoritárskym vedením podsúva 

členom radikálne poznatky a formy riešenia problémov, ktoré pramenia z patologických 

prejavov vnímania reality.281 
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Náboženské tradície a násilie 

Budhizmus 

Budhizmus býva považovaný za tolerantné a pokojné náboženstvo. Často sa stretávame 

s tvrdením, že v budhistických oblastiach neboli nikdy náboženské vojny. Budhizmus nikdy 

neprelial ani kvapku krvi v záujme svojho šírenia v protiklade s kresťanstvom či islamom. 

Naopak, marburský religionista Christoph Kleine282 označil tézu o tolerantnom a pokojnom 

budhizme za klišé a produkt orientálnej fantázie. Na historických príkladoch ukazuje, že v 

budhistických oblastiach dochádzalo k mnohým nábožensky podmieneným konfliktom. Mnoho 

autorov uvádza ako príklad násilia v budhizme konflikt medzi prevažne budhistickými 

Sinhálcami a väčšinou hinduistickými tamilmi v Srí Lanke. Konflikt sa rozvíjal od konca 19. 

storočia. Tento príklad je významný preto, že ide o prípad násilia v oblasti théravádového 

budhizmu. Teda budhizmu, ktorý má najbližšie k pôvodnej Budhovej náuke. Oproti tomu 

väčšina príkladov násilia v budhizme sa týka oblasti mahájánového budhizmu a jeho škôl. 

Mohli by sme predpokladať, že budhistická doktrína ahinsa – nenásilia, neubližovania robí 

budhizmus imúnny voči nábožensky ospravedlniteľným aktom násilia. 

Už tradičné budhistické učenie pripúšťalo výnimky z tohto pravidla a určilo päť 

podmienok, ktoré ustanovujú akt násilia a to predmet, vnímanie, úmysel, úsilie a výsledok:  

1. niečo živé musí byť zabité, 

2. zabijak musí vedieť, že to bolo živé, musí ho vnímať ako živú bytosť,  

3. zabijak musí mať úmysel zabíjať, 

4. samotný čin zabitia musí byť vykonaný,  

5. osoba alebo zviera musí útokom zomrieť.283 

Ak chýba tretia podmienka  úmysel zabiť  nie je naplnené násilie. Budha povedal: „Jedzte, 

čo si môžete dovoliť, a nerobte z tohto problém, ale nedovoľte, aby boli zvieratá zabíjané 

priamo kvôli vám.“284 Ozbrojená obrana sa ospravedlňuje tým, že násilie je len reakciou, nie 

zámerom. V moderných politických bojoch má budhizmus sklon prispôsobovať sa 

revolucionárskym cieľom a motívom nacionalistických ideológií. 
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Hinduizmus 

Podľa hinduizmu sú ľudia súčasťou neustáleho večného kolobehu znovuzrodení – kolesa 

Sansára. Veria, že po smrti sa človek znovu narodí a jeho duchovný stav závisí od stavu, ktorý 

dosiahol v predchádzajúcom živote.  

Nový život je dôsledok jeho karmického údelu. Na karmu človeka vplýva aj ahinsa – 

nenásilie a úcta k všetkému živému. Podľa vierouky násilie ubližuje aj tomu, kto ho koná a tak 

ovplyvňuje aj jeho karmu. V indických starovekých védských časoch, hrdinovia žiadali bohov, 

aby sa zúčastnili ich bojov. Zlučovali posvätné so svetským a zaopatrovali si duchovné základy 

na vedenie vojny.285  

Neskôr, rozvojom hinduizmu, bhagavadgíta vymenúva niekoľko dôvodov, keď je 

zabíjanie vo vojne prípustné, hoci stále zastáva predstavu, že duša nemôže byť v skutočnosti 

nikdy zabitá. Ďalej sa v bhagavadgíte uvádza dharma (morálna povinnosť) povinnosti členov 

kasty kšatrija (vojenská a vládnuca trieda), ktorá zahŕňa zabíjanie, ktoré bolo ospravedlniteľné 

na udržanie sociálneho poriadku. Mahatma Gándhí, rovnako ako iní moderní hinduisti, ktorí si 

hlboko vážia bhagavadgítu, považoval vojnu v nej spomenutú za alegorickú, len ako konflikt 

medzi dobrom a zlom.  

Nárast hinduistického nacionalizmu sa stal príležitosťou pre nové opodstatnenie 

hinduistického militarizmu. V antikolonialistickom boji proti Britom boli militantní bengálski 

hinduisti inšpirovaní Kalí, bohyňou ničenia.286 

Používanie sily v súčasnej verzii hinduistického nacionalizmu je ospravedlňované V. D. 

Savarkarom a ostatnými vodcami militantného Raštrija Svajamsevak Sangh. Savarkar sa 

odsťahoval do Veľkej Británie, kde medzi indickými študentmi hľadal sily na svoje teroristické 

akcie. Tie vyvrcholili vraždou sira Williama Curzona Wyllieho. Potom bol vyhostený do Indie, 

kde vo väzení strávil dvadsať rokov. Neskôr sa stal hlavou teroristickej organizácie Raštrija 

Svajamsevak Sangh, ktorá mala za cieľ zjednotenie Indie. Je považovaný  za „duchovného otca“ 

vraždy Gándhího. 

 

Islam 

Islam radíme k monoteistickým abrahámovským náboženstvám. Za zakladateľa islamu 

je považovaný prorok Mohamed, ktorému sa podľa islamského učenia v roku 610 n. l. prvýkrát 

zjavil archanjel Gabriel, a zvestoval mu učenie islamu. Korán sa delí na 114 kapitol - súry. 
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Jednotlivé súry sa delia na verše – áje, ktorých počet sa pohybuje medzi 6204 až 6236. Účelom 

Koránu nie je vytvoriť právny poriadok v zmysle, v akom ho poznáme v súčasnosti, ale stanoviť 

princípy, ktorých dodržiavanie bude pre veriacich cestou do raja. K charakteristickým znakom 

islamského práva ako takého patrí nemennosť a nezmeniteľnosť (v teoretickej rovine), keďže 

ide o právo zjavené Bohom. Ďalším znakom je univerzálnosť, čo znamená, že človek by sa mal 

týmto právom riadiť celý svoj život, v záležitostiach verejných i súkromných a v akomkoľvek 

zmýšľaní a konaní. Princíp personality, ktorý je taktiež typický pre islamské právo. Znamená 

vzťahovanie sa islamského práva výlučne na všetkých moslimov, žijúcich po celom svete. 

Moslimovia tvoria dnes nezanedbateľné menšiny aj v európskych krajinách ako Švédsko, 

Veľká Británia, Francúzsko či Nemecko.287 

Islamská náboženská tradícia našla spôsob ako ospravedlniť násilie, či už na obranu viery 

alebo na udržanie sociálneho poriadku. V Islame je násilie v tradícii používané ako trest a 

niekedy na ochranu viery. Islam delí svet na 2 časti:  

 dar al Islam (dom islamu - podriadenia) a  

 dar al harb (dom vojny).288  

Všetky krajiny sveta, v ktorých islam nevládne, tvoria Dar al harb. Je povinnosťou 

moslimov, aby v Dar al harb viedli džihád, zosadili miestne vlády a prinútili obyvateľstvo 

podriadiť sa. Dom islamu je v stave trvalej vojny s okolitými krajinami. Túto vojnu môže 

prerušiť dočasné prímerie, no mier príde až po globálnom dobytí. Existuje medzifáza známa 

ako Dar al-Sulh, keď moslimovia tvoria menšinovú komunitu a potrebujú dočasne prijať 

mierumilovný prístup, konečným cieľom je však  Dar al-Islam.289 

Islam sa zakladá v prvom rade na prijatí Alaha a odovzdaní sa do jeho vôle. Potom 

nasleduje aplikácia celého islamského učenia tak, aby viera a dôvera v Alaha riadili každý 

skutok a zámer. Vonkajšie praktiky spočívajú na vyznaní (šaháda) najvyššej pravdy, modlitbe, 

almužne (zakát), pôste a púti. Medzi ostatné povinnosti patrí robiť maximum, aby sme 

povzbudili dobro a odhalili zlo, aby sme sa o dobro usilovali zo všetkých síl a bojovali zaň.290  

Posledný akt (džihád) znamená byť pripravený položiť život za Alaha, pretože život patrí 

darcovi života a nám bol daný iba preto, aby sme zakúsili tento svet a vrátili sa k Zdroju. Džihád 

doslova znamená zo všetkých síl sa usilovať (kvôli Alahovi); bojovať (v takzvanej svätej vojne) 

za nastolenie pravdy a spravodlivosti v nevyváženej situácii. Odvodzuje sa od slovesa džáhada, 
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čo znamená snažiť sa zo všetkých síl, zápasiť, urobiť všetko, čo je v ľudských silách, vynaložiť 

energiu. „Ten, kto vo viere sa usilovne snaží, ten veru sám pre seba tak robí, veď Boh je 

sebestačný voči ľudstvu všetkému.“291   

Džihád patrí k islamským prikázaniam, je jedným z 5 pilierov viery (vyznanie viery, 

modlitba, almužna, pôst, púť a džihád). Džihád môže byť vedený proti vlastnej hriešnosti, proti 

pokušeniam diabla alebo proti viditeľnému nepriateľovi moslimskej obce.292 Vedenie vojny v 

mene Alaha sa v našom západnom svete stalo synonymom slova džihád. Na vedenie vojny – 

džihádu islam prikazuje najprv vyčerpať všetky ostatné možnosti konania a až potom je dôvod 

na vojnu oprávnený.  

Za najkontroverznejšie ustanovenie Koránu možno považovať 29. verš 9. kapitoly 

„Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v Deň posledný, a ktorí nezakazujú to, čo zakázal 

Boh a jeho posol, a ktorí nevyznávajú pravdivé náboženstvo a pochádzajú z radov tých, ktorým 

bola daná Kniha, až kým neodvedú rukou vlastnou pociťujúc pokoru.“293 

Pôvod útokov v Palestíne a Izraeli a im podobnému terorizmu je v širokej variabilite 

vnútorných príčin etnických, sociálnych a osobnostných prvkov násilia zahrnutých pod 

zneužitým záhlavím islamu. Prevažujúca časť moslimov teror rozhodne odsudzuje ako 

neislamský, podobne ako napr. írska verejná mienka rozoznáva, že teroristi IRA sa správajú 

ako skupina profesionálnych revolucionárov a vôbec nie ako katolíckych veriacich.  

Džihád je prikázaný všetkým moslimom, má svoju hierarchiu, počnúc veľkým džihádom, 

ktorý je namierený proti sebe samému a vlastným nízkym pudom.  Vyvrcholením je vystavenie 

svojho života nebezpečenstvu, ak si to vyžadujú okolnosti. V Mohamedových výrokoch je 

používané slovo džihád v širšom význame, znamená napríklad starostlivosť o rodičov, učenie, 

sebazdokonaľovanie, ale aj vojnu. Rozlišujeme 4 roviny, v ktorých sa veriaci môžu zúčastniť 

džihádu:  

a) džihád srdcom – týka sa premáhania hriechu a pokušenia; 

b) džihád jazykom – týka sa podpory a šírenia pravdy; 

c) džihád rukou – týka sa záslužnej a charitatívnej činnosti; 

d) džihád mečom – týka sa presadzovania islamu rôznymi podobami násilia, či už 

represívnou alebo obrannou formou.294   
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Prvotne zakázaná vojna bola povolená, ale len tým, ktorí bojujú, pretože im bolo ublížené. 

Väčšina všetkých vojnových konfliktov nemala náboženské opodstatnenie. Vojna je jednou z 

ľudských činností, a preto nemohla byť vynechaná ani v Koráne. Boh rozdelil vojny na 

oprávnené a neoprávnené.  

Al Ghazali tvrdí, že ak by niekto bránil šíreniu islamu,  tak takej osobe bude vyhlásená 

vojna. Ak by napríklad bránil šíreniu islamu verejnosťou zvolený funkcionár, bol by to dôvod 

pre vyhlásenie vojny tomuto jednotlivcovi. Zároveň však aj vyhlásenie vojny tým, ktorí ho 

zvolili. V krajnom prípade by interpretácia mohla znamenať, že by v podstate moslimovia 

vyhlásili vojnu celej obci, vyššiemu územnému celku či dokonca celému štátu.295 

Podľa Koránu sú zakázané vojny: 

 určené k rozširovaniu územia a moci, 

 vedené pre pomstu a pohoršenie, 

 deštrukčné vojny.296 

Podľa Koránu sú oprávnené alebo povolené vojny: 

 vojny vedené na ochranu života, cti, majetku, vlasti, ako obrana pred útokom, 

 vojny vedené na ochranu viery vtedy, keď sú kladené prekážky viere, jej vyznávači 

prenasledovaní a mučení, je vydaný zákaz jej šírenia, a na odstránenie moci, ktorá 

prekáža slobode vyznania, 

 vojna pre záchranu národov.297 

Ak je ohrozená samotná existencia moslimov, potom sa džihád stáva povinným pre tých, 

ktorí sú ochotní a schopní ho podstúpiť.  

Prebiehajúci boj v nejednej islamskej krajine medzi zástancami mobilizačného 

(opozičného) vnímania džihádu a predstaviteľmi pragmatického (zvyčajne provládneho) a 

duchovného či symbolického výkladu (džihád srdcom), končí vzájomným obviňovaním sa zo 

zrady skutočného islamu.298  

 

Judaizmus 

Najstaršie predstavy v židovskej tradícii sú plné násilia. Celá kniha Exodus hebrejskej 

biblie opisuje úplné zničenie egyptskej armády spôsobené bohom. Rabínsky judaizmus napriek 

niekoľkým stretom s Rimanmi napr. vzbura Makabejských (166 – 164 p. K.) a vzbura v Masade  
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je veľmi nenásilný. Na úrovni štátnictva rabíni schvaľovali vojnu, ale rozlišovali medzi vojnou 

náboženskou a voliteľnou.299 

V modernom Izraeli sa objavila v náboženských textoch podpora boja v prípade 

izraelského iredentizmu a ospravedlňovala sa sila použitá proti Arabom. Najvplyvnejším z 

týchto názorov je mesianistický sionizmus vyložený v textoch rabína Abraháma Izáka Kuka a 

jeho syna. Vychádzajúc z Kukových myšlienok rabín Meir Kahane si vytvoril vlastný 

katastrofický mesianizmus. Rabín Meir Kahane, zakladateľ hnutia Kach, vyzýval k transferu 

izraelsko-arabskej populácie do arabských (alebo iných) krajín. Kahaneho stúpenci boli 

zapletení do niekoľkých vrážd Palestínčanov, najmä v okolí Hebronu. Pri najznámejšom z 

týchto útokov postrelil Kahaneho prívrženec baruch Goldstein 29 modliacich sa Palestínčanov 

v hebronskej mešite. Stalo sa tak pred očami izraelských vojakov, ktorí Goldsteina nechali 

znovu nabiť zbraň a pokračovať v zabíjaní. V roku 1994 túto organizáciu na základe zákona z 

roku 1948 izraelská vláda označila za teroristickú a postavila mimo zákon. Skupina organizuje 

protesty proti politike vlády, týra a napáda Palestínčanov v Hebrone a na západnom brehu 

Jordánu.300 

 

Kresťanstvo 

Existuje úvaha o tom, či násilie stálo v začiatkoch vzniku kresťanstva. Niektorí tvrdia, že 

prví kresťania nasledovali Ježišov príklad nezištnej lásky (aga-pé) „miluj svojho nepriateľa a 

modli sa za tých, ktorí ťa prenasledujú“ (Mt 5:44). Iní hovoria o druhej strane kresťanstva a 

Ježišovho života, napríklad vyhnanie kupcov z chrámu a jeho záhadné vyhlásenie „Nemyslite 

si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna 

proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku 

nepriateľmi.“ (Mt 10:34). Prví cirkevní otcovia, Tertulián a Origenéz, tvrdili, že kresťanom 

bolo zakázané brať ľudský život. Išlo o princíp ktorý zakazoval kresťanom slúžiť v rímskej 

armáde. Keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom v 4. storočí vďaka Konštantínovi, 

akceptovalo doktrínu spravodlivej vojny, ktorú prvýkrát vymedzil Cicero.301 Ak človek odpustí 

svojmu nespravodlivému trýzniteľovi z dôvodu lásky k blížnemu a jeho násilie mu neodpláca 

svojím násilím, je to jeho mravne ušľachtilá voľba. Situácia sa dramaticky zmení, ak 

nespravodliví trýznitelia ubližujú bezbranným, nevinným obetiam. Vtedy naša nečinnosť, 

neochota silou ochrániť trpiacich nevinných pred nespravodlivými agresormi, nie je príznakom 
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lásky k blížnemu, ale sebalásky, t. j. neochoty riskovať svoj život na ochranu nevinných. Ak 

ubližujú len mne, je správne trýzniteľom odpustiť a je možné neprotiviť sa im násilím. Ak však 

ubližujú iným nevinným, je správne vystúpiť na ich ochranu a silou ich ochrániť pred 

nespravodlivými agresormi. Spravodlivá vojna je vždy právom, a niekedy aj mravnou 

povinnosťou. Ak nevinní sú zverení do starostlivosti, je vlastná neochota zúčastniť sa 

spravodlivej vojny na ochranu nevinných rovnakým zlom a hriechom, ako aj samotná agresívna 

vojna nespravodlivých trýzniteľov. 302 

Zneužívanie konceptu spravodlivých vojenských útokov a násilných perzekúcií 

heretických a menšinových skupín viedli Tomáša Akvinského k potvrdeniu tézy, že vojna je 

vždy hriešna, dokonca i v prípade, že sa koná pre spravodlivý dôvod.  

Pozoruhodné je, že teória spravodlivej vojny má stále svoje miesto v dnešných 

kresťanských morálnych interpretáciách násilia. Niektorí moderní kresťania prevzali teóriu 

spravodlivej vojny do teológie oslobodenia s tvrdením, že cirkev by mala pristúpiť na 

spravodlivú revolúciu.303  

Náboženské extrémistické skupiny v súčasnosti predstavujú odlišné a potenciálne oveľa 

väčšie nebezpečenstvo než tradičný terorizmus. Sú úplne nevypočítateľné. Nikto nevie, prečo 

sa niektoré okrajové hnutia, inak vcelku mierumilovné náboženské spoločnosti z ničoho nič 

uchýlia k násiliu a pustia sa do smrtonosnej kampane terorizmu. A tak tradičné poňatie politiky 

boja s terorizmom, ako politické ústupky, peňažné odmeny, amnestie na náboženských 

extrémistov vôbec neplatia.304  

Zatiaľ čo svetskí teroristi vidia samých seba vo vnútri systému, ktorý sa snažia zlepšiť, 

náboženskí extrémisti vnímajú samých seba mimo systému, ktorý podľa nich nestojí za 

záchranu. Preto sa usilujú o rozsiahle a radikálne zmeny. Pocit odcudzenia sa systému, 

umožňuje náboženským extrémistom používať omnoho ničivejšie násilie proti väčšiemu počtu 

ľudí. Náboženskí extrémisti považujú ľudí mimo svojej komunity za podradných, celkom 

zámerne ich preto označujú dehumanizujúcimi pojmami, ako napr. neveriaci psi, diablove deti. 

Juergensmeyerov305 výskum a analýzy nám poskytujú isté vysvetlenie. Po rozhovoroch s 

teroristickými vodcami z mnohých náboženských skupín vytvoril prehľad názorov na 

používanie a odôvodnenie použitia násilia. Výsledky jeho výskumu môžeme zhrnúť do 

nasledujúcich bodov. 
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 Kozmická vojna 

Čím sa členovia teroristických skupín cítia viac ohrozovaní vnímanými nepriateľmi, boje 

skutočného sveta začínajú nadobúdať transcendentálnu symboliku. Skupinová náboženská 

ideológia transformuje predstavu boja do kozmickej dimenzie  čo predstavuje boj medzi 

dobrom a zlom, boj vo svätej vojne.306 Táto koncepcia kozmického konfliktu dáva teroristom 

nádej a motiváciu bojovať. 

 Biblická metaforickosť 

Predstava kozmickej vojny sa umocňuje citáciami z posvätných kníh, ktoré jej dodávajú 

božský rozmer. Kresťanskí vlastenci sa budú napr. odvolávať na biblický text, ktorý hovorí: 

„Pán je bojovník. Pán je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora a jeho 

vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori. Vlny ich pokryli, klesli sťa kameň do hlbín. 

Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla. Svojou 

nesmiernou vznešenosťou zničil si svojich protivníkov, vyslal si svoj hnev, čo ich strávil sťa 

plevu. (Ex 15, 3 až 7)  

 Morálne oprávnenie 

Len čo náboženskí extrémisti začnú vnímať svoje boje ako súčasť kozmickej vojny, 

členovia skupiny sa považujú za svätých bojovníkov. Ich úloha v boji je symbolizovaná 

množstvom posvätných citátov a citátov rôznych duchovných autorít, ktoré im potvrdzujú 

prirodzenosť ich posvätného boja.307  

 Mučeníci a démoni 

Samovražední útočníci sa stávajú mučeníkmi, obetnými baránkami a hrdinami vo svätej 

veci. Naopak, nepriateľ sa dehumanizuje a stáva sa démonom a súčasťou zla. V posledných 

desaťročiach sa fenomén ozbrojených náboženských skupín stáva čoraz rozšírenejší. Mnohé z 

hlavných svetových náboženstiev a nových náboženských hnutí participovali na rôznych 

teroristických útokoch. Terorizmus sa nevyskytuje len na tradičných miestach, ako je blízky 

východ, ale aj v oblastiach, kde predtým nebol zaznamenávaný.308 

Náboženský extrémizmus 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. Väčšina ľudí spája náboženstvo s pokojom a mierom, nie s terorom. V 

súčasnosti v európskych či amerických zoznamoch najnebezpečnejších teroristických 
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organizácií je viac ako polovica náboženských. Sú medzi nimi organizácie židovské, 

moslimské, budhistické i kresťanské. Ide o jednu z najdôležitejších bezpečnostných výziev do 

budúcnosti.309 

 

Kulty a sekty 

V súvislosti s náboženským extrémizmom hovoríme najmä o činnosti náboženských 

kultov a siekt. Je to najmä preto, že práve v kultoch a sektách existuje  určité riziko, najmä pre 

mládež, ktorá je ochotná podliehať ich manipulačným technikám.310 Nebezpečnosti sektárstva 

je nevyhnutné v rámci náboženského extrémizmu venovať značnú pozornosť.  

Občianske iniciatívy  alebo štátne orgány musia byť veľmi obozretné v používaní 

emocionálne nabitého slova sekta. Najmä ak by jeho uplatňovanie na niektorú náboženskú 

skupinu bolo dôvodom na obmedzenie jej slobody prejavu. Na druhej strane prítomnosť 

extrémistických náboženských javov spochybňujúcich osobnú slobodu a ohrozujúcich ľudské 

duševné alebo telesné zdravie a v krajnom prípade aj život nemožno poprieť.311 

Výraz sekta nie je neutrálny, v bežnom jazyku funguje ako vecné označenie, ale aj ako 

vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je zrejmý z toho, že nikto o svojej vlastnej 

náboženskej spoločnosti nepovie, že je to sekta a nikto sám seba neoznačí za sektára.312  

Z etymologického hľadiska ide o dve možnosti. Základom môže byť latinské sloveso 

sequo (nasledujem), alebo seco (režem, krájam, sekám a pod.). V prvom prípade by šlo o okruh 

nasledovníkov nejakej vodcovskej osobnosti, napr. o filozofickú školu alebo o politickú stranu, 

v druhom prípade by náboženská sekta bola oddelenou časťou väčšieho náboženského 

zoskupenia. Je to výraz, ktorým príslušníci väčšinového náboženstva vyjadrujú vzťah k 

náboženskej menšine, alebo k ich prejavom, ktoré považujú za spoločensky neprijateľné. 

Sektami sa rozumejú deštruktívne náboženské skupiny založené na fanatickom vierovyznaní, 

prípadne priamo na podvodoch ich zakladateľa, ktoré výrazným spôsobom narušujú mravný 

vývin najmä mládeže alebo porušujú právny poriadok. Svojou ideológiou a názormi ohrozujú 

životy, zdravie alebo majetok osôb a porušujú všeobecne záväzné právne predpisy.313   

Sekta je vyhranená skupina, ktorej nároky predchádzajú všeobecne platným názorom a 

požaduje súhlas od svojich členov s ich presadzovaním. Nie je to skupina, ktorá sa oddeľuje od 

inej z dôvodu prenasledovania alebo opovrhovania. Sekty odmietajú charizmatickú autoritu a 
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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. 

Členstvo je dobrovoľné a nie je podmienené narodením sa v sekte. Od člena sa očakáva, že svoj 

každodenný život bude viesť podľa náboženských presvedčení a morálnych štandardov 

sekty314. 

Vo všeobecnosti môžeme sekty rozdeliť do týchto skupín: 

 z kresťanstva vychádzajúce sekty – Božie deti, Cesta – spočiatku sa javia ako 

kresťanské, ale natoľko zdôrazňujú vlastné dodatky k učeniu ich už kresťanskými 

nemožno nazvať;  

 sekty orientálneho charakteru - východné skupiny napr. Misia Božieho slova, Hare 

Krišna, baháizmus - vychádzajú z toho, že východ poskytuje plnohodnotnejší život ako 

materialistický západ;  

 magicko - ezoterické sekty so starou tradíciou, ktoré dnes prežívajú rozkvet. Sú spojené 

s védskou či orientálnou medicínou, jógou, mediáciou či inými aktivitami zameranými 

na rozvoj zdravia spojený s duchovnou filozofiou;  

 sebazdokonaľovacie sekty - členovia sa opierajú o sebapoznanie a zdokonaľovanie 

vlastnej osobnosti vedúce až k zbožstveniu človeka. Medzi takéto spoločenstvá patrí 

Scientologická cirkev. Pseudovedeckou sektou sú napr. Vesmírní lidé. Oproti tomu 

hnutie New age (Nový vek) sa nepovažuje za sektu aj keď s touto skupinou vykazuje 

spoločné znaky.315  

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 

prísnym pravidlám. Pretože je sekta postavená na ideologickom alebo náboženskom základe, 

najprísnejšie vnútorné príkazy a zákazy súvisia s identifikáciou sa s danou ideológiou. Sekty 

majú prepracované negatívne sankcie, ktoré väčšinou vyústia do exkomunikácie.316 

Kult, na rozdiel od sekty, 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.  
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Odlišnosti medzi kultom a náboženskou spoločnosťou je možné odlíšiť prostredníctvom 

nasledujúcich znakov:  

 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 (stimulácie a vybudenia) u členov kultového 

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 trest.317  

Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva 

napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej (náboženské sekty) alebo 

spoločenskej (mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter). Postoje k nečlenom sekty 

sú pohŕdavé (členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriateľské (pôvod z nejakej 

zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky).318 

Súčasťou odmietania všeobecne uznávaných poznatkov väčšinovej spoločnosti je 

odmietanie dialógu a komunikácie, ktorá by mohla spochybniť ich neomylnú pravdu. Členovia 
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sekty si sami robia autocenzúru prijímaných informácií. Takto sa od všeobecne prijímaných 

poznatkov izolujú jednotlivci, národy, alebo celé spoločenské systémy. 

Vstup do sekty je podmienený absolvovaním určitých obradov, ktoré sú charakteristické 

pre každú jednotlivú sektu. Obvykle sú významnou súčasťou manipulačných techník, 

zbavujúcich jednotlivca jeho osobnostnej identity a emocionálnych väzieb na jeho pôvodné 

rodinné zázemie. Sektárska manipulácia je v podstate založená na tzv. „vymývaní mozgov“ - 

brainwashingu.319 

Charakteristickou črtou sekty je potláčanie osobnostnej identity členov a následnom 

totálnom podrobení sa vodcovi. Na zamaskovanie zámeru potlačiť osobnostnú identitu sa 

používa zdroj neomylnej pravdy. Väčšinou sa sekta napojí na určitý, tradičný hodnotový 

systém, ktorý charakterizoval ľudské spoločenstvo vo vymedzenom úseku dejín a osvojí si ho 

ako jedinú a nemennú pravdu. Obvykle sprostredkovanú pomocou posvätného, 

nezmeniteľného zdroja informácií.320 

Náboženské sekty zakazujú vysvetľovanie historických kontextov všeobecne uznávaných 

posvätných spisov a teda aj ich skutočného významu, ktorý bol do nich vložený. To, že 

skutočný obsah posolstva bez ozrejmenia dobových súvislostí nemôže súčasný čitateľ chápať, 

sekty bezpodmienečne odmietajú. Akýkoľvek pokus vysvetľovania významu vyhlasujú za 

ľudský výmysel. Pretože v priebehu dejín sa mení nielen význam slov, ale aj reálií, zostáva 

výklad významu v rukách manipulátorov. V niektorých sektách je paradoxne každý člen sekty 

vedený k svojmu vlastnému, osobnému výkladu. Aj absolútny individualizmus má 

charakteristickú sektársku črtu - odmietanie väčšinového poznania ľudstva.321 

Sektárske správanie je založené na zlyhaní vzájomnej výmeny informácií, zlyhaní 

komunikácie a na nedôvere, nech má akýkoľvek dôvod. 

Sektársky charakter mal aj výrok komunistických ideológov „kybernetika je buržoázna 

paveda“. Vychádzal z presvedčenia, že kybernetika nie je kompatibilná s posvätnými spismi 

marxizmu-leninizmu. Rasizmus a fašizmus naproti tomu sektársky vychádzal z absolutizácie 

časti poznatkov o rasových zvláštnostiach ľudí. 

Vznikanie siekt pravdepodobne súvisí s atavistickým stádovým pudom, ktorý bol 

súčasťou stratégie prežitia. Naši prapredkovia žili v skupinách, v ktorých vládla hierarchia. Byť 

začlenený do štruktúry skupiny znamenalo pre daného jednotlivca istotu. Sekta kopíruje práve 

túto pradávnu štruktúru. V dnešnej dobe ľudia žijú v neprehľadných a často sa meniacich 
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skupinách a vzťahoch, čo prirodzene vyvoláva pocit neistoty a psychickej záťaže. Sekta so 

svojou štruktúrou poskytuje klamlivý pocit istoty, preto je zotrvávanie jednotlivca v nej 

kŕčovité a bez racionálnych dôvodov.322 

Aj vytváranie konštruktívnych a ľudstvu užitočných skupín (napr. záujmové alebo 

profesijné spoločenstvá) vychádza z tej istej potreby sa zoskupovať, ale nie je sprevádzané 

imperatívom totálnej straty osobnostnej identity člena skupiny. Obsah združovania teda treba 

vedieť presne rozlišovať. 

V každom rozvinutom náboženskom systéme dochádza k vnútornej diferenciácii. 

Jednotlivé vetvy sa medzi sebou uznávajú alebo neuznávajú. Aj v budhizme sa niekedy hovorí 

o sektách, ale v tomto prípade má to slovo iný význam než ten, ktorý budeme ďalej používať. 

V Slovenskej republike sa takéto komunity začali rozmáhať po páde totalitného režimu, 

najmä v dôsledku pocitov neistoty, nedôvery či strachu. Tu vzniká úrodná pôda pre rôzne 

náboženské skupiny. O problémoch ľudí v sektách, či o neschopnosti zaradenia sa do 

spoločnosti po vystúpení zo sekty, sa u nás mlčí. V roku 1999 bola prijatá rezolúcia v 

Európskom parlamente o tom, aby členské štáty EÚ poskytovali svojim občanom prístup k 

objektívnym informáciám o týchto spoločenstvách. Na Slovensku je takýchto centier veľmi 

málo. Upozorňuje na to združenie Integra, pôsobiace v Banskej Bystrici. Odhadujú, že na 

Slovensku pôsobí 25 až 40 takýchto spoločenstiev, ktoré označujú ako deštruktívne.323 

V prípade vedeckej rozpravy o existencii siekt považujeme za dôležité charakterizovať 

základné znaky, ktorými sa vyznačujú. V prvom rade však vymedzíme tie, ktorými sa 

nevyznačujú, na druhej strane práve tie považuje určitá časť verejnosti za odlišujúce. 

 

Falošné znaky sekty 

Toto označenie býva používané na označenie spoločenstva, ktoré ľuďom z nejakého 

dôvodu nevyhovuje. Náboženská spoločnosť rozhodne nie je sektou preto, že je početne malá. 

Sekta môže mať jednotlivých členov a môže ich mať stovky alebo tisícky. Niektorí nazývajú 

sektami všetky nové náboženské spoločenstvá. Dôvodom je, že ich náuka alebo ich praktiky, 

napr. obrady, pôsobia dojmom čohosi neobvyklého, až kuriózneho. To je veľmi subjektívne a 

ťažko použiteľné kritérium. Sekta môže byť nová, ale môže byť na danom území dlho prítomná 

a pritom môže pôsobiť veľmi všedne.324 V niektorých odborných textoch je možné ako znak 
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sekty nájsť krajinu, z ktorej do nášho prostredia prichádza. Tento znak však taktiež 

nepovažujeme za relevantný. 

Pri tejto príležitosti je potrebné objasniť vzťah siekt k fenoménu tzv. nových 

náboženských hnutí. Je mylný názor, ktorý tieto dve skutočnosti stotožňuje. Mnoho z nových 

hnutí,  nemá charakter siekt, a naopak, niektoré sekty majú iný pôvod, sú napr. deviáciami 

tradičných náboženstiev. K novým náboženským hnutiam zaraďujeme rôzne formy kresťanskej 

(cirkevnej i marginálnej), ale i mimo kresťanskej spirituality, ktoré sa objavili a objavujú v 

posledných troch až štyroch desaťročiach. Je to reakcia na agnosticizmus a skepsu minulých 

generácií. Tento jav nachádzame najčastejšie u najmladšej generácie. Niektoré jeho prejavy sa 

vyznačujú širokou ekumenickou otvorenosťou, iné sú uzavreté, autoritárske a 

fundamentalistické. Preto je potrebné tu používať jemné rozlišovanie.325  

Skutočné znaky sekty 

Prvým typickým znakom sekty je náboženské autoritárstvo. Niektorí autori sa 

domnievajú, že je to jediný a rozhodujúci znak. Oponenti však tvrdia, že prakticky v každom 

náboženstve funguje autorita, preto nemôže byť jediným znakom práve tento. V sekte jej sila 

presahuje rozumné hranice.326 Nejde tu iba o autoritu, ale o moc nad ľuďmi. Sektárska autorita 

často zasahuje priamymi pokynmi alebo nepriamym vplyvom až do súkromia ľudí. Nie je to 

iba tak, že by určovala mravné normy, ale rozhoduje za členov sekty v jednotlivých 

manželských, rodinných, obchodných, zamestnaneckých a iných otázkach. V osobe 

sektárskeho vodcu alebo vedúceho skupiny, prípadne u vodcov nižších stupňov sa spájajú dva 

typy autority: noetická (autorita znalca) a deontická (autorita vedúceho, prikazujúceho alebo 

zakazujúceho). Tieto dve autority bývajú v civilnom živote od seba oddelené.327 

Ďalším prejavom náboženského autoritárstva a zároveň aj znakom sekty je jej 

uzavretosť. Bežná náboženská spoločnosť sa síce spolieha na pravdivosť svojej náuky a verí, 

že jej cesta vedie k spáse (či inak formulovanému cieľu duchovnej cesty), no sekta zdôrazňuje, 

že má jedinú a celú pravdu a nikto iný pravdu nemá. Sekta je výlučná a samospasiteľná, pričom 

všetky ostatné smery vedú do skazy. Uzavretosť sekty predstavuje neschopnosť a neochotu 

viesť dialóg, hlásajú, že druhí im nemajú čo povedať.328 Okrem čisto pragmatických záležitostí 
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býva často jediným kontaktom sektárov so svetom propagačná aktivita. No niektoré sekty sú 

uzavreté aj voči novým záujemcom. Nemajú náborovú aktivitu a prípadných kandidátov si 

cielene vyberajú. 

Druhým znakom sekty je fundamentalizmus, ktorý môžeme charakterizovať ako 

neúmerné posilnenie autority textu, či už nejakej kánonickej knihy alebo doktrinálneho 

dokumentu. Zdôrazňuje sa božský pôvod posvätnej knihy a zabúda sa na jeho ľudské aspekty. 

Text sa chápe v jeho jednoduchom prvoplánovom význame. Potreba výkladového 

sprostredkovania medzi dobou a prostredím, keď bol text napísaný a našou súčasnosťou, ostáva 

nepovšimnutá. Opomína sa na hermeneutickú interpretáciu, čo je v kontexte interpretácie 

v bežných náboženských podmienkach nevyhnutnosťou. Fundamentalizmus odpovedá 

jednoducho na zložité otázky.329 Ide o čiernobiele videnie sveta, ktorému pre život stačí 

niekoľko jednoduchých poučiek a pokynov. Fundamentalizmus v niektorých prípadoch 

prerastá až do bigotnosti a fanatizmu. 

Posledným znakom sekty je selekcia informácií. Verejnosť a niekedy ani členovia 

nedostávajú informácie o všetkých aspektoch náuky, nemajú prístup na určité miesta, 

nepoznajú vyššie stupne organizácie. U niektorých siekt nie je známe ani ich sídlo. Schádzajú 

sa v súkromí v hlbokej konšpirácii.330 Typické je, že sekty nevystupujú na verejnosti pod svojím 

menom a nechajú sa zastupovať rôznymi tieňovými organizáciami, ktoré majú dôveryhodné 

názvy. 

Keď spojíme uvedené znaky - autoritárstvo, fundamentalizmus, selekciu informácií a 

uzavretosť, vychádza nám analógia náboženského sektárstva s niečím, čo poznáme z mimo 

náboženskej sféry. Tieto znaky sú typické pre totalitné politické hnutia alebo totalitný systém. 

Môžeme teda povedať, že sekta je totalitná náboženská spoločnosť. Ale pretože fenomén 

totalitarizmu bol analyzovaný zatiaľ iba v politickej oblasti a na náboženské spoločnosti je 

použitý iba analogicky, nemôže poslúžiť pre vedecky hodnotnú definíciu sekty. Sme si vedomí, 

že ide o náboženský extrémizmus a podľa tejto analógie vyhodnocujeme i nebezpečenstvo pre 

človeka a nebezpečenstvo pre spoločnosť, ktoré zo sektárstva vyplýva.331 Navonok, 

prostredníctvom svojej prezentácie je možné sektu identifikovať podľa nasledovných 

charakteristík. 
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 Má svoju najvyššiu autoritu. Tá rozhoduje o všetkom, čo sa v skupine deje, často sa 

prehlasuje za najvyššieho s vrodenými schopnosťami či víziami. 

 Existuje jediná pravda. Jej spochybňovanie nie je prípustné. 

 Skupina je uzatvorená. Navonok s nikým nespolupracuje, preniknúť do jej vnútornej 

štruktúry je ťažké a určité podrobnosti či detaily nevedia ani jej vlastní členovia. 

Neustále získava nových členov. Tí sa musia v prospech komunity často vzdať svojho 

majetku. Členstvu v sekte sa venujú aj na úkor svojej práce či voľného času, sú plne 

oddaní komunite. 

 Nariaďujú určité pravidlá. Tie musí každý člen striktne dodržiavať a nepýta sa prečo. 

Kladú veľký dôraz na vieru a emócie, potláčajú racionálne a kritické myslenie.332 

 

Problematika kultov, siekt či rôznych iných fanatických spoločenstiev ľudí vždy určitým 

spôsobom fascinovala. Na jednej strane to bola zvedavosť, prečo informáciám (často 

nezmyselným a iracionálnym) prezentovaným sektou či kultom človek uverí. Na druhej strane 

to môže byť aj určitá snaha aspoň raz sa obdobného stretnutia zúčastniť. Sekty či sektárske 

náboženské spoločenstvá môžu pôsobiť lákavo. Mnohé z nich môžu byť neškodné, niektoré 

však môžu byť extrémne nebezpečné. Niektoré svojimi tézami a vnútornou organizáciou 

hraničia s tým, čo by ich mohlo definovať ako kult alebo sektu.333 A keďže zaregistrovať aj 

sektárske hnutie na Slovensku je pomerne jednoduché, samotná registrácia vo forme 

občianskeho združenia nie je zárukou, že sa nejedná o sektu alebo kult. Samotná registrácia 

teda negarantuje, že skutočný obsah činnosti právneho subjektu nemá charakter sekty, kultu či 

inej sektárskej organizácie.  

Charakteristiky náborového procesu 

Členom sekty sa v niektorých prípadoch možno stať veľmi jednoducho. Niektoré sekty 

majú veľmi prepracovaný náborový systém. Takéto sekty sa často orientujú na jednotlivcov 

v náročných, často krízových životných situáciách, či náročných obdobiach. Ako príklad 

náboru mladých ľudí v náročných situáciách môžeme uviesť činnosť náborárov počas 

skúškových období pri vysokých školách. Činnosť náborárov je možné pozorovať celoročne 

napr. na uliciach, verejných priestranstvách, pri nemocniciach, či pri vysokoškolských 
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a stredoškolských internátoch. Cieľom takýchto školených náborárov je vždy vo vybranom 

jedincovi navodiť pocit bezmocnosti, pričom sa orientujú predovšetkým na také typy ľudí, ktoré 

na prvý pohľad vyzerajú ustarostene a je predpoklad, že ich niečo trápi. Po oslovení nasledujú 

presviedčacie techniky, ktoré sú vo väčšine prípadov zamerané na riešenie problému. 

Základnou premisou býva viera v transcendentnú bytosť - Boha, ktorý je jediný so schopnosťou 

vyriešiť problémy. Len členstvom v ponúkanom spoločenstve možno nájsť riešenie problémov. 

Rôznych spoločenstiev, ktoré podobnými technikami lákajú nových stúpencov do svojich 

radov je mnoho. Pri svojom pôsobení sa niektoré sekty zameriavajú najmä na zdravých, silných, 

kompetentných, vzdelaných ľudí, ktorí sú pre sektu a šírenie jej dogmy veľmi žiaduci.334   

Náborový proces prebieha s využitím rôznych náborových metód. Najčastejšie sa opiera 

o  tri hlavné metódy.335       

1. Metóda emocionálneho vplyvu. Sekta získava adeptov prenikaním do rodín 

alebo spoločenských skupín. Priateľ, rodinný príbuzný, ktorý už je členom sekty, kultu 

pozve na stretnutie potencionálneho adepta. Ten bude podrobený vstupnej indoktrinácii. Je 

potrebné získať si jeho sympatie a zapôsobiť (vytvoriť a zanechať silný dojem). Na to slúži  

technika tzv. „love bombing“ – bombardovanie láskou. Adept je zahŕňaný starostlivosťou a 

láskou, ktorú doposiaľ nemal možnosť zažiť. Vytvára sa pevné pripútanie, ktoré si chce 

adept ako novozískaný pozitívny vzťah udržať. 

2. Metóda kamufláže. Je založená na iniciatívach sekty, v oblastiach ktoré s ňou 

zdanlivo nesúvisia. Napríklad v oblasti vedy, kultúry, jazykových kurzov, humanitárnej 

pomoci, ktoré podporujú činnosť materskej sekty. Sú zaznamenávané aj prieniky do škôl, 

mládežníckych skupín, klubov a záujmových krúžkov.   

3. Metóda autority. Pre zvýšenie dôveryhodnosti sekty sa využíva meno nejakej 

známej tváre z politiky, vedy, kultúry. Meno slúži ako garancia exkluzivity alebo 

neškodnosti.336 

Ako príklad metódy náboru, uvádzame odporúčanie Mojžiša Davida, zakladateľa sekty 

Božie deti. Ten odporúčal pri nábore „flirty fishing“ – rybolov flirtom. Cieľom je zvádzať 

potenciálnych členov a členky. Dievčatá, aj vydaté ženy musia chodiť von v priehľadnom 

oblečení. Na diskotékach musia tancovať s cieľom zvádzať mužov a pod. Sekta mala 

                                                           
334 ORAVCOVÁ, J. Sociálna psychológia.  
335 NOWAKOVSKY, P.T. Sekty a závislosť (1). In http://www.sekty.sk/c_temy.stm?cmd[85]=i-84ee8e88 6460b 

375f3 35daaa8979080443b&als[ALS_TEMA]=Sekty%20a%20spoločnosť&als[SUB_TEMA]= (2010)  
336 ANDRAŠKO, J. a J. HAMUĽÁK. Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti. 
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vypracované štandardy pre obliekanie svojich členov - čisté a „usadlé“ oblečenie, rovnako mali 

dodržiavať hygienické štandardy pri komunikácii (svieži dych a pod.).337  

Typické pre sekty, pri nábore nových členov, je zakrývanie toho, čo sa od jednotlivca ako 

budúceho „otroka” vyžaduje (všetci členovia sekty sami seba nazývajú otrokmi). Preto 

uvádzame i niekoľko požiadaviek, ku ktorým sa jednotlivec zaväzuje, ak sa rozhodne pridať 

k tejto spoločnosti. 

 Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne 

uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti. 

 Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to 

mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ sekty). 

 Nebudete môcť sláviť Božie narodenie – Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si 

pripomenúť narodeniny ani meniny. 

 Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi, pokiaľ nie 

sú členmi sekty. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by vás nevyhnutne potrebovali. 

 Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a 

hľadáte pre jeho uzdravenie iné spôsoby liečby. 

 Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh 

zničí celý svet okrem členov sekty. 

 Boha nesmiete volať Otcom, pretože vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek 

úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa sekty nie Bohom.338  

 

Náborárov siekt a kultov je možné vidieť na rôznych verejných miestach (staniciach, 

verejnej doprave, kúpaliskách, koncertoch, výstavách, v blízkosti škôl,...). Niektorí navštevujú 

potenciálnych členov priamo v domácnostiach, pričom pôsobia veľmi príjemne a vystupujú 

kultivovane. V princípe je však ich práca založená na prepracovanej psychickej manipulácii. 

Tá pozostáva z troch fáz:339  

 prvej, ktorú nazývame rozmrazenie, ide o vytvorenie podmienok na prijatie novej 

ideológie a pravidiel.  V nej prebieha fyziologická dezorientácia. Ide o obmedzenie 

spánku, zmenu stravovacích návykov, vyvolanie zmätku a chaosu z prostredia, kde sa 

jedinec nachádza. Následne prebieha psychická dezorientácia. Jedinec je vystavený 

konfliktným situáciám, ktoré nedokáže zvládnuť. Robí iba to, čo mu je prikázané;  

                                                           
337 ABGRALL, J. M. Mechanizmus sekt.   
338 ENROTH, R. Průvodce sektami a novými náboženstvími. 
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 druhej, kde ide o zoznamovanie sa s učením sekty, šírenie dogmy sugesciou, 

hypnotickými praktikami. Začína sa zmena správania, myslenia a emócií do podoby 

kultovej identity;  

 tretej, v ktorej je už nová identita upevnená. Jedinec sa stáva „novým človekom“. Jeho 

povinnosťou sa stáva presviedčať iných, aby sa stali členmi sekty, či kultu. Z pôvodnej 

obete sa tak stáva páchateľ.  Cieľom tejto fázy je opätovne zmrazenie člena. Teda 

upevnenie zmeny, aby sa stal nemysliacou a poslušnou bytosťou v rukách sekty.  

Manipulácia je taká silná, že ľudia pod jej vplyvom môžu vstúpiť aj do takých siekt, 

ktorých myšlienky by boli za iných okolností pre nich neprijateľné. Typickým príkladom môže 

byť aj medzi mládežou čoraz populárnejší satanizmus.340 Ten má svoje korene v morbídnych 

obradoch a čiernej mágii z dávnej histórie. Napriek všetkým kultovým obradom je aktívny aj v 

súčasnosti. Jeho popularitu dokazuje aj fakt, že iba v Spojených štátoch pôsobí okolo päťsto 

satanských spolkov. Svoje základne však už majú aj u nás v Slovenskej republike, ale aj 

v Českej republike alebo Poľskej republike či Maďarsku.  

Často sa stáva, že po vstupe do sekty sa človek natoľko zmení, že prirodzená sociálna 

skupina - rodina, nemá dostatok síl na to, aby ho dokázala udržať pri sebe. Aby sa to nestalo, 

je podľa expertov dobré, ak rodičia už pri prvých nezvyčajných zmenách začnú dieťa 

pozornejšie sledovať. Mali by zistiť, kde chodí, čo číta, a najmä aké akcie navštevuje. O 

združení, ktoré akcie organizuje, je potrebné vyhľadať čo najviac informácií. Ak dieťa do sekty 

už vstúpilo, je mimoriadne dôležité, aby ho členovia rodiny a ostatné blízke osoby začali 

opätovne scitlivovať pre realitu. Ide najmä o tie osoby, ktoré sú pre neho prirodzenou autoritou. 

V mnohých prípadoch je vplyv sekty na vlastné presvedčenie člena veľmi silný a nie je ochotný 

akceptovať názor prirodzenej sociálnej skupiny. Ideálnym prípadom je, keď jednotlivec na 

deštrukčný vplyv sekty príde sám.341 Vtedy experti radia najmä štúdium textov o psychickej 

manipulácii, v ktorej si jednotlivec bude značiť, s čím všetkým, čo sa v nej uvádza, sa už stretol, 

čo obdobné v sekte už zažil. Tento postup sa dá najlepšie uplatniť pri deťoch a dospievajúcich, 

ktorí majú ešte relatívne silné väzby na rodinu ako primárnu sociálnu skupinu. U dospelých, 

kde vplyv rodiny slabne je tento postup vo väčšine prípadov neúčinný.  

Konkrétnou technikou sektami často používanou je tzv. „brainwashing“ („vymývanie 

mozgu“).342 Je to metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt 

a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny hodnôt, až protichodného 
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osobného presvedčenia. Ide o násilné ovplyvňovanie postojov, vôle a spôsobov myslenia 

psychickým nátlakom, systematickou demagógiou a narúšaním kritického myslenia podľa 

toho, ako to vyhovuje manipulátorovi. Podmienkou úspešného brainwashingu je, aby bol objekt 

udržiavaný v permanentnom strese, pretože vtedy je potenciálne najlepšie prístupný 

manipulácii. K vyvolávaniu stresu sa využíva nepriame psychické, zriedkavejšie aj priame 

fyzické násilie. Najčastejšie dôvody brainwashingu sú finančné, náboženské a politické.343 Je 

základnou formou pôsobenia na osobnosť človeka v náboženských sektách. V jemnejšej forme 

sa brainwashing využíva v reklame a obyčajne ho obsahuje aj politická či iná propaganda. 

Hranica medzi brainwashingom (ako patologickou technikou) a ostatnými snahami o 

ovplyvňovanie ľudskej osobnosti nie je jednoznačná. Existuje však niekoľko rozlišujúcich 

kritérií. 

 Normálne, zdravé ovplyvňovanie je nastavené tak, aby naučilo jedinca presadiť sa v 

širokej spoločnosti. Teda aj mimo ovplyvňujúcej organizácie. Brainwashing naopak 

zužuje myseľ jedinca natoľko, že je schopný kariéry už len v rámci ovplyvňujúcej 

organizácie. 

 Medzi tolerovaním a netolerovaním niečoho je u zdravého človeka široká škála 

medzistupňov. Brainwashing sa naopak opiera o čiernobiele posudzovanie. V postoji sa 

obmedzuje buď len na jednoznačné odmeny a tresty alebo len na radikálnu obhajobu 

voči radikálnej netolerancii. Obvykle manipulujúca organizácia bude niekoho buď len 

zbožňovať alebo len démonizovať. A to len preto, že človek súhlasí alebo nesúhlasí s 

určitou myšlienkou. Pritom manipulátor ignoruje tie uhly pohľadu, ktoré sa danej veci 

týkajú rovnako podstatne ako manipulátorom propagovaná myšlienka. 

 Zdravé ovplyvňovanie dáva ovplyvňovanému možnosť prijať ľubovoľnú časť z  

ideológie aj v prípade, ak by ju odmietal ako celok. Manipulátorska organizácia naopak 

vytvára závislosť človeka na jej organizačnom a ideologickom obsahu ako na 

nemeniteľnom celku. Nastavuje svoju náuku tak, aby jej vybrané a oddelené časti sami 

o sebe nedávali prijímateľovi zmysel. Organizácia nalieha na ovplyvňovaného, aby sa 

rozhodol medzi dvomi radikálnymi možnosťami. Prijať organizáciu bezo zvyšku s 

celým jej inštitucionálnym folklórom, alebo neprijať ju vôbec. Neprijatie bude 

nezriedka znamenať exkomunikáciu z organizácie. Najextrémnejšie organizácie sa 
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často budú snažiť následne odstrániť všetky vzťahy a kontakty medzi 

exkomunikovaným a zostávajúcimi členmi.344 

Metódy brainwashingu sú pomerne pestré. Pri ovplyvňovaní ľudí sú často používané 

metódy ako spánková deprivácia, zvukové a filmové úseky púšťané stále dokola (napríklad 

povinné počúvanie nahrávok alebo opakovanie stále tých istých textov), drogy, týranie hladom 

alebo prestimulácia prílišným množstvom jedla, vystavenie smädu, vyvolávanie emócií, ktoré 

vyvolávajú bezmocnosť či potláčajú reálne vnímanie skutočnosti. Škála prejavov 

brainwashingu môže existovať od úplne nenápadného správania sa či perfektného 

napodobňovania normálneho správania sa, až po veľmi bizarné prejavy.345 

Techniky brainwashingu sú v niektorých krajinách, či inštitúciách používané aj s 

oficiálnym súhlasom autorít. Používajú sa napríklad pri policajnom a súdnom vyšetrovaní, 

psychiatrickej liečbe, výchovnom pôsobení hlavne na deti alebo na odsúdených. Náchylné k 

používaniu brainwashingu bývajú okrem vyššie uvedeného aj médiá, vzdelávacie organizácie 

a armáda. Brainwashing sa niekedy neobmedzuje len na jednotlivé spolky, či aktivity jedincov, 

ale prerastá do celej spoločnosti a stáva sa všeobecnou súčasťou jej kultúry a myslenia. 

Charakteristika vybraných organizácií patriacich do kategórie siekt a kultov 

Scientologická cirkev na Slovensku.  

Je organizácia založená na aplikovanej náboženskej filozofie, ktorá bola založená v 

päťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Jej zakladateľom bol Lafayette Ronald Hubbard 

(1911-1986). Slovo scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, 

rozlišovať, a z gréckeho slova logos, čo znamená slovo, veda, myšlienka. Scientológia je teda 

„veda ako vedieť“. Je založená výhradne na výskumoch Hubbarda, jeho spisoch a 

zaznamenaných prednáškach, ktoré obsahujú viac ako 500-tisíc strán písomných  textov, 

takmer 3-tisíc zaznamenaných prednášok a viac ako 100 filmov.346   

V roku 1950  Hubbard publikoval dielo „Dianetika – moderná veda o duševnom zdraví“. 

Na základe tohto diela začali v Spojených štátoch vznikať dianetické centrá. V týchto centrách 

dianetika napomáhala jedincovi zbaviť sa všetkých negatívnych zážitkov a tým uvoľniť  

blokovanú kapacitu a potenciál a stať sa racionálnym vo svojom správaní. Tomu napomáha 
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„auditing“ ako jedna z najvhodnejších metód. Je to terapeutické sedenie, ktoré sa realizuje na 

dôverných súkromných sedeniach medzi audítorom a osobou, ktorá auditing dostáva. 

Auditovaná osoba má v ruke detektor lži (tzv. E-meter považovaný za pomocný náboženský 

prístroj), ktorý umožňuje obidvom stranám lokalizovať oblasti v minulosti, ktoré je potrebné 

neskôr v auditingu osloviť. Na spoločnom stretnutí kladie audítor otázky, ktoré sú pripravené 

pre auditovanú osobu a boli vyslovene vyložené v scientologických Hubbardových 

náboženských spisoch. Auditovaný spravidla v ľahkom hypnotickom stave v sebe objavuje 

negatívny zážitok. Ten viackrát opakuje, znova ho prežíva a zachádza do ďalších detailov. 

Audítor zážitok a celý priebeh auditingu zapisuje a následne archivuje. Na konci tohto 

traumatizujúceho sedenia prichádza euforická úľava, ktorá je audítorom vysvetľovaná ako 

dôkaz o odstránení zážitku. Auditovaný je pripravený vyriešiť na nasledujúcom sedení ďalší 

problém.347   

Z dianetického výskumu sa  vyvinulo scientologické náboženstvo, ktoré bolo prvýkrát 

uznané v USA. Scientológia je dnes zaregistrovaná takmer vo všetkých krajinách sveta ako 

cirkev  (napr. v Maďarsku sa nachádza Centrum pre strednú Európu, Švédsku, USA a Rusku), 

alebo ako náboženská organizácia (napr. v Nemecku, Francúzsku a Grécku).127 Scientológovia 

majú viac ako milión členov na celom svete. Niektoré odhady hovoria o státisícoch členov. 

Cirkev sama o deviatich miliónoch.348 Medzi najznámejšími verejnými predstaviteľmi 

scientológie sú aj niektoré americké filmové hviezdy.  

Jeden z hlavných predstaviteľov scientológov na Slovensku založil aj spoločnosť, ktorá 

sa zaoberá organizovaním seminárov a školení. Na Slovensku sú scientologické organizácie 

registrované ako občianske združenia a svoju činnosť majú oficiálne povolenú Ministerstvom 

vnútra SR. Ako prvá oficiálna organizácia bola otvorená v roku 2000 misia  Dianetické centrum 

v Leviciach. Onedlho potom bolo otvorené Dianetické centrum Bratislava. Dnes sa tieto 

organizácie pretransformovali na Centrá Dianetiky a Scientológie. Majú status občianskych 

združení.349  Nachádzajú sa vo viacerých mestách.  

Scientologickú cirkev zaraďujú slovenské bezpečnostné zložky medzi 

pseudonáboženské zoskupenia a sekty. Sekta je v médiách často spájaná s vytváraním 

závislosti u členov či dokonca snahami o ovplyvňovanie politiky prostredníctvom vlastných 

                                                           
347 VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republike.  
127 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR. Duchovná scéna na Slovensku.  
348 Scientologie. In http://cs.wikipedia.org/wiki/Scientologie#Postaven.C3.AD_a_recepce_ve_sv.C4.9Bt.C4.9B    
349 Scientológia (Scientology). In http://sk.wikipedia.org/wiki/Scientol%C3%B3gia_%28Scientology%29                     

(2010)   
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ľudí na vysokých štátnych a podnikateľských postoch. Scientologická cirkev pôsobí na 

Slovensku od roku 1995. V Slovenskej republike má vyše 500 členov a okolo 1.000 

prívržencov. Do konca roka 2019 vytvorila v Slovenskej republike 9  Centier Dianetiky a 

Scientológie. Tieto centrá vznikajú postupne aj v ďalších mestách. V súčasnosti sú Centrá 

Dianetiky a Scientológie vytvorené v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Nitre, 

Liptovkom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Leviciach a Ostrihome. Tieto centrá tvoria štruktúru 

vzájomne prepojených organizácií (niektoré vystupujú ako oficiálne centrá, niektoré ako 

občianske združenia, jazykové školy či súkromné firmy). Činnosť týchto centier sa zameriava 

na rozširovanie svojej pôsobnosti a na získavanie nových stúpencov. V týchto snahách je 

posilňovaná aj prostredníctvom zriadenej vzdelávacej akadémie. Predstavitelia 

Scientologickej cirkvi permanentne vyvíjajú úsilie na elimináciu negatívnej medializácie. 

Najväčšia vlna negatívnej medializácie bola zaznamenaná v začiatkoch 21. storočia.350 Boli 

preto prijaté nové opatrenia v oblasti prezentácie scientologickej cirkve na verejnosti s cieľom 

získavať a zverejňovať pozitívne vyjadrenia o scientológii od osobností verejného života. 

Zároveň predstavitelia posilnili nekompromisný postup voči kritikom scientológie ktorý 

zahŕňa tak nenásilné prostriedky ako pozvánky na scientologické kurzy s očakávaním 

následnej pozitívnej reklamy scientológie, ako aj nátlakové akcie.351 

Znaky charakterizujúce členov Scientologickej cirkvi sú spravidla nasledovné. 

 K prvému kontaktu s členmi dochádza spravidla prostredníctvom niektorého z 

miestnych Dianetických centier, ktoré ponúka tzv. Oxfordský test schopností. Test 

obsahuje 200 otázok, na ktoré možno odpovedať „áno“, alebo „nie“. Test je ponúkaný 

scientológmi na najfrekventovanejších miestach v mestách, kde sú založené Dianetické 

centrá. Je možné ho dostať aj ako leták do poštovej schránky. Po jeho vyplnení a 

odoslaní je potrebné prísť si po jeho vyhodnotenie osobne do Dianetického centra. 

Väčšinou odhalí, že klient má veľké predpoklady byť úspešný, ale v súčasnosti sa 

nachádza v zlom stave a hrozia mu mnohé riziká. Vzápätí sú mu ponúknuté kurzy na 

zvýšenie schopností v rôznych oblastiach života.    

 Dianetické centrum ponúka kurzy ako napr. komunikačné, na zlepšenie života, na lepšie 

zvládanie práce, na zvýšenie schopností chápať veci, na zvýšenie schopnosti pomôcť 

iným a iné.352   

                                                           
350 Správa o bezpečnostnej situácii v oblasti extrémizmu z roku 2008. 
351 Slovenská informačná služba 2002. 
352 In http://scientologiakosice.sk/ (2010)  
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 Hubbardove administratívne technológie využívajú okrem Dianetických centier aj 

firmy, ktoré vlastnia samotní scientológovia. Tieto firmy ponúkajú na predaj 

Hubbardove technológie, ponúkajú personálne poradenstvo tzv. Epoch Business 

Analyses (EBA) čo je test so stovkou otázok pre riadiacich pracovníkov, kde o podniku 

sami prezrádzajú nemálo informácií. 353  

Medzi rizikové faktory hnutia, z pohľadu dotknutých osôb (členov cirkvi), by mohli patriť 

nasledovné:  

 vytvorenie si návyku na auditingy, hrozba a strach zo zhoršenia psychického stavu pri 

ich prerušení, vyhľadávanie stále nových problémov a pseudoproblémov (zachádza sa 

aj do minulých životov). Auditingy často znamenajú vysoké finančné záväzky, preto 

hrozí neschopnosť ich splácať a následné vytvorenie dlhu,  

 psychická nepohoda z nebezpečenstva zneužitia osobných údajov, údajov o chode 

firmy,  

 hypervitaminóza – podávanie vysokých dávok vitamínov na základe pokynov 

Scientológov môže vyvolať psychotonické efekty. Vysoké dávky vitamínov sú 

odporúčané v rámci tzv. purifikačného programu.354  

 ohrozenie v dôsledku saunovania – scientológovia odporúčajú šesťhodinový pobyt v 

saune počas doby 28 po sebe nasledujúcich dní, čo môže byť ohrozujúce pre 

organizmus.   

Scientológia podľa dostupných informácií rozširuje svoje pôsobenie a navzdory 

niektorým obvineniam sa im najmä v USA darí získavať vplyv a majetok. Cirkev sa usiluje 

posilniť svoje postavenie vo svete. Predpokladaný celkový počet členov je maximálne 200 000, 

z toho v USA okolo 55 000. Cirkev buduje kostoly a šíri Hubbardovu náuku pod vedením jeho 

nástupcu Davida Miscavigu. Súčasnosť vníma ako nový míľnik pri celoplanetárnej krížovej 

výprave priniesť pomoc scientológie v globálnych rozmeroch. V dôsledku obvinení 

z manipulácie a snahy o maximalizáciu zisku sa v niektorých krajinách Európy stretáva so 

značným odporom.355  

 

Satanizmus 

                                                           
353 VOJTÍŠEK, Z. Sekty a nová religiozita – Scientologická cirkev. In http://www.sekty.sk/c_temy.stm?cmd[85  

]=i-84-725d511ab170968539a5e1652a0ca584&cmd[93]=d-category  
354 ABGRALL, J. M. Mechanismus sekt.  
355 Scientológia rozširuje pôsobenie. In Pravda, 17. marca 2011, s. 26.   
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Osobitnú kategóriu sekty predstavuje satanizmus. Počiatky moderného satanizmu 

siahajú do 18. storočia, do obdobia osvietenstva, kedy sa začala hlásať sloboda myslenia, 

individualizmus a plné vyžitie človeka.356 V 30. rokoch 18. storočia začali vznikať tzv. kluby 

pekelného ohňa.  Náplňou ich 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. Začiatkom 20. storočia záujem 

opätovne stúpa, najmä v dôsledku vlny záujmu o mágiu a hermetizmus. Za zakladateľa 

ideológie moderného satanizmu možno považovať Aleistra Crowleyho, ktorý prišiel s 

výrokom: „Rob, čo chceš. To nech je celý zákon.“  Satanisti sa označujú za tzv. podzemnú 

elitu. Ich mienka o sebe samých nie je nízka. Podobná črta je však badateľná u väčšiny 

náboženských hnutí.357 Satanizmus jeho stúpenci vnímajú ako filozofický smer v rámci 

ktorého sa praktizujú rôzne rituály. 

Pojem „satan“ pochádza zo starozákonnej hebrejčiny. Sloveso ś-t-n znamenalo nepriať, 

osočovať, obžalovávať alebo protiviť sa.358 Označenie Satan by sa teda dalo preložiť ako 

protivník, odporca ci žalobca aj v súdnom zmysle. Rovnaký význam má aj grécky termín 

diabolos z ktorého potom vznikol slovenský pojem diabol.359 Pôvodne označoval akéhokoľvek, 

aj ľudského protivníka. Význam možno odvodiť aj z knihy Jób, kedy sa Satanovi začali 

pripisovať funkcie legitímneho Božieho prokurátora.360 

Vzbura a vzdor sa u satanistov prejavujú formou odporu voči inštitúciám typu cirkev, ale 

nevyhnú sa ani kritike politikov či iných významných osôb. Vyjadrujú sa aj k niektorým 

udalostiam. Najčastejšie v rétorike používajú označenie toho, k čomu sa vyjadrujú za 

pokrytectvo. Členovia niektorých satanistických cirkví vyvíjajú nemalú snahu o to, aby ich 

verejnosť nepovažovala za hnutie násilníkov či anarchistov. 

Satanizmus je zoskupenie, ktoré má jednotnú štruktúru. V našich podmienkach sa 

základom stal Československý Chrám Cirkvi Satanovej, nesúci tento názov po premenovaní sa 

z Cirkvi Satanovej v roku 2004. V súčasnosti má zhruba 120 aktívnych členov, ktorých počet 

v poslednej dobe mierne narastá. Taktiež má niekoľko stoviek viac či menej pasívnych členov. 

V čele stojí Rada trinástich, ktorá tvorí prierez členskou základňou. Tá sa hierarchizuje na 

siedmich stupňoch zasvätenia. 

                                                           
356 LYONS, A. Satan tě chce. 
357 VÁCLAVÍK, D. Sociologie nových náboženských hnutí.  
358 The American Heritage Dictionary of the English Language.  
359 WRAY, T.J. & G. MOBLEY. The Birth of Satan: Tracing the Devil´s Biblical Roots.  
360 NOVOTNÝ T. Biblická démonolatria. In GROMBIŘÍK, M. Satanizmus.   
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1. Novic – novicius monarchus. Obradov sa nezúčastňuje, je prítomný len v 

prípade svojho zasväcovacieho obradu, ktorým získa hodnosť učňa. S týmto stupňom 

nie sú spojené žiadne konkrétne povinnosti. Novic ešte nie je členom Chrámu.361  

2. Učeň – Aluminus či Apprentice. Obradov sa zúčastňuje. Vo všetkých 

satanských aktivitách je podriadený vyššie postaveným členom Chrámu. Satanisti ako 

skratku pre svoje základne a pobočky používajú pojem Templ. Môže byť mimoriadne 

pozvaný na kongregácie Chrámu či na menšie porady. Ani Učeň ešte nie je členom 

Chrámu.  

3. Skúšaný – Examinandus či Tutor. Zúčastňuje sa obradov a má pri nich na 

starosti drobnejšie úkony. Podáva celebrantovi či jeho asistentom rituálne pomôcky, 

drží knihy, z ktorých je predčítavané a pod. Hovorí s Novicmi a Učňami a odovzdáva 

im svoje znalosti. Môže byť stálym prísediacim pri kongregáciách Chrámu či pri 

menších poradách. Porady sú označované ako esbaty.362 Konajú sa zhruba každé dva 

týždne, podľa predchádzajúcej dohody. Mal by byť členom Chrámu, nie je to však 

nutné.  

4. Znalý – Peritus či Sublime (Vznešený). Zúčastňuje sa obradov. Má pri nich na 

starosti obsluhu gongu či kadidelnice. Učí Novicov a Učňov. Skúseným odovzdáva 

svoje znalosti a všemožne podporuje činnosť chrámu.363 Mal by byť stálym účastníkom 

na kongregáciách Chrámu a zúčastňovať sa na menších poradách, ale nie je to nutné. 

Musí však byť členom Chrámu.  

5. Skúšajúci – Magister peritus či Pán Čierneho Plameňa (Kňaz III. Stupňa). Stará 

sa o správny priebeh rituálu, zapaľuje a zháša obradné sviečky. Skúša Skúšaných, 

udeľuje rady Znalým. Navrhuje povýšenie členov svojim nadriadeným.364 Má na 

starosti písomnú agendu, prípadne dohliada na vydavateľskú činnosť Chrámu. Je 

stálym účastníkom na kongregíciách a poradách, ktoré sa konajú. Musí byť členom 

Chrámu.  

6. Pobočník – Auditor, či Pán Meča (Kňaz II. Stupňa). Pri obradoch nosí obradný 

meč a má na starosti dianie týkajúce sa usporiadania a výkonu obradu, bez ohľadu na 

to, či je prítomný najvyšší Kňaz alebo nie je. Organizuje všetko, čím ho poverí najvyšší 

                                                           
361 LYONS, A. Satan tě chce. 
362 LOJDA, M. Satanizmus. 
363 LYONS, A. Satan tě chce. 
364 ABGRALL, J. M. Mechanizmus sekt. 
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Kňaz. Musí byť stálym účastníkom na kongregáciách Chrámu či na poradách, ktoré sú 

zvolávané. Môže byť poverený aj ich organizovaním. Musí byť členom Chrámu.  

7. Najvyšší Kňaz – Majster – Pontifex maximus365 (Kňaz I. stupňa). Na obradoch 

sa zúčastňuje vo funkcii Celebranta. Riadi činnosť Chrámu. Zvoláva kongregácie, 

schvaľuje povýšenie členov chrámu či zosadzuje nespoľahlivých adeptov. Povyšovanie 

a zosadzovanie môže sa uskutočniť až po porade s kňazmi II. a III. stupňa.366   

Mimo štruktúry Chrámu, existujú satanistické hnutia, ktorých jednotlivé skupiny 

vznikajú a zanikajú bez akýchkoľvek väzieb na predchádzajúce skupiny. Nemajú nijakú 

jednotnú štruktúru, spoločnú autoritu, záväzné dogmy a doktríny ani rovnakú filozofiu. Veľmi 

dôležité je rozlišovanie medzi satanizmom praktizovaným členmi Chrámu a satanizmom 

objavujúcom sa v ostatných samovoľne sa organizujúcich skupinách či u úplných 

individuálov.367 V Československom Chráme Cirkvi Satanovej, a v podstate vo všetkých 

väčších satanistických skupinách s vypracovanejšou koncepciou, je zakázané užívanie drog. 

Drogy sú považované za slabošstvo človeka. Zakázané sú aj krvavé obety. Napriek rôznym 

sociologickým štúdiám označujúcim satanizmus jednotne, je možné vo vnútornej štruktúre 

nájsť dve skupiny:  

 prejavujúcu sa prostredníctvom anarchie a viditeľnej vzbury,  

 berúcu satanizmus ako filozofický smer. Mágia a rituálna prax sú podstatnejšie ako 

vzbura a vzdor. Do tejto skupiny spadá aj Chrám.   

Satanizmus ako ideologickým smer, ani ako sektársky prejav nie je jednoznačný. Pri 

snahách o definíciu sa stretávame s dvomi aspektmi, ktoré jednoznačnú identifikáciu sťažujú: 

 pôsobia tu ľudové alebo otvorené satanistické skupiny rôznej veľkosti, ktoré zostávajú 

relatívne malé a neškodné; nepredstavujú hrozbu pre spoločnosť; 

 objavujú sa a v činnosti pokračujú malé a premenlivé satanistické skupiny, skladajúce 

sa najmä z mladých a dospievajúcich ľudí. Niektoré z týchto skupín vedú psychopati a 

sociopati. Nepredstavujú nebezpečenstvo pre svoje okolie, ale znamenajú okamžitú 

hrozbu pre tých, ktorí sa v nich angažujú. Veľmi často sa podieľajú na kriminálnej 

činnosti, od distribúcie drog až po znásilňovanie a vraždy. Vzhľadom na ťažkosti 

spojené s udržiavaním kultovej spoločnosti v tajnosti, je nutné pristupovať skepticky k 

                                                           
365 V preklade „veľký staviteľ mostov“ – titul, ktorým sa označoval najvyšší kňaz v náboženstve starého Ríma, 

v kresťanstve taktiež označenie pápeža.  
366 VESELÝ, J. Satanizmus.  
367 COOKSON, C. (ed.). Encyclopedia of Religious freedom. 
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akýmkoľvek záverom odvodeným z laického rozprávania, pokiaľ zároveň nie sú 

zverejnené nezávisle získané validné dôkazy.368 

O nejednotnosti v učení i organizácii satanistov nás presviedča organizácia 

prostredníctvom značnej rôznorodosti svojich členov (od rôznych mladých ľudí protestujúcich 

proti oficiálnemu svetu, exhibicionistov, ale aj skutočných sadistov až masových vrahov).  

Súčasných satanistov v Slovenskej republike môžeme rozdeliť do troch základných 

skupín. 

1. Osamelí satanisti - nepatria k žiadnej sekte. Vyznávajú vlastnú verziu, ktorú si obyčajne 

vytvárajú na základe poznatov získaných o tejto téme. Zväčša ide o rebelujúcich 

mladistvých alebo neprispôsobivých mladistvých, ktorí majú problémy so začlenením 

sa do spoločnosti. Vykonávané rituály určitým spôsobom napĺňajú ich túžby, ako je 

získanie peňazí, popularita, dobrodružstvo alebo sex. Často je ich činnosť spojená s 

užívaním drog a fanatickou oddanosťou rockovej hudbe. Z rockových prúdov ide najmä 

o heavymetal. Ich satanistické rituály sú zriedka spojené so závažnejšími činmi.369 Skôr 

ich môžeme identifikovať cez aktivity ako je fetovanie, zapaľovanie sviečok, hlasné 

čítanie pasáží zo Satanskej biblie Antona La Veya. Pretože svoje rituály udržiavajú v 

tajnosti, nie je známe, koľko osamotených satanistov sa v našom okolí pohybuje a ako 

dlho už vyznávajú svoj vieroučný systém. Sú to amatéri, ktorí so svojím presvedčením 

končia v okamihu, keď si uvedomia, že Satan nie je schopný ich sny naplniť.370 Občas 

sa môže symbolizmus zla spojiť s antisociálnou nevraživosťou a psychotickými 

impulzmi a stať sa tak dôvodom k násiliu. Satanistické hnutia sú negativistické a 

prejavujú sa vo svojich krajných extrémistických podobách, napr. pustošením a 

hanobením hrobov, kaplniek a cintorínov, ale aj inými formami násilia, 

2. sekty (stojace) mimo zákona, resp. mimozákonné skupiny - vzývajú Satana ako bytosť 

zla. Z historického hľadiska také skupiny tvorili sadomasochisti a iní sexuálni devianti, 

ktorých hlavným motívom boli sexuálne orgie.  Od vytvorenia opozičnej kultúry v 60. 

rokoch minulého storočia a v dôsledku uvoľnenia sexuálneho správania sa v spoločnosti 

sa záujem týchto skupín presúva skôr na drogy, hudbu a vandalizmus. Dodnes pôsobia 

ako oddelené skupiny satanistov, zahrňujúce najviac niekoľko tisíc ľudí. Členmi sú 

väčšinou mladí ľudia od 15 do 25 rokov, sociálne neprispôsobiví jedinci ovládaní 

charizmatickým vodcom. Stretnutia sú zvyčajne sporadické a chýba im akákoľvek 

                                                           
368 MORAVČÍKOVÁ, M. Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. 
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previazanosť s teológiou. Rituály sú podobné ako u osamelých satanistov, najčastejšie 

poskladané z filmov a kníh o čiernej mágii, kde základným tmelom skupiny je pocit 

odcudzenia.371 Rituály obsahujú veľmi často sociálne úchylné a občas až násilnícke 

prvky, ktoré sa pejavujú najmä v kulte čiernej mágie. V minulosti sa presadili skupiny 

tzv. hardsatanizmu (tvrdého satanizmu). Medzi tieto skupiny možno zaradiť skupinu 

Posledného súdu, Mansonovu rodinu alebo WICCA. Ide o agresívne sexuálne hnutia so 

psychopatickými črtami. Tieto formy satanizmu sú organizované v malých, väčšinou 

izolovaných skupinách a krúžkoch, ktoré dodnes nevytvorili svetovú organizáciu.372 Na 

Slovensku pôsobí niekoľko navzájom nezávislých skupín, ktoré vznikajú a zanikajú 

často rýchlejšie, než stačia byť oficiálne zaznamenané. Medzi také môžeme zaradiť 

Satanove deti, Satanove nevesty, či Čierne kvety,  

3. novosatanistické cirkvi ako je Československý Chrám Cirkvi Satanovej. Tieto skupiny 

sústreďujú prevažnú väčšinu súčasných členov satanistických organizácií. Prísne 

zakazujú rituálne zraňovanie akéhokoľvek živého organizmu a odhovárajú členov od 

účasti na akejkoľvek ilegálnej činnosti. Tieto sekty vytvorili teologicky neortodoxnú 

koncepciu diabla, ktorá je úplne odlišná od koncepcie ponúkanej kresťanstvom. Satan 

nie je chápaný ako zlo, ale je považovaný za miltonovský symbol ľudskej zmyselnosti 

a racionality. Členovia sekty obhajujú egoizmus, pôžitkárstvo, získavanie a používanie 

osobnej a politickej moci, majú vyhranenú teológiu a riadiace štruktúry.373 

Najvýraznejšími predstaviteľmi súčasného satanistického hnutia sú Spoločnosť 

vnútorného kruhu, Brloh Satanových Vlkov, Cirkev Satanova a Séthov chrám. 

V prípade Brlohu Satanových Vlkov musia mať členovia najmenej 18 rokov a každý 

uchádzač absolvuje tzv. prípravu vlkov, ku ktorej patrí napríklad nočný pobyt na cintoríne, 

návšteva nejakej skupiny kresťanských veriacich, na vyššej úrovni pustošenie hrobov alebo 

znesväcovanie kresťanských symbolov a svätýň.374  

Každý satanista si upravuje satanizmus sám pre seba. Práve preto neudržiavajú jednotlivé 

organizácie medzi sebou nijaké organizované alebo širšie vzťahy. Kým niekto verí v reálnu 

existenciu diabla ako bytosti, iný neuctieva Satana, ale zbožštenie človeka, prípadne niekto 
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môže Satana vnímať ako nevedomý princíp, ktorý je vlastný všetkému živému, ktorého cieľom 

je prežiť a získať čo najväčšiu moc.375  

Cirkev Satanova ako najznámejšia organizovaná skupina má asi milión členov a mnohé 

pobočky po svete. Zastúpenie pre Čechy a Slovensko je v Prahe s názvom Československý 

Chrám Cirkvi Satanovej. Základom ich učenia je „Deväť satanských vyhlásení“, ktorými 

nahradil La Vey „Desať božích prikázaní“. 

1. Satan uznáva pôžitkárstvo namiesto odriekania.  

2. Satan uznáva vitálnu existenciu namiesto duchovného života.  

3. Satan uznáva nepoškvrnenú múdrosť namiesto pokryteckého sebaklamu.  

4. Satan uznáva láskavosť k tým, ktorí si ju zasluhujú, namiesto plytvania láskou na 

nevďačníkov.  

5. Satan uznáva pomstu namiesto nastavenia druhého líca.  

6. Satan uznáva zodpovednosť k zodpovedným namiesto starosti o psychických upírov.  

7. Satan uznáva človeka iba ako ďalšie zviera, niekedy lepšie, no častejšie horšie ako tie, 

čo chodia po štyroch, ktoré sa pod vplyvom „božsky duchovného a intelektuálneho 

vývinu“ stalo najzákernejším zvieraťom zo všetkých.  

8. Satan uznáva všetky takzvané hriechy, pretože vedú k telesnému, duševnému alebo 

citovému uspokojeniu.  

9. Satan je najlepším priateľom cirkvi, akého kedy mala, pretože ju celé roky udržiava v 

činnosti.376  

Satanizmus v širšom slova zmysle, teda ateistickom, teistickom, panteistickom nemožno 

považovať za hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd. 

Chýba mu niekoľko znakov, ktoré sú pre takéto posúdenie nevyhnutné. Prvým je absencia 

spoločnej ideológie. Je síce pravdou, že spoločným znakom moderných satanistov je 

zbožštenie človeka, ale tento znak nie je sám o sebe určujúcim. Zdôvodnenie tohto zbožštenia 

sú v jednotlivých smeroch diametrálne odlišné. Už existencia teistického a ateistického 

satanizmu je dostatočným dôkazom nejednotnosti ideológie. To súvisí taktiež s druhým 

absentujúcim znakom, ktorým je aspoň čiastočná organizácia. Kým napríklad Cirkev Satanova 

je predstaviteľom ateistického satanizmu, tak Séthov chrám možno zaradiť pod teistický 

satanizmus.377 
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Čo sa týka obradov satanistov, tie môžu byť výhradne ceremoniálne, k ucteniu určitých 

duchovných bytostí, zasväcovacie rituály, satanské krsty, oslavné rituály, alebo čierne omše  - 

tie sú jednak paródiou kresťanskej omše či bohoslužby, ale taktiež obsahujú niekoľko 

autentických prvkov, vytvorených hlavne LaVeyom. Literatúra často uvádza tri druhy rituálov:  

 rituál súcitu - ide tu o magickú podporu osoby alebo deja, ktorý má priniesť úspech 

alebo zlepšenie negatívnej situácie, alebo zabezpečiť úspech v rizikovej situácii. Možno 

tu zaradiť magickú podporu športovcov, na ktorých sa uzavrú stávky v stávkových 

kanceláriách a získané peniaze vylepšia rozpočet Chrámu. Za výhru sa ex post facto 

žiadným spôsobom neplatí; 

 rituál zničenia - možno vykonať na komkoľvek, kto je nepriateľom Chrámu. 

Základom je zastavenie negatívnej činnosti takého človeka. Nezáleží na tom, akým 

spôsobom (spôsobenie smrti, zmena profesie, či dokonca tehotenstvo). Základom je 

ukončenie takého konania, ktoré poškodzuje záujmy Chrámu;  

 sexuálny rituál - slúži k tzv. mentálnemu premiestňovaniu vedomia. Má slúžiť k 

cestovaniu na nespočetné miesta, kde sa mág môže stretnúť s najrôznejšími božstvami 

a inteligenciami. Úspech závisí od jeho zohranosti s asistentkou, ktorá je partnerkou 

mága. Zároveň má rituál slúžiť k prehĺbeniu ich vzájomnuého vzťahu.378  

Okrem rituálnej praxe satanisti často a radi meditujú. Ich meditácie môžu byť inšpirované 

najrôznejšími svetovými náboženstvami od budhizmu až po kresťanskú mystiku. 

Existujú štyri základné prvky satanistického obradu ku ktorým zaraďujeme odpadnutého 

kňaza, posvätenú hostiu, prostitútku a pannu. Pred oltárom, na ktorom je obrátený kríž a na 

ktorom leží nahá panna, recituje v čiernom odetý kňaz odzadu latinský otčenáš. Prostitútka, 

oblečená v červenom rúchu, prisluhuje pri omši. Celý obrad je výsmechom a znesvätením 

tradičného kresťanského obradu.379 

Plášte satanistov sú v súčasnosti čierne alebo červené, majú kapucne a okolo krku im 

visia pentagramy. Pri niektorých rituáloch sa taktiež vyskytuje oltár v podobe nahej ženy. 

Satanizmus sa do značnej miery (ale nie úplne) zbavil hororovej teatrálnosti a násilníckych 

prvkov. Orientuje sa na svoju protestnú funkciu a obnovil celebrovanie čiernej omše ako 

psychodrámy. Za normálnych okolností je to psychoterapeutická metóda využívajúca postupy 

napĺňania rôznych rolí.380  
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Typickou psychodramatickou metódou je u satanistov rituál zvieracia dráma. Účastníci 

na seba navlečú zvieracie masky a chovajú sa ako dotyčné zvieratá. Pritom recitujú vopred 

naučené formulky. Týmto spôsobom sa chcú prepracovať ku svojmu autentickému „ja“. 

Súčasťou rituálov býva záverečný pochod na vzdialenejšie kultové miesto, kde sa odhadzujú 

nechcené charakterové vlastnosti.381 Satanista má sledovať pokyny svojej prirodzenosti, ale 

musí pri tom dodržiavať mantinely občianskej spoločnosti. Musí byť pripravený prevziať 

zodpovednosť za svoje konanie, hľadá rovnováhu v prírode. Mnohí satanisti sú satanistami pre 

pociťovanie potreby vyvažovania rovnováhy, ktorá je narušená dominantným postavením 

kresťanstva v našom svete. Je tu badateľný akýsi spasiteľský prvok ako prejav vnímania seba 

samých ako podzemnej elity.  

Príslušníci Cirkvi Satanovej (a aj členovia Chrámu) najviac slávia tri sviatky v roku:  

 vlastné narodeniny ako najväčší sviatok,  

 Valpurginu noc, 

 Halloween (31.10.).382  

Okrem toho ešte slávia sviatky, ktoré vznikajú priebežne v čase, akým je v prípade 

Chrámu napr. sviatok Harlekýna, a veľmi obľúbené sú aj piatky s dátumom 13-teho.383 

Satanizmus je rôznorodý fenomén, neobmedzuje sa len na svoje náboženské vyjadrenie, 

z ktorého síce pramení, ale rozrástol sa aj do mravnej a kultúrnej dimenzie.384 

Náboženský satanizmus je uctievanie Satana formou modlitby, vzývania, či obety. Ide 

predovšetkým o protest proti väčšinovému kresťanskému náboženstvu. Satanisti si často sami 

vymýšľajú vlastné rituály a ceremónie.385 V odklone od tradície, ktorá sa prejavuje tvorbou 

rituálov, nevidia najmenší problém. 

Mravný satanizmus hlása vieru v človeka, ktorý nie je spútaný žiadnymi 

obmedzeniami. Žije voľne a pokiaľ vyslovene neškodí, je mu všetko dovolené. Proti solidarite 

stavia egoizmus v ktorom nenachádza žiadne pejoratívne podfarbenie. Proti odpusteniu stavia 

spravodlivú odplatu. Proti spoločenským normám zase prírodu a jej boj o prežitie. Satan je  

symbolom voľnosti a prirodzenosti. V dobe technickej revolúcie bol miestami považovaný aj 

za pôvodcu spoločenského pokroku, rozbíjajúceho starý poriadok sveta. 

Kultúrny satanizmus sa preto prejavuje predovšetkým vandalizmom a umeleckými 

výkonmi, ktoré zavrhujú tradičné hodnoty krásy, dobra, života a pod. Na satanistickej kultúre 

                                                           
381 LYONS, A. Satan tě chce. 
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sa najväčšou mierou podieľajú hudobníci a hudobné skupiny, pre ktoré sa satanizmus stáva aj 

komerčným záujmom.386 

 

Satanské symboly  

Medzi najpoužívanejšie symboly satanizmu sa radí pentagram, väčšinou obrátený 

špičkou nadol, niekedy s dokreslenou tvárou kozla, väčšinou šedý alebo červený na čiernom 

podklade. Často je označovaný ako bafomet.387 Písmená hebrejskej abecedy po obvode kruhu 

vytvárajú nápis „Leviatan“, označujúci starozákonné monštrum, ktoré sa často spája práve so 

Satanom. Vo svojej čistej podobe zachytáva pentagram ľudskú postavu v päťcípej hviezde. Tri 

vrcholy hore, dva smerujúce dole, symbolizujúce duchovné založenie človeka. V satanizme sa 

pentagram používa prevrátený, čo zodpovedá hlave kozla. Satanizmus predstavuje skôr telesné 

pudy človeka, čo je v protiklade s duchovnou stránkou. Rohy predstavujú dualitu a sú vztýčené 

dopredu, ďalšie tri cípy smerujú dole a symbolizujú popieranie svätej trojice. Hebrejské znaky 

vo vonkajšom kruhu symbolu pochádzajú z magického učenia kabaly. 

  

  

Obr.č.1 

Pentagram je pôvodne pohanským symbolom. Môže vyjadrovať mnoho vecí, napr. štyri 

živly a éter, fázy života (narodenie, dospievanie, dospelosť, starnutie a smrť), štyri ľudské 

končatiny a hlavu, alebo planétu Venušu. Niektorí kresťania ho dokonca používajú ako symbol 

Ježiša Krista (samozrejme neobrátený).388 V satanistickej mágii je táto hviezda obrátená o 180 

stupňov a vyjadruje sledovanie materiálnych hodnôt človeka.389 
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Častým symbolom je aj číslo 666, prevzaté z Biblie. Prvýkrát sa objavuje v Zjavení Jána, 

kde označuje Antikrista.390 Najrôznejšie konšpiračné teórie potom hovoria, že sa jedná o šifru 

označujúcu prenasledovateľa kresťanov cisára Nera, Martina Luthera, alebo v inej dobe 

nevyhovujúceho pápeža.391 Obrátený kríž, nazývaný aj Petrov kríž, pôvodne kresťanský 

symbol vyjadrujúci pokoru apoštola Petra, ktorý sa na vlastnú žiadosť nechal ukrižovať dolu 

hlavou, pretože bol presvedčený o tom, že nie je hoden svojho pána.392 Symbol používaný 

satanistami  neznamená žiadnu narážku či nadväznosť na Petrov kríž, ale symbolizuje obrátenie 

kresťanskej náuky.   

  

Obr. č. 2  

Satanizmus parodovaním a invertovaním rôznych prvkov kresťanstva prekypuje. Možno 

to ilustrovať napríklad odriekaním liturgických textov odzadu.  

Satanisti sa zdravia gestom ruky so vztýčeným malíčkom a ukazovákom, ktoré má 

symbolizovať hlavu kozla. Toto gesto zároveň preniklo do mimo-satanskej kultúry a je dobre 

známe z rockových či popových koncertov alebo iných súvislostí, ktoré už so satanizmom 

nemajú nič spoločné.   

Členstvo v satanistických zoskupeniach prináša pre členov i mnohé riziká, medzi 

najvýznamnejšie radíme páchanie trestnej činnosti, fyzického násilia, vystavenie sa 

nevhodnému obsahu, často až psychické poruchy.393 

 

Sri Chinmoy  

Hnutie je pomenované po indickom duchovnom učiteľovi Chinmoy Kumar Ghosovi. 

Vychádza z bhaktickej tradície hinduizmu. Je založené na láske, oddanosti a bezpodmienečnom 

odovzdaní sa, ktoré môže pomôcť oddanej osobe zažiť večnú jednotu s Najvyšším (Supreme). 

Sri Chinmoy nie je takýmto božským Supreme, ale je s ním údajne natoľko spojený a 
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zjednotený, že Supreme prostredníctvom jeho osoby tlmočí svoje myšlienky. Oddanosť 

Supremovi sa preto považuje za oddanosť osobe Sri Chinmoy.394 

Stúpenci Sri Chinmoy dodržiavajú prísne pravidlá (výhradne biele oblečenie, žiaden 

sexuálny život, nemožnosť sedieť s opačným pohlavím v jednom aute, absolútna oddanosť 

svojmu učiteľovi,...).  

U tejto sekty ide v prvom rade o nasledovanie konkrétnej osoby - zakladateľa, ktorý 

vytvoril celú filozofiu, napísal niekoľko motivačných kníh, je autorom viacerých piesní, básní, 

príbehov či obrazov. Samotné učenie sa zakladá na rozvoji vnútorných schopností jednotlivcov, 

velebí lásku, mier, pokoj, harmóniu a duchovné istoty. Zároveň ide o učenie uznávajúce aj 

okultné praktiky, ktoré tiež v jeho filozofii zastávajú dôležité miesto, napr. čítanie z rúk alebo 

výklady snov. Okultnými praktikami mal zakladateľ manipulovať svojich stúpencov, využíval 

aj psychickú manipuláciu pre zmenu správania jednotlivcov. Za jediný účinný spôsob liečby 

rôznych chorôb je považovaná meditácia, stúpenci boli presviedčaní k rozhodnutiam 

nenavštíviť s problémami odborníkov. Tým bolo častokrát priamo ohrozené zdravie a život 

stúpencov. Stúpenci boli nútení niekoľko hodín denne modliť sa konkrétne texty, venovať sa 

niekoľkohodinovým meditačným, koncentračným a kontemplačným cvičeniam, ktoré podľa 

odborníkov môžu viesť až k poruche osobnosti. 

Organizácia Sri Chinmoy často ponúka svojim stúpencom známe hodnoty, východiská z 

ťažkej situácie, či utlmenie pocitu osamelosti (známe aj z rôznych iných, najmä náboženských 

organizácií). Rozdiel však spočíva v možnostiach slobody v myslení, či spochybňovaní praktík 

organizácie.  

Aktuálny vodca sekty Sri Chinmoy je veľmi aktívnym v rôznych oblastiach života. 

Zvláštne schopnosti vo sfére umenia a športu sú údajne známkou duchovnej pokročilosti, lebo 

práve meditácia zvyšuje jeho tvorivosť.395 Sám seba predstavuje ako vynikajúceho športovca, 

spisovateľa, umelca. Je autorom viac ako tisícky kníh, básní, esejí, prednášok, piesní, 

divadelných hier. Organizuje mierové koncerty a mierové maratóny. Srí Chinmoy za svoje 

vlastné zamestnanie udáva vyučovanie meditácie pri OSN (v skutočnosti denne realizuje 

meditácie v kaplnke OSN, ktorá je však prístupná všetkým vierovyznaniam).396 Na Slovensku 

bol na návšteve štyrikrát, kedy navštívil Centrum v Bratislave. Toto centrum organizuje 
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prednášky, koncerty, kurzy meditácie, 2 – míľový beh na Kuchajde a prevádzkuje predajne 

Madal Bal.397 

Medzi nasledovníkmi sú predovšetkým vysokoškolsky vzdelaní mladí ľudia s 

umeleckými sklonmi, ktorí pozitívne reagujú na proklamované myšlienky svetovej harmónie a 

mieru. 

Za rizikové faktory tejto organizácie radíme najmä nasledovné: 

 svoje aktivity neprejavuje transparentne, v letákových akciách nepoukazuje na žiadnu 

organizáciu – vzťah k hinduizmu je zamlčaný; 

 pri svojich školeniach sú v hnutí používané techniky deštruktívnych kultov, ako  

odopieranie spánku, veľká fyzická záťaž a následné vyčerpávajúce meditácie; 

 po prijatí do hnutia získava žiak od svojho guru nové duchovné meno, ktoré slúži na 

ešte väčšie odcudzenie sa od svojho sociálneho okolia; 

 nebezpečenstvo hrozí v odlišnom životnom štýle a prehliadaní sexuálnej stránky života, 

čo sa odzrkadľuje hlavne vtedy, ak sa jeden z manželov stane členom hnutia (Srí 

Chinmoy je známy svojim negatívnym postojom k sexualite); 

 diskutabilnou je aj prezentácia mierových aktivít, ktoré u nezaujatých osôb vyvolávajú 

pocit, že v prvom rade slúžia na propagáciu jeho vlastnej osoby. Jeho rozsiahla tvorba 

je často hodnotená kriticky. Prevažuje skôr kvantita jeho umeleckých diel nad jej 

kvalitou; 

 prezentácia vodcu ako významnej svetovej osobnosti nemá reálne opodstatnenie. 

Nemožno uviesť žiadne príklady jeho pôsobenia, ktoré by takéto označenie 

oprávňovali.398 

Sila spoločenstva, ktoré je zároveň aj nebezpečným spočíva v tom, že pobyt v 

spoločenstve sa javí ako normálny, jedinec má zo začiatku pocit šťastia, našiel spoločenstvo, 

kde sa cíti dobre a ponúka sa mu samostatný rozvoj. Tento pocit je však často ilúziou, situácia 

sa mení a objavuje sa požiadavka úplnej poslušnosti a podriadenosti. Členstvo sa postupne stáva 

závislosťou. Člen sa následne ťažko dokáže odpútať a ak to aj urobí, prežíva pocit osamelosti, 

strachu a nedokáže sa zaradiť do bežnej spoločnosti. Často bojuje s depresiou, zraniteľnosťou 

a nedokáže rozhodovať o svojom živote. 
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Moonova sekta - Cirkev zjednotenia  

Toto spoločenstvo s výraznými črtami sekty patrí medzi tie s najpočetnejším členstvom 

v Slovenskej republike. Vo svete je známa aj ako Federácia Rodín za svetový mier 

a zjednotenie alebo Spoločenstvo Ducha Svätého na zjednotenie svetového kresťanstva. Ale dá 

sa nájsť aj ľudové pomenovanie Moonova sekta podľa jej zakladateľa, juhokórejského vodcu 

San Myung Moona. Hnutie moonistov sa dostalo aj na územie Slovenskej republiky po roku 

1989. Cirkev zjednotenia si od svojho založenia prešla rôznymi názvami. V čele stojí San 

Myung Moon, ktorý napísal knihu pod názvom Boží princíp, kde svoje učenie vysvetľuje. 

Spolu s manželkou sa vyhlásili za pravých rodičov ľudstva.399 

Toto hnutie sa hlási k odkazu kresťanstva, ktoré priamo vychádza z učenia a výrokov 

zakladateľa spoločenstva. K založeniu spoločenstva ho viedlo zjavenie Ježiša, ktorého bol 

svedkom počas Veľkej noci v roku 1936. Ten mu mal vtedy povedať, že bol vyvolený, aby sa 

stal jeho nástupcom a dokončil dielo, ktoré začal, a to vytvoriť na Zemi Božie kráľovstvo.  

Moon tvrdil, že podobne, ako sa mu zjavil Ježiš, že neskôr sa rozprával aj s Abrahámom, 

Budhom, Bohom či Mojžišom. Moonová sekta okrem ovplyvňovania a silných psychických 

nátlakov svojim členom určuje, koho majú milovať a vyberá im vhodných partnerov na život. 

Do manželského zväzku pritom členovia sekty vstupujú hromadne a to s partnermi, ktorých 

nikdy predtým nevideli a ani nepoznajú. Zakázané majú počas prvých troch rokov manželstva 

aj akékoľvek intímne spolužitie.  

V súčasnosti sa odhaduje, že členskú základňu Cirkvi zjednotenia na celom svete tvorí 

od sto tisíc až do jedného milióna členov. Niektoré zdroje pritom tvrdia, že toto spoločenstvo 

má päť až sedem miliónov členov. Učenie je rozšírené až v 100 krajinách sveta.400  

Moonovi zo Severnej Kórey sa podarilo preraziť do celého sveta, a to aj vďaka tomu, že 

členovia sa vzdávajú svojho majetku v prospech pravého rodiča. Myšlienka je lákavá, keďže 

ohlasuje, že všetky náboženstvá zjednotí, nastolí mier vo svete a bude bojovať proti 

komunizmu. Používané prostriedky sú však nezvyčajné. Človek sa má vzdať svojej vlastnej 

hriešnej rodiny a úplne sa odovzdať svojmu „pravému otcovi“, ktorý mu vyberie aj 

celoživotného partnera/partnerku. 

Moonova bývalá manželka Hak Ja Han navštívila Bratislavu v roku 1999. Moonisti nie 

sú oficiálnou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou registrovanou v Slovenskej 

                                                           
399 FERGUSON, G. Signs and Symbols in Christian Art. 
400 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí. 

http://www.index.sk/michael/casopisy/archanjel/texty/198/moon.htm
http://ateisti.sk/vsetko-o-sektach-dokument-otazky-odpovede-kulty/
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republike.401 Moonova cirkev pôsobí i na Slovensku, a to v Bratislave, Nitre, Martine, Banskej 

Bystrici a v Košiciach. 

Anjeli svetla  

Taktiež známi ako „Vesmírni ľudia“ sú sektou, ktorá verí, že ľudstvo je „očipované 

jaštermi z pekiel k zotročeniu“ a že jediným spôsobom, ako je možné sa od oslobodiť, je nechať 

sa osvietiť. To, v čo prívrženci tejto sekty veria, viedlo k výsmechu zo strany bežných ľudí. 

Sekta funguje ako v Slovenskej republike, tak i v Českej republike. 

V centre diania na Slovensku i v Česku stojí vodca „Aštar“, ktorý sa údajne niekoľkokrát 

spojil s Aštarom Šeranom, vesmírnym princom a strážcom planéty Zem. Ten vraj s Aštarom 

komunikuje a upozorňuje ho na to, že ľudstvo pred „silami temnoty“ musí byť chránené a túto  

ochranu mu poskytne. Pritom mu má pomáhať celá vesmírna flotila. Aštar Šeran ale hliadku 

nad našou planétou nedrží celoročne, ale len od apríla do októbra. Ostatné mesiace štafetu 

preberá vodca Vesmírnej flotily z Plejád – Ptaah.402  

Vesmírni ľudia sú reálnym spoločenstvom, ktoré už nemá toľko prívržencov ako kedysi. 

Spôsobila to skutočnosť, že jej vodcovi v SR i ČR už niekoľko predpovedí o konci sveta či 

príchode „mimozemšťanov, ktorí nás majú zahriať a vyliečiť svojou láskou“ nevyšlo. Napriek 

tomu je sekta stále aktívna. Ich aktivita spočíva v rozdávaní rôznych pestrofarebných letáčikov, 

organizovaní prednášok na rôzne témy, rozposielanie spamov či výroba krátkych filmov.  

 

Sekta Nebeská brána 

Sekta Nebeská brána prezentuje podobné myšlienky ako Vesmírni ľudia. Totožnou je 

viera k nutnosti evakuácie planéty pred koncom sveta a boj s temnými silami. Rozdiel je v tom, 

že na transport do vesmíru sekta plánuje využiť možnosť hromadnej samovraždy. Stalo sa tak 

už v roku 1997. Anjeli svetla síce samovraždu ako riešenie problémov odmietajú, pretože to 

výrazne porušuje vesmírne zákony lásky.403 

Mormoni, stúpenci Cirkvi Ježiša Krista neskorších dní.  

Zakladateľovi Josephovi Smithovi sa vraj už v 14 rokoch zjavil Ježiš a oznámil mu, aby 

sa nepridal k žiadnej z existujúcich cirkví, pretože práve on bude nástrojom pre nastolenie novej 

                                                           
401 Zákon NR SR č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví  a náboženských spoločností 

v znení neskorších predpisov. 

 
402 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí. 
403 VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. 

http://www.vesmirni-lide.cz/default_cz.htm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista_Sv%C3%A4t%C3%BDch_neskor%C5%A1%C3%ADch_dn%C3%AD
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štruktúry. Cirkev vznikla v Spojených štátoch amerických, kde má dodnes veľkú popularitu. 

Zaujímavosťou je, že členovia nesmú okrem alkoholu či tabaku požívať ani kávu a čaj. Cirkev 

Ježiša Krista svätých neskorších dní, ako sa oficiálne nazýva mormónska cirkev, je zvláštne 

spoločenstvo. Uznávajú Ježiša Krista ako spasiteľa, hlásia sa k Biblii a čo sa týka životného 

štýlu, patria k najkonzervatívnejším cirkevným komunitám. Vyžaduje sa manželská vernosť a 

dodržiavanie zákonov. No práve táto Cirkev bola roky kritizovaná za mnohoženstvo, ktoré 

oficiálne povoľovala do roku 1890. Mormóni majú v súčasnosti vyše 13 miliónov členov. 404 

Cirkev Ježiša Krista neskorších dní bola v Slovenskej republike riadne evidovanou 

cirkvou od 1.9.1991 do 31.12.2000.405 Typické pre mormónov sú misionárske cesty. 

V Slovenskej republike dnes žije niekoľko sto mormónov. Mnohí z nich sú cudzinci dočasne 

pôsobiaci na Slovensku. Okrem Bratislavy majú štyri pobočky v iných mestách. Misionármi sú 

zvyčajne mladí muži okolo dvadsať rokov, chodia po dvojiciach. Typickým oblečením sú 

tmavé obleky, biele košele a označení sú menovkami. Na dvojročné misie do sveta sa vydávajú 

dobrovoľne a za vlastné prostriedky.  Pôsobenie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní u 

nás zatiaľ nevyvoláva väčšie konfrontácie. Vo svete majú mormóni povesť slušných a 

pracovitých ľudí, ktorí kladú dôraz na rodinný život a morálku. Na Slovensku podporujú 

niektoré projekty z oblasti zdravotníctva, ale i prácu s Rómami. Napr. rozdávanie balíčkov 

chudobným rómskym deťom v osadách. V Slovenskej republike pôsobí 12 misionárov 

mormonskej cirkvi, ktorej strediská sú v Bratislave, Žiline a Trenčíne. 

Hnutie Hare Krišna  

Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie - ISKCON (International Society for 

Krishna Consciousness) bola založená v roku 1965. Patrí medzi mladšie celosvetovo rozšírené 

spoločenstvá. Oficiálne uznaným náboženstvom nie je. V Slovenskej republike majú odhadom 

viac ako 200 stúpencov, ich počet sa však mení. 

Medzinárodné hinduistické hnutie založil v polovici šesťdesiatych rokov minulého 

storočia sedemdesiatročný indický guru Abhaj Charan De (1896-1977). Niektoré zdroje za jeho 

zakladateľa považujú A. C. Baktivédant Swámi Prabhupáda.406  

U nás je hnutie známe pod názvom Haré Krišna. Na celom svete majú viac ako 

sedemdesiat stredísk a pätnásťtisíc prívržencov. Asi desaťtisíc z nich žije v USA, menej ako 

                                                           
404 ŠTAMPACH, O. I. Sekty fenomén na prahu tretieho tisícročia. 
405 Zákon NR SR č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví  a náboženských spoločností, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991  Zb.  o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 

spoločností v znení neskorších predpisov. 
406 ŠTAMPACH, O. I. Sekty fenomén na prahu tretieho tisícročia. 
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tisíc vo Veľkej Británii a iba štyri, či päť stredísk je v Indii, v rodisku  tohto hnutia.407 

V Slovenskej republike majú zastúpenie v Bratislave, kde plánujú postaviť v Ivanke pri Dunaji 

Védsky chrám (miesto zasvätené Bohu). Ďalej je to centrum v Abranovciach pri Prešove a 

v Košiciach.408 Základom duchovných praktík je odriekanie modlitieb. To, čo sa odriekava je 

mantra, skladajúca sa zo slov: „Haré Krišna“ a tzv. Mahámantra (veľká mantra): „Haré Krišna, 

Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.“ Táto 

modlitba sa spieva za hudobného doprevádzania bubnov a harmónia. Povinnosťou každého 

člena je túto mantru odriekať aspoň 16 „kôl“ denne, pričom jedno „kolo“ znamená odspievať 

mantru jedenkrát za každý zo 108 modlitebných koráliek.409 Spolu to predstavuje 1728 

opakovaní. Cesty zmeny identity naberajú konkrétny charakter prostredníctvom veľmi častého 

opakovania týchto slov, ktoré zaberá niekoľko hodín denne. Zjednodušene povedané, človek 

sa zrazu cíti inak i prostredníctvom praktík ako odstránenie súkromia a možnosti rozmýšľania, 

straty prehľadu o čase, vyčerpanosť a jednotného oblečenia. 

Ústredným obsahom viery je presvedčenie, že človek nie je telom a dušou, ktorej pravým 

domovom je tzv. Krišna-lóka. Cieľom duchovného života je návrat ku Krišnovi.410 Stúpenci 

Haré Krišnu žijú v chrámoch, kde majú rozostavané sochy bohov, ktoré považujú za Krišnove 

prevtelenia v hmotnej podobe. Tieto každé ráno oprašujú, obliekajú a kŕmia. Sochy kúpu v 

tekutine z ružovej vody, mlieka a malého množstva kravského moču. Vypiť túto tekutinu po 

obrade sa považuje za česť.411 Všetci oddaní dodržiavajú štyri základné pravidlá:412  

 žiadne omamné látky ako drogy, alkohol, káva, čaj alebo cigarety,  

 nehrať hazardné hry,  

 nekonzumovať mäso, ryby, vajíčka,  

 nepraktizovať nedovolený pohlavný styk. Manželia sa môžu sexuálne stýkať iba raz 

mesačne a len za účelom plodenia detí. Pár musí pred sexuálnym stykom päťdesiat ráz 

prebrať modlitebné koráliky a pritom sa modliť, aby sa očistil.413 

Medzi znaky charakterizujúce členov hnutia Haré Krišna patria nasledovné. 

 Muži sú nadradení ženám. Chodia oblečení v oranžových habitoch s plátenými 

vreckami zavesenými okolo krku, v ktorých nosia svoje modlitebné korálky. Majú 

                                                           
407 ALLAN, J., BUTTERWORTH, J. a M. LANGLEYOVÁ. Viery a vyznania.    
408 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR.  Duchovná scéna na Slovensku. 
409 ENROTH, R. a spol. Průvodce sektami a novými náboženstvami.   
410 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR.  Duchovná scéna na Slovensku. 
411 ALLAN, J., BUTTERWORTH, J. a M. LANGLEYOVÁ. Viery a vyznania.    
412 Čistý spôsob života. In http://iskcon.sk/wp_isk_sk/?page_id=7 (2010).  
413 ALLAN, J., BUTTERWORTH, J. a M. LANGLEYOVÁ. Viery a vyznania.  
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vyholené hlavy, len na temene majú ponechaný pramienok vlasov (šikha), ktorý 

symbolizuje myseľ sústredenú na Boha Krišnu. Traduje sa, že Krišna vytiahne za šikhu 

oddaného do duchovného sveta.414  

 Prezentujú sa sprievodmi po mestách so spievaním mantier a piesní oslavujúcich  

Krišnu. Na východe Slovenska ich bolo možné stretnúť v Prešove a v Košiciach.415  

 Prevádzkujú vegetariánske reštaurácie, kde poskytujú možnosti vegetariánskeho  

stravovania, predaj kníh, vonných tyčiniek, korenia a iného príslušenstva. Prevádzky 

majú napríklad v Bratislave, v Prešove, v Košiciach. V reštauráciách sa tiež  prezentuje 

filozofia hnutia. 

 Prevádzkujú vidiecke farmy (napr. v okrese Prešov). 

 Prevádzkujú internetový obchod s predajom kníh, CD a DVD nosičov, hudobnými 

nástrojmi, soškami božstva, maľbami a obrázkami, oblečením, vonnými tyčinkami a 

korením. 

 Vo svojich centrách organizujú pravidelne pre verejnosť dni otvorených dverí. 

 Veriaci sa niekoľkokrát  denne sprchujú, zakaždým, keď sa vracajú do chramu. 

 Hnutie je známe prísnymi pravidlami pri príprave jedla. 

 Počas dňa, okrem vykonávania duchovnej činnosti, tvrdo pracujú a spia iba  minimálny 

čas – budíček je o 03.00 hodine a večerný spánok je povolený od 22.00 hodiny.   

  Hnutie oficiálne získava peňažné prostriedky výrobou a predajom kadidla, časopisov a 

kníh. Finančne bolo podporované i známymi svetovými osobnosťami kultúry, priemyslu, či 

obchodu.416  

  Členstvo v hnutí prináša aj mnohé riziká. Medzi rizikové faktory hnutia radíme:  

 asketický štýl života a prax odriekania mahámatry je dlhodobo terčom kritiky hnutia 

Haré Krišna od väčšinovej spoločnosti. Dopad na psychiku oddaných sa môže 

nepriaznivo odzrkadliť na ich duševnom živote; 417 

 každodenná tvrdá práca a krátky spánok, ktorý trvá len päť hodín. Takýto stav môže 

viesť k vážnemu poškodeniu zdravotného stavu;418
  

 pri vstupe do hnutia je žiaduce opustiť svoje doterajšie zamestnanie a prijať nové meno 

- prijatím nového mena sa symbolicky prerušujú väzby k rodine a tento rituál môže tiež 

                                                           
414 MACHÁČKOVÁ, L. a M. DOJČÁR.  Duchovná scéna na Slovensku.  
415 Akcie leto 2007. In http://iskcon.sk/wp_isk_sk/?p=109 (2010).  
416 ENROTH, R. a spol. Průvodce sektami a novými náboženstvami.   
417 VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republike.  
418 ABGRALL, J.M. Mechanismus sekt.  
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slúžiť k  zahladeniu  stôp o adeptovi a tak sťažiť jeho hľadanie rodinnými 

príslušníkmi.419  

 

O praktikách a manipulácii v hnutí svedčí aj výpoveď jej bývalého člena: „Manipulácia 

je určite skutočnosťou. Očividne hnutie manipuluje s človekom, klame, vytvára závislosť, 

psychicky, fyzicky, emocionálne ho kontroluje. Jedinec je zastrašovaný vonkajším svetom. 

Človek sa stáva bezradným, nedokáže sám nič vybaviť, urobiť, nemôže samostatne rozmýšľať, 

vždy je vedľa neho niekto zasvätenejší, kto pozná pre neho najvhodnejšie riešenia. Viem o tom, 

lebo sám som nahováral a miatol ľudí, klamal som ich, dávajúc im iluzórnu nádej. Pomáhal 

som ich využívať. Nedá sa to ospravedlniť. Človek je manipulovaný od prvého kontaktu so 

skupinou a ten, s ktorým sa manipuluje, to žiaľ nemôže nijako ovplyvniť. To nie ľudia vstupujú 

do siekt, ale sekty verbujú ľudí, taká je pravda.“420  Mnohí ich za sektu považujú, oni sami seba 

nie, pretože z hnutia možno kedykoľvek odísť. 

 

Sekta Božie deti 

Sekta Božie deti (Children of God), neskoršie premenovaná na Rodinu lásky (Familie of 

Loves) a nakoniec len na Rodinu je jednou z tých siekt, kde sa pod kresťanskými myšlienkami 

skrýva veľmi nebezpečný deštrukčný kult. Je typickým príkladom toho, kam až môže viesť 

vysvetľovanie Svätého písma.421  

Vznik Božích detí je bezprostredne spojený s Američanom Davidom Brantom Bergom. 

Ten sa narodil v evanjelickej rodine a istý čas pôsobil ako pastor Kresťanskej a spojenej 

misionárskej cirkvi. Po rozporoch s predstavenými zakladá roku 1949 svoje prvé spoločenstvo 

– Cirkev otvorených dverí. Po istom čase ho z nej vyhostili jeho vlastní prívrženci. V roku 

1968, v čase mohutného rozvoja hnutia „hippies” a tzv. „sociálnej revolúcie pre Ježiša”, mal 

údajné videnie, že Kaliforniu, kde vtedy pôsobil, postihne zemetrasenie. Krátko nato vyhlásil, 

že všetky cirkvi, ale aj štátne a sociálne spoločenstvá (školy, rodiny, štátne inštitúcie) sú dielom 

diabla. Toto vyhlásenie uverejnil v deklarácii pod názvom Vojna proti systému. O rok neskôr 

sa vydáva spolu s päťdesiatimi vernými priateľmi na púť do Arizony a Kanady. Toto putovanie 

prirovnal k putovaniu Izraelitov púšťou do zasľúbenej zeme. Práve vtedy prijal meno Mojžiš 

David a skrátene Mo. Usadil sa na ranči v Texase a tam založil sektu s názvom Božie deti. Mali 
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aj svoje motto: „Sme revoluční kresťanskí kočovníci, nezaujíma nás stratená a bezcitná staršia 

generácia, ani pobožní ľudia, my mladej generácii prinášame novodobé náboženstvo”.422  

Ako už napovedá názov sekty, jej najpočetnejšími členmi sú deti a mládež. Roku 1971 

prenikajú do Európy. Dnes svoju činnosť vykonávajú v  približne 70 krajinách. Za veľký úspech 

vďačia tomu, že na verejnosti vystupovali ako spoločenstvo, ktoré chce zaujať zdrogovanú a 

vzbúrenú mládež.  

Učenie sa v mnohých bodoch opiera o Bibliu. Sekta očakáva aj so svojimi „deťmi” 

poslednú bitku medzi dobrom a zlom ARMAGEDON (podobne ako ju očakávajú svedkovia 

Jehovovi a iné sekty či kulty).  

Od počiatku sa sekta hlásila k dvom ideám - Biblii a sexu. O Ježišovi tvrdili, že bol 

kočovníkom, revolucionárom a že žil so ženami. Z Biblie citoval všetky časti, kde Spasiteľ 

hlásal lásku medzi ľuďmi. Najčastejšie z Jn 15.12 – „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa 

milovali navzájom, ako som ja vás miloval”. Samotní členovia sekty sa medzi sebou 

pozdravovali heslom „Ježiš ťa miluje”. Otvorene hlásajú absolútnu sexuálnu slobodu, 

okultizmus, špiritizmus. Postupne sa prestala používať Biblia a celé učenie Božích detí ešte 

viac ovládol okultizmus a sex. Bibliu Božie deti úplne zavrhli a Mo-letters boli základom učenia 

sekty. Mesačne ich bolo distribuovaných okolo 6 miliónov.423 

Najväčšiu nenávisť prechováva sekta voči rodine. Na adresu rodičov hovorí: Si povinný 

nenávidieť svojich rodičov, pretože pochádzajú od satana. Žijú ako zvieratá. Nie sú pre teba 

rodinou. Je len jedna skutočná rodina a ňou sme my.  

Komunity sekty Rodina – Božie deti začali praktizovať tzv. „sharing“ (zdieľanie), t.j. sex 

podľa rozpisu, ktorý určil vedúci komunity. Odmietnutie určeného partnera je považované za 

sebecké a nekresťanské. Podľa učenia tohto hnutia ponúknutie vlastného tela k prostitúcii je 

rovnakou „obeťou“ ako bola smrť Ježišova. Znepokojujúce v pôsobení tohto hnutia, ktoré žije 

v uzavretých komunitách, je vťahovanie aj maloletých detí do sexuálnych aktivít. Podľa učenia 

by už deti vo veku 5-6 rokov mali byť zoznamované so sexuálnymi zážitkami. Bežné v 

komunite sú tzv. porno kazety aj s detskou pornografiou.424     

Základnou úlohou Božích detí bolo, podobne ako u iných siekt, vytvoriť čo najväčšiu 

členskú základňu. Nábor nových členov sa uskutočňuje podľa flirty – fishing metódy. 

Okrem tohto náboru, sa propagácia sekty uskutočňovala prostredníctvom rôznych 

farebných komiksov silne pripomínajúcich kresby svedkov Jehovových. Tieto brožúry sú na 

                                                           
422 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí. 
423 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 
424 CHMELÍK, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty.  
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prvý pohľad kresťanské a je v nich plno citátov z Biblie (najmä o Božej láske a láske medzi 

ľuďmi). Nachádzame v nich však silné nepriateľstvo voči kresťanským náboženstvám, odpor 

proti klasickej rodine, hlásanie úplnej slobody a voľnosti a tiež tvrdenia, že peklo neexistuje a 

človek vlastne nie je hriešny. Celý obsah týchto náborových brožúr má vyznieť tak, že tento 

svet je v diablových rukách a Božie deti sú vlastne jediným východiskom z tejto situácie. 

Dôvodom ich podporovania je aj to, že samotné centrá Božích detí si dávajú kresťanské názvy 

ako Kresťanská misijná služba, Spoločenstvo nezávislých kresťanských skupín, a pod. 

V sekte je úplne bežný incest, aj sexuálne zneužívanie detí, nočné skupinové orgie. Deti, 

ktoré vyrastajú v sekte, nemajú mať podľa zakladateľa skutočných rodičov. Preto sú 

vychovávané spoločne a všetkých dospelých oslovujú „otec” a „mama”. Ak sa narodia už 

v sekte, tak sú takmer vždy odobraté skutočným rodičom a pridelené niekomu inému.  

Sekta Rodina je prísne hierarchicky riadená. Na najnižšom stupni stoja deti a bežní 

členovia, nad nimi panuje „pastier”. Nasledujú „pastieri” okrskov, krajov; nad nimi stoja 

biskupi, arcibiskup, minister, premiér. Do svojej smrti (v roku 1994) bol na vrchole Berg.  

Členovia sekty žijú najčastejšie v takzvaných „kolóniách”, čo sú spoločenstvá o počte 

niekoľko desiatok ľudí. Nový člen, ktorý vstupuje do kolónie, musí podpísať prehlásenie 

nasledujúceho znenia: „Sľubujem, že odovzdám celý svoj majetok a všetky svoje príjmy a 

súhlasím s otváraním listov. Budem dodržiavať pravidlá a poslúchať predstavených”. Po vstupe 

sa musí podrobiť prísnemu režimu, ktorý v kolónii vládne a dostane nové biblické meno. Je 

povinný rozviazať všetky vzťahy so svojimi priateľmi a rodinou. Jedinou výnimkou je, ak chcú 

rodinu požiadať o peniaze.425  

Noví členovia musia prerušiť štúdium a zamestnanie. Všetci sú vystavení veľkému 

psychickému a fyzickému nátlaku. Počas dňa majú minimum osobného voľna. Dopoludnia 

chodia predávať knihy a časopisy, alebo spievajú a hrajú na gitaru pred niektorým obchodom, 

úradom alebo na autobusových a železničných staniciach.426   

V sekte sa tiež často hovorí o diablovi a satanovi. Nad „posadnutými” sa potom robí akýsi 

„exorcizmus”, ktorý neraz vedie k ťažkým psychickým a duševným poruchám. Často mávajú 

rôzne „mystické” seansy, ktoré mnohých privádzajú k hystérii. 

Dnes sa už môžu k sekte pridať aj ľudia, ktorí nemusia bývať priamo v kolónii – žiaci 

a študenti. Podmienkou je, že sekte rozlične vypomáhajú (nábory na školách a internátoch, 

poobedňajšie predávanie literatúry,...). Rodina žije väčšinou z predaja kníh a časopisov, no 

niektorí bývalí členovia tvrdia, že najväčšie príjmy má sekta z prostitúcie.  

                                                           
425 TÍŽIK, M. K sociológii novej religiozity, Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí. 
426 MIČEKOVÁ, A. a R. ŠUP. Náboženský extrémizmus v Slovenskej republike. 
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Rodina často na verejnosti vystupuje (podobne ako Cirkev zjednotenia Sun Myung 

Monna) pod rôznymi názvami a skratkami (Kiddie Viddie, C.E.S), neraz s prívlastkom ako 

kresťanské spoločenstvo.  

Počas najväčšieho rozmachu mala sekta údajne až dva milióny priaznivcov a osemtisíc 

misionárov. V krajinách Latinskej Ameriky zasa vznikajú pod ich vplyvom nové sekty, napr. 

Nuevas tribus vo Venezuele, Obnovení kresťania v Guatemale a pod.  

Do Slovenskej republiky sa hnutie šíri najmä z Rakúska a Českej republiky. Zatiaľ však 

hnutie nepožiadalo o oficiálnu registráciu. V poslednej dobe sa hnutie rozmohlo v Poľsku. 
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Prevencia v oblasti radikalizácie a extrémizmu 

Táto monografia sa primerane zameriava na problematiku predstavenie a analýzy 

rôznych organizácií, či skupín, ktoré môžeme na základe povahy ich činnosti a vystupovania 

zaradiť medzi organizácie vyznačujúce sa istou mierou radikalizácie. Niektoré z nich sa 

prezentujú ako otvorene extrémistické. Nie je preto účelom tejto monografie detailne 

prezentovať koncepciu prevencie týchto sociálno-patologických javov. Považujeme však za 

potrebné priniesť aspoň niekoľko základných téz súvisiacich s prevenciou a elimináciou týchto 

javov, ktoré môžeme považovať za východiskové z hľadiska práce s rôznymi cieľovými 

skupinami ohrozenými práve radikalizáciou.427 

V rámci prevencie viktimizácie je potrebné sa zamerať na potencionálne obete, 

poskytovať im rady, informácie, upozornenia týkajúce sa jednotlivých aspektov ochrany pred 

radikalizmom, extrémizmom a sektami. Ide najmä o aspekty bezpečného správania  v širšom 

kontexte. Napríklad správania sa na verejnosti, na ulici, v dopravných prostriedkoch, v 

obchodoch a na trhoviskách, vo verejných a súkromných budovách, na diskotékach a ďalších 

miestach, kde môže dôjsť k verbovaniu či získavaniu do radikálnych, extrémistických a 

sektárskych štruktúr.  Okrem toho sa musia odborníci orientovať na aktivity v školách, kde 

zaznamenávame nárast aktivít smerujúcich k náboru nových členov medzi mládežou, a to 

najmä do organizácií pravicového extrémizmu. Prevencia má byť zameraná najmä na:  

 upozorňovanie na možné nebezpečenstvo súvisiace s členstvom v sektách, 

extrémistických skupinách a hnutiach,  

 objasňovanie hlavných ideológií vybraných siekt, extrémistických skupín a hnutí,  

 spoluprácu so subjektmi, ktorých činnosť je zameraná na oblasť využívania voľného 

času formou organizovania najrôznejších mimoškolských aktivít, 

 prizývanie expertov a príslušníkov etník na besedy a prednášky, kde by sami 

prezentovali niektoré osobitosti svojich menšín, zvyky, obyčaje, postoje alebo osoby, 

ktoré sa už v minulosti stali obeťou útoku extrémistov,   

 na všetkých úrovniach zabezpečovať odbornú prípravu a vzdelávanie všetkých 

zainteresovaných subjektov v oblasti prevencie kriminality s prejavmi sektárstva a 

extrémizmu,  

 spolupracovať s orgánmi štátnej správy, miestnej štátnej správy, samosprávy a inými 

subjektmi pri príprave, realizácii a hodnotení účinnosti preventívnych opatrení a 

                                                           
427 LOJDA, M. Problém nových náboženských hnutí v Európe. 
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vzdelávacích aktivít smerujúcich predovšetkým do oblastí radikalizmu, rasizmu, 

extrémizmu, xenofóbie a sektárstva.428  

Napriek tomu je prevencia v niektorých prípadoch menej účinná a jednotlivci sa dostanú 

do situácie, kedy je potrebné dôsledné zvažovanie ďalšieho zotrvania v situácii, v ktorej sa 

ocitli. Je to najmä kvôli organizovanej a dôslednej činnosti tých, ktorí propagujú činnosť 

rôznych podozrivých organizácií. Pokiaľ existuje podozrenie, že sa jednotlivec dostal na 

podujatie kultu alebo sekty, odporúča sa toto podujatie okamžite opustiť. Pri práci náborárov, 

je potrebné pracovať najmä s vlastnou zvedavosťou, keďže ich činnosť je zameraná práve na 

tento aspekt. Odporúča sa nenadväzovať ďalší kontakt, nebrať si publikácie ani žiadne 

propagačné materiály. Je to najmä preto, že v takomto prípade sú materiály iba prvým krokom, 

po nich nasledujú ďalšie návštevy, stretnutia, pozvánky na podujatia a pod., a to najmä 

v prípadoch poskytnutia osobných kontaktov. Tu sa stretávame s manipuláciou 

prostredníctvom kvalifikovaných špecialistov a techník, ktoré sme v tejto monografii na 

viacerých miestach popisovali. Často sú techniky vstupu prepracované a začínajú ponukou 

bezplatných testov osobnosti, či zlepšenia života.429 Tu sa odporúča zistiť si čo najviac 

o organizáciách, ktoré takéto aktivity poskytujú, vyhýbali sa najmä uvedeniu do hypnotického 

stavu, či osobným rozhovorom orientovaným na získanie veľkého množstva dôverných 

informácií. 

Dôležitým indikátorom pre posúdenie potenciálnej nebezpečnosti skupiny je samotný 

rozhovor (v prípade, že sa jednotlivec rozhodne s takouto osobou komunikovať). Tu je vhodné 

orientovať sa na všetky otázky, ktoré jednotlivca zaujímajú a neakceptovať vyhýbavé 

odpovede. Rôzni odborníci taktiež odporúčajú dodatočné zisťovanie informácií o skupine, resp. 

spoločenstve zamerané najmä na vzťahy s inými spoločenstvami, či cirkvami, možnosti 

opustenia skupiny, podmienok pre vstup (zrieknutie sa majetku, možnosť stretávania sa 

s blízkymi a pod.), osobu vodcu (ktorá je často glorifikovaná).430 

Rovnako sa v prípade akýchkoľvek pochybností odporúča vyhľadanie odbornej pomoci. 

Všetky získané informácie je možné konzultovať s odborníkmi (psychológ, lekár, sociálny 

pracovník, kňaz, adiktológ, učiteľ, výchovný poradca,...).431 Veľmi významný faktor 

                                                           
428 KULIFAJ, P. et al. Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou. 
429 FRK, V. a J. KREDÁTUS. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Kapitoly o sociálnej komunikácii 

a vedení tímov. 
430 GABURA, J. Komunikácia pre pomáhajúce profesie. 
431 GAJDOŠOVÁ, B.  Prístup zameraný na človeka. 
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v prevencii sú primárne sociálne skupiny (rodina, rovesnícka skupina), ktoré môžu významnou 

mierou prispieť k poskytovanej sociálnej opore a pôsobia ako vhodná prevencia.432   

Otázka siekt, hnutí, nebezpečných spoločenstiev, rôznych kultov, je veľmi vážna. Dotýka 

sa života jednotlivca, ale aj spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je nesporne významné, že 

negatívne aj „pozitívne“ skúsenosti, rodiace sa v bezprostrednom kontakte s týmito 

protispoločenskými javmi, si mládež – označovaná okrem iného ako generácia „Y“, odovzdáva 

aj prostredníctvom internetu ako komunikačného média. 

S väčším počtom rôznych spoločností narastá aj počet informačných centier, ktoré môžu 

pomôcť pri eliminácii takéhoto správania. Existujú rôzne organizácie či združenia zaoberajúce 

sa výlučne poradenstvom pri výstupe z takejto komunity. Na Slovensku však takéto organizácie 

väčšinou absentujú, výnimkou je napr. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, ktoré 

funguje v Banskej Bystrici.433 

Uvedomujeme si, že práca v prevencii radikalizácie a extrémistických aktivít je 

multidisciplinárnou. Tu reflektujeme na potenciálne úlohy sociálne práce, ktorú považujeme aj 

v prípade tejto problematiky za veľmi dôležitú. Intervencie sociálnej práce do riešenia 

problémov spojených s radikalizáciou a násilným extrémizmom by sme mohli rozdeliť do 

nasledujúcich podskupín: 

 informačné a poradenské aktivity (poskytovanie informácií, poradenstvo), 

 sociálne intervencie riešiace problémové oblasti, 

 podpora výstupu z organizácie a podpora následnej reintegrácie v spoločnosti.434 

 Nezanedbateľnou súčasťou sociálnej práce sú intervencie súvisiace s integráciou, resp. 

s reintegráciou klienta do spoločnosti. V oblasti boja s radikalizáciou a extrémizmom ide 

predovšetkým o participáciu sociálnej práce vo výstupových (exitových) programoch, ktorá 

môže byť zameraná na pomoc pri získavaní pracovnej kvalifikácie a hľadaní zamestnania, 

sociálnej pomoci utečencom a migrantom, ak sa stali obeťami násilnej trestnej činnosti, či na 

realizáciu sociálnej práce v sociálne vylúčených lokalitách.435 

                                                           
432 JUSKO, P. Vplyv kultov a siekt na voľný čas mládeže. 
433 Na webovej stránke posledná aktivita zaznamenaná v roku 2016. https://oz-integra.sk/category/sekty/ 
434 JUSKO, P. Preklenujúce epistrmiologické východiská sociálnej práce v prevencii radikalizácie a násilného 

extrémizmu. 
435 JUSKO, P. Preklenujúce epistrmiologické východiská sociálnej práce v prevencii radikalizácie a násilného 

extrémizmu. 
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Záver 

Monografia, ktorú predstavujeme tvorí prierezový prehľad radikalizmu, extrémizmu, 

siekt a kultov s aplikačným rozmerom v niektorej zo širokej palety cieľových skupín, s ktorými 

sa v oblasti extrémizmu a sektárstva stretávame. Uvedomujeme si, že so širokého diapazónu 

sociálnych problémov, s ktorými sa v tejto problematike stretávame, sa môžeme dotknúť iba 

niektorých. Zároveň však predstavujeme a prostredníctvom analýzy ich minulej či súčasnej 

činnosti rozoberáme hnutia, ktoré majú radikálny, extrémistický či sektársky podtext a ich 

pôsobenie bolo zaznamenané v Slovenskej republike. 

Princíp právneho štátu vychádza z priority občana pred štátom a tým i z priority 

základných občianskych práv a slobôd. Takéto chápanie de facto znamená, že človek môže 

konať čokoľvek, čo mu jeho schopnosti dovoľujú, s jediným obmedzením ktorým je, že 

uplatňovanie práv sa stretáva s možnosťou uplatňovať práva a slobody druhými. Základným 

prostriedkom ochrany demokratického ústavného štátu je obmedzenie základných práv 

a slobôd jedincov a skupín, ktorých konanie smeruje k obmedzeniu či dokonca popretiu 

základných práv a slobôd zvyšných členov spoločnosti.436 Demokratický štát má nielen právo, 

ale i povinnosť presadzovať a chrániť princípy, na ktorých je založený. 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. 

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 by mala byť snaha o 

zachovanie demokratických princípov a ochrany pred akýmkoľvek zásahom, ktorý môže tieto 

princípy narušiť.437  

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019438 predstavuje základný 

dokument definujúci strategické priority Slovenskej republiky v oblasti predchádzania a 

eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej protispoločenskej činnosti ohrozujúcej 

základné práva a slobody osôb a základy demokratického právneho štátu. So zreteľom na 

situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie posledných rokov boli 

stanovené štyri základné strategické ciele koncepcie. Ich spoločným cieľom je predchádzať a 

                                                           
436 ČERNÝ, P. Právní ochrana před extremismem. 
437 GALLOVÁ-KRIGLEROVÁ, E. a J. KADLEČÍKOVÁ. Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. 
438 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019. 
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zamedziť radikalizácii vedúcej k extrémizmu formou včasnej intervencie a systematickým 

vzdelávaním jednotlivých cieľových skupín. 

1. Posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a 

extrémizmu. 

2. Zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch 

radikalizácie. 

3.   Efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov.  

4. Vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo 

veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.439 

Aplikáciou týchto cieľov je možné dosiahnuť požadovanú úroveň ochrany obyvateľov 

Slovenskej republiky pred radikalizmom, extrémizmom a sektárstvom. To sa prakticky deje 

prostredníctvom trestno-právnej ochrany, ktorej cieľmi sú:  

 zvýšenie úrovne ochrany obyvateľstva pred teroristickými a extrémistickými trestnými 

činmi a útokmi;  

 urýchlenie priebehu a zjednodušenie systému trestného konania;  

 vytvorenie vhodného koordinačného mechanizmu subjektov boja s takýmito prejavmi;  

 posilnenie právomocí špecializovaných zložiek;  

 sprísnenie systému udeľovania štátneho občianstva; 

 zabránenie vstupu rizikových subjektov na územie krajiny;  

 zabránenie v zneužívaní azylových inštitútov;  

 zabezpečenie spolupráce fyzických a právnických osôb pri odhaľovaní a vyšetrovaní 

trestnej činnosti súvisiacej s radikalizmom a extrémizmom;  

 zabránenie zneužívaniu mimovládneho sektora na financovanie a podporovanie aktivít 

radikálnych a extrémistických aktivít, či organizácií; na extrémistické ciele; 

 zabránenie zneužívaniu slobody náboženskej viery na teroristické a extrémistické ciele; 

 zadefinovanie skutkov, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu extrémizmu, antisemitizmu 

a ďalších nepriateľských prejavov voči demokracii, ústavnému zriadeniu štátu 

či základným ľudským právam a slobodám. 440   

Liberalizácia spoločnosti so sebou priniesla možnosť experimentovania v rôznych 

sférach. Môžeme hovoriť o experimentovaní v oblasti politiky (zakladanie nových spolkov a 

                                                           
439 BUBELÍNI, J. Prevencia kriminality. 
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hnutí), ekonomickom experimentovaní (vytváranie akciových spoločností, spoločností 

s ručením obmedzeným či rôznych podôb súkromného podnikania), experimentovaní v 

rodinných a sexuálnych vzťahoch, experimentovaní s voľným časom, experimentovaní s 

novými drogami a v neposlednom rade experimentovaní vo sfére radikalizmu a náboženstva. 

Prvým krokom k protiextrémistickej politike býva väčšinou už ochrana demokracie 

ústavným usporiadaním. Demokratické sily, zúčastňujúce sa na antiextrémistickom konsenze, 

vytvorili etablovanú politickú kultúru, ktorá principiálne odmieta spoluprácu s extrémistami 

a premietli tento konsenzus i do ústavného poriadku. To sa prejavuje najmä v nastavení 

volebného systému či systému vyváženia jednotlivých mocí (checks and balances), ktoré by 

mali zaručovať, že jedinec či skupina nebudú môcť strhnúť na seba všetku moc. Pravidlo istej 

rigidity ústavného poriadku, ktorý by nemal podliehať častým zmenám, má zaručovať 

nemožnosť meniť ústavu tak, aby výhody z takýchto zmien pocítil len jeden politický aktér. 

Druhým krokom býva obmedzenie slobody prejavu a propagandy nepriateľov 

demokracie. V podmienkach konštitučnej vlády a slobody k totalitarizmu smerujúce hnutia 

môžu len obmedzene bojovať o svoje víťazstvo. Preto využívajú propagandu a snažia sa pred 

verejnosťou tváriť prijateľne. Masy je potrebné získať propagandou.441 Sloboda prejavu patrí 

k najvypuklejším slobodám, ktoré nepriatelia demokracie anektujú a zneužívajú proti 

demokracii samotnej. 

 Vo všeobecnej rovine možno vymedziť šesť prístupov využívaných zo strany štátu. 

1. Hodnotovo-relativistický, poskytujúci v zásade bezvýnimočne rovnaký priestor 

všetkým politickým silám, a teda i neobmedzenú slobodu nepriateľom demokracie.  

2. Legislatívno-právny, demokratickému ústavnému štátu priznáva možnosť zasahovať na 

svoju obranu len pri prekročení hranice zákona. 

3. Autoritatívny, ktorý nezaručuje žiadnu slobodu nepriateľom slobody a zahŕňa 

principiálne neústupný postup proti každej extrémistickej aktivite. 

4. Antikomunistický, predstavujúci jednostranné zameranie len voči ľavicovým 

extrémistom. 

5. Antifašistický, obdobne nepriznáva žiadna slobodu len extrémistom na pravicovej 

strane spektra. 

6. Liberálno-demokratický, ktorý je hodnotovo orientovaný medzi hodnotovo-

relativistickým a autoritatívnym prístupom. Principiálne sa vymedzuje proti každej 
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podobe extrémizmu, je najviac charakteristický odopieraním akejkoľvek slobody tým, 

ktorí sa vymedzujú proti nej.442  

Medzi obranné mechanizmy demokratických štátov patrí aj obmedzenie práva na 

združovanie sa občanov. To je možné len na základe zákona. Nie sú dovolené zoskupenia 

1. ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva 

občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, 

náboženské vyznanie a sociálne postavenie, podnecovanie nenávisti a neznášanlivosti, 

podpora násilia alebo porušovanie legislatívy; 

2. ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi v rozpore s ústavou a zákonmi; 

3. ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých 

členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely.443  

Napriek existencii celého radu pravicovo, ľavicovo, nábožensky či etnicky orientovaných 

extrémistických skupín, i vďaka historickým tradíciám, sa aktivizoval v konfrontácii 

s liberálnou demokraciou predovšetkým jeden antidemokratický aktér. Pravicový radikalizmus 

a extrémizmus. Spočiatku vo forme neorganizovaných skupín radikálov útočiacich na 

jednotlivca a obyvateľstvo z radov cudzincov a menšín, neskôr ako dva silné prúdy založené 

na sofistikovanejšej propagande voči systému základných práv a slobôd. Bezpečnostná situácia 

v oblasti extrémizmu je charakterizovaná ďalšou radikalizáciou pravicovo extrémistických 

skupín a snahami o rozširovanie ich členskej základne aj prostredníctvom konšpirácie. To vedie 

k  dominancii takých extrémistických skupín, v ktorých existuje určitá hierarchia, spoločný cieľ 

a vyhlásený alebo prirodzený vodca.444
 

Výrazné zmeny zaznamenávame v poslednom období v rámci propagačných a 

náborových techník, ale i v prostriedkoch zdieľania a výmeny obsahu a informácií týkajúcich 

sa priamo skupín, ktoré sme v monografii vymedzili. Postupne sa upúšťa od vydávania 

printových propagačných materiálov, časopisov, hudby na tradičných mediálnych nosičoch 

a do popredia sa dostáva internet ako komunikačné a propagačné médium. Ten poskytuje 

prostredníctvom niektorých služieb širokú paletu možností pre vzájomnú výmenu informácií, 

či šírenie a zdieľanie rôznych materiálov. Samozrejme, používanie internetu ako 

komunikačného média zároveň zvyšuje možnosti príslušných orgánov a inštitúcií pre 
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odhaľovanie a boj s takýmto obsahom. Snahy o kontrolovanie zaznamenávame však aj zo 

strany správcov a skupín prevádzkujúcich rôzne stránky či fóra. Navonok sa tieto prezentujú 

ako stránky, ktoré neporušujú žiadne legislatívne rámce, prístup k reálnemu obsahu je často 

podmienený registráciou a rôznymi stupňami overenia. Rovnako podľa niektorých odborníkov 

v procese nahlásenia, zablokovania a dokázania činnosti jednej stránky či fóra vznikne 

niekoľko nových a celý cyklus sa začína odznova.  

Práve tu vnímame ďalšiu príležitosť pre rozvoj aktivít pomáhajúcich profesií. Už dnes 

sme svedkami masívneho nárastu štúdií zaoberajúcich sa pravidlami sociálneho správania pri 

psychickej manipulácii a vstupe do takto orientovaných sociálnych skupín. Tie sa orientujú  na  

rôzne faktory, ktoré sú v rôznych cieľových skupinách pri radikalizácii významné. 

V poslednom období sme však zároveň svedkami nárastu ucelených snáh o realizáciu sociálnej 

práce i v tomto sociálnom prostredí. Pokiaľ budeme prostredie internetu, kde sa aktivity 

rôznych nebezpečných skupín za špecifický druh sociálneho prostredia, činnosť pracovníkov, 

ktorí v takomto prostredí  aktívne komunikujú, vyhľadávajú potenciálne nebezpečenstvá  

môžeme považovať za špecifický druh terénne práce, ktorá však vykazuje všetky základné 

charakteristiky sociálnej práce. Takto môže sociálna práca reflektovať i na rozširujúci sa 

záujem najmä mladých ľudí na vstup do takto orientovaných spoločenstiev a prispievať 

k zachovaniu bezpečnosti, demokracie a slobody v spoločnosti. 
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