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EXTRÉMIZMUS VERZUS NEDOSTATOK HUMÁNNOSTI V 

SPOLOČNOSTI 

 

Denisa GUJDOVÁ 

 

Úvod  

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

za podstatný atribút nevyhnutnosti pre plnohodnotný život občana. Avšak pokiaľ významné 

spoločenské inštitúcie a osobnosti priamo či nepriamo podporia zakamuflovaným spôsobom 

hodnoty opačného charakteru, akými sú napríklad nenávisť, intolerancia, radikalizmus, je 

potrebné s poľutovaním skonštatovať, že zo strany niektorých našich spoločensko-kultúrnych 

inštitúcií, dokonca financovaných štátnym rozpočtom SR, ide jednoznačne o snahu 

zmoralizovať zlo a povýšiť ho tak na bežnú spoločenskú normu. Mnohé spoločenské vedy 

reflektujú skutočnosť, že politické strany, aj v demokratických krajinách majú záujem 

latentne podporovať extrémistické postoje voči istým vrstvám obyvateľstva.  

Blaho každého človeka sa dá zabezpečiť iba v spoločnosti, v ktorej vládne zákonmi 

viazaný poriadok. Na druhej strane to môže pre jedinca predstavovať istý zásah do jeho 

slobody. Závisí však od povahy spoločenského zriadenia, aby vyžadovanie poslušnosti zo 

strany občanov bolo legitímne a aby aj samotní strážcovia poriadku legitimovali svoje nároky 

voči ostatným tým, že sami budú žiť podľa prikázaní spoločenských noriem. 

Bez ohľadu na to, ako striktne je nastavená legislatíva spoločnosti, je nesmerne 

dôležité uvedomiť si, že každá reforma musí začať vo vnútri človeka, v jeho srdci. Môžeme 

mať akékoľvek dobré a spravodlivé zákony, ak nebudú a spravodlivé ľudské srdcia, nebude 

ich mať kto uskutočňovať. A naopak, ak zákony aj nie sú dobré a spravodlivé, pretože vždy sa 

nájde niekto, kto bude z tejto spravodlivosti vylúčený, ale ak budú hodnoty človeka na mieste, 

bude mať zákon vpísaný do srdca.  Človek môže mať choré telo alebo dušu, môže byť 

chudobný, bez domova, bohatý, ale dôstojnosť máme všetci rovnakú. 

Prvoradou povinnosťou ľudstva v boji s extrémizmom a extrémnou intoleranciou, 

ktorá sa už v dejinách ľudstva nie raz prejavila aj vo forme genocídy, či zločinnosti voči 

ľudskosti, je nezabúdať na humánne princípy v každodennom živote. 
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Extrémizmus verzus nedostatok humánnosti v spoločnosti 

 

Optimizmus, ku ktorému sa tvorivý človek 

ustavične dopracúva, a zhnusenie z toho,  

čo sa deje, to sú dva nosné piliere celku. 

       Musil 

 

Humánnosť, humanita, humanizmus. Hovoria tieto slová o tom istom, alebo majú 

odlišný význam? Humanita je ľudskosť, vlastnosť, ktorou sa líšime od zvierat. Je to 

schopnosť pomáhať ostatným bez ohľadu na svoj prospech. Všetky humanitné vedy sa 

zaoberajú človekom ako kultúrnou bytosťou. V čom teda spočíva humanistický životný 

postoj? 

„Humanizmus v širšom zmysle je historicky sa meniaca sústava názorov, uznávajúca 

a zdôrazňujúca hodnotu človeka ako osobnosti, jeho právo na slobodu, šťastie, rozvoj 

a uplatnenie jeho síl a schopností; je to úsilie o ľudskosť a ľudskú dôstojnosť životných 

podmienok človeka; je to aj posudzovanie spoločenských inštitúcií z hľadiska blaha človeka; 

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

medzi ľuďmi v osobnom a spoločenskom živote.“22  

Ľudské bytie spočíva v existencii ľudského života a v úsilí o jeho zachovanie na 

všeobecnej  a individuálnej úrovni. To nie je možné zabezpečiť inak, ako na základe 

rešpektovania humánnosti a dôstojnosti človeka.  

Čo je to teda humánnosť a aké sú jej princípy? 

„Humánnosť je určitý mravný ideál, ktorý je založený práve na rešpekte 

a uskutočňovaní ľudskej dôstojnosti a tento mravný ideál je konkretizovaný cez mravné 

princípy a jednotlivé mravné normy, ktoré vymedzujú konkrétne spôsoby uskutočňovania 

humánnosti v živote jednotlivca, morálnej komunity a celého ľudského spoločenstva.“23 

Pod princípmi humánnosti máme na mysli všeobecne akceptované mravné princípy, 

ako napr. úcta k starším (a k ľuďom vôbec), čestnosť, spravodlivosť, tolerancia, vzájomne 

prospešná spolupráca a pod. Princípy humánnosti sú teda akýmsi morálnym návodom na 

uskutočňovanie mravného ideálu, ktorým je humánnosť.24 

                                                 
22 ZELINA, M., KOMÁRIK, E.: Humanizácia výchovy. Bratislava : PdF UK 1998, s. 8. 
23 GLUCHMAN, V.:  Človek a morálka. Prešov : LIM 2005, s. 154. 
24 Porov. GLUCHMAN, V.:  Človek a morálka, s. 151-154. 
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Humánnosť a princípy humánnosti teda nie sú celkom totožné pojmy, pretože princípy 

humánnosti sú určitým morálnym návodom na uskutočňovanie mravného ideálu v našom 

každodennom živote.  

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

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

rovnocenného sebe samému.25  

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. Žiaľ, práve 

súčasnosť, ktorá sa nesie v znamení globalizácie priniesla so sebou problémy, ktoré majú 

rôznu podobu, ich spoločným mementom je atak na ľudskú dôstojnosť a humánne princípy 

spoločenstva.  

Súčasnosť sa nesie v znamení globalizácie, ktorá je nositeľkou myšlienky stierania 

regionálnych rozdielov s cieľom vytvorenia multikultúrnej (svetovej kultúry) spoločnosti. 

A práve stieranie regionálnych rozdielov v procese globalizácie so sebou prinieslo niekoľko 

problémov, ktoré sa stali súčasťou vyspelých krajín, Slovensko nevynímajúc.  

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

prejavuje. Keď sa ocitne spoločnosť v štádiu, v ktorom značne narastajú vnútorné rozpory, je 

veľká väčšina extrémnych aktivít bezprostrednou reakciou na ne. Podľa niektorých autorov je 

extrémizmus produktom demokratickej spoločnosti. Demokracia totiž nemá dostatok 

účinných obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, čo jej škodí. Pokiaľ by totiž 

takéto mechanizmy mala, stala by sa diktatúrou. Preto sa každá demokratická spoločnosť 

potyká s extrémizmom. Po celom svete, vrátane našej krajiny, existuje množstvo 

najrôznejších extrémistických skupín a hnutí.26 

Extrémizmus je nebezpečný protispoločenský jav, ktorým je označované také konanie, 

kedy je výrazná odchýlka od bežného správania. Týmto pojmom neoznačujeme len 

                                                 
25 Porov. GLUCHMAN, V.:  Človek a morálka, s. 150. 
26 Porov. MILO, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. Bratislava : Ľudia proti rasizmu 2005, s. 13. 
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kriminálne správanie. Zaraďujeme tu aj záľubu v extrémy, krajnosť, výstrednosť, upäté 

radikálne konanie, počínanie, názory a podobne.27   

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

ktorý sa veľmi úzko prelína aj so sociologickým pohľadom. Charakterizuje proti systémový 

postoj vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie. Pritom za deštruktívne, 

nežiaduce a nebezpečné je nutné považovať také aktivity, ktoré pôsobia či už priamo, alebo 

v určitom časovom horizonte, deštruktívne na existujúci demokratický systém a snažia sa ho 

nahradiť systémom typu totalitného režimu, diktatúry, anarchie apod. Cieľom a takýchto 

aktivít je zničiť demokratický systém.“ 28 

Jedným zo základných faktorov príčin vzniku extrémizmu je jednoznačne nedostatok 

tolerancie v spoločnosti a práve to je zároveň aj primárnou myšlienkou mnohých 

extrémistických orientovaných skupín. 

Často býva aj veľmi zložité označiť niekoho za extrémizmu alebo to jednoznačne 

vylúčiť, pretože hranica medzi extrémizmom a normálnym správaním je veľmi široká a 

nejasne formulovaná. Keď je za extrémistu označený človek, ktorý podľa svojho názoru 

vykonáva vysoko záslužnú činnosť, obvykle sa pohoršuje. Tiež sa ho môže dotknúť to, že je 

postavený na rovnakú úroveň svojim rovnako označovaným nepriateľom. Tieto postoje 

vychádzajú z odlišného obsahového hodnotenia aktivít, ktoré v zásade možno rozdeliť do 

troch skupín.   

Prvá skupina sa usiluje o realizáciu ušľachtilých a humánnych cieľov, ale spôsobom, 

ktorý viac či menej porušuje zákon. Jej členovia presadzujú humánne hodnoty nežiaducim 

spôsobom. 

Príslušníci druhej skupiny sa pokúšajú presadiť svoje predstavy o fungovaní 

spoločnosti, ktoré odporujú všeobecným normám morálky a humanity spôsobom, ktorý im 

umožňuje platný právny poriadok. 

Príslušníci tretej skupiny sa snažia o realizáciu svojich neľudských a protizákonných 

ideí protizákonnými a neľudskými spôsobmi. Príslušníkov tejto skupiny možno úplne 

oprávnene označiť za extrémistov.29  

„Extrémistami sú  osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä odmietaním 

platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou  mierou názorovej,  rasovej 

alebo etnickej neznášanlivosti absenciou hmotných pohnútok vnútornou motiváciou 

                                                 
27 Porov. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M: Vreckový slovník cudzích slov. Bratislava : Kniha - spoločník 1993, s. 
256. 
28 MILO, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike, s. 13. 
29 Porov. CHMELÍK, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha : Linde 2001, s. 11. 
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protiprávneho konania s prvkami agresivity agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými 

aktivitami v súvislosti s konaním spoločenských podujatí, ktoré smerujú k spôsobeniu fyzickej 

ujmy osobám, škode na majetku, alebo ktoré  sú spôsobilé narušiť verejný poriadok.“30  

Vo všeobecnosti môžeme vývoj extrémizmu rozdeliť do troch základných štádií: 

I. štádium je charakterizované pudovosťou, iracionalitou, absenciou strategického 

plánovania. Je sprevádzané násilím, aktivity extrémistov sú zamerané na konkrétne osoby a 

skupiny, ktoré sa z ich perspektívy zdajú opozičné. Toto samozrejme platí len pre tie formy 

extrémizmu, ktoré si zvolili ako cestu riešenia násilie. Za extrémistov v prvom štádiu možno 

považovať bandy skinheadov, ktorých spojením neskôr vznikol predchodca Slovenskej 

pospolitosti, Slovenský národný front. 

II. štádium charakterizuje cieľavedomá snaha o čiastočnú, alebo komplexnú zmenu 

politického systému, pričom je preňho typické spolčovanie, plánovanie a propagácia týchto 

snáh. Združenia preferujú radikálne metódy, sú demagogické a často krát prekračujú hranice 

zákona. V druhom štádiu sa nachádzal ako Slovenský národný front, tak i lepšie organizovaná 

Slovenská pospolitosť. Typická je vysoká miera demagógie, pohŕdanie zákonmi, 

znevažovanie humanitných princípov a preferencia radikálnych metód. 

III. štádium je spojené so snahou o založenie politickej strany, ktorá má byť spolu s 

prepracovanou a komplexnou ideológiou najlepším nástrojom na ceste k moci a neskoršiu 

zmenu politického systému.31 

 

Na Slovensku v súčasnosti rozlišujeme: 

1. Politický extrémizmus 

„Ide o extrémizmus, ktorého odchýlenie od všeobecne platných a v aktuálnom čase 

prijímaných noriem má podobu politického programu s výraznými prvkami názorovej 

neznášanlivosti a odmietania kompromisných riešení. Prejavuje sa tiež radikálnym až 

militantným odmietaním politiky štátu, ústavného zriadenia, a to aj s použitím násilia.”32 

Vo vnútri parlamentnej demokracie býva spektrum politických názorov 

predstavovaných pomyselnou líniou, ktorá cez stred liberálnych názorov vedie ku 

konzervatívnej ideológii na pravej strane a demokratickým socialistom na strane ľavej. Toto 

delenie zodpovedá tradícii, ktorej počiatky nachádzame už v dobe francúzskej revolúcie. 

Akékoľvek politické názory nachádzajúce sa mimo už spomínanou líniou možno 

                                                 
30 Návrh koncepcie boja proti  extrémizmu. Bratislava : MV SR 2006, s. 4. 
31 Porov. MILO, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike, s. 15-16. 
32 MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol.: Nemaj strach z extrémizmu. Bratislava : Zing Print 2010, s. 9. 
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zjednodušene označiť za extrémistické v širšom slova zmysle. Avšak i tieto „nekonvenčné“ 

ideológie možno ďalej rozlišovať na extrémne v užšom slova zmysle a radikálne.33  

Z vyššie uvedeného pravo-ľavého rozloženia politických síl môžeme politický 

extrémizmus deliť na pravicový a ľavicový.  

 a.) Pravicový extrémizmus 

 Predstavuje takú časť protispoločenského konania s extrémistickými črtami, ktorého 

motívom je rasová, národnostná, či etnická nenávisť a chýba pri ňom iná hmotná pohnútka 

konania. Vyhrotený extrémny nacionalizmus, prechádzajúci do rasizmu, sa pri takomto 

konaní prejavuje ako hlavný motív konania. Biela rasa stojí, podľa stúpencov tejto ideológie, 

na vrchole vývoja ľudstva a jej najdokonalejšími predstaviteľmi sú árijci. V súčasnosti ide o 

ideológiu hlásanú najmä pravicovo orientovanou časťou hnutia skínov, ale aj inými 

skupinami. Najväčším zločinom je, podľa vyznávačov tejto teórie, miešanie bielej rasy s 

ostatnými vrátane semitskej. Najmilitantnejší rasisti v tejto súvislosti hovoria o nevyhnutnosti 

vypuknutia „rasovej svätej vojny“ (Racial Holy War – často používaná skratka RAHOWA) 

alebo tzv. „bielej revolúcie“. Táto rasistická teória má v praxi mnoho podôb, typická je však 

najmä nenávisťou, pohŕdaním a nepriateľstvom voči ľuďom inej farby pleti, je zameraná proti 

prisťahovalcom, Rómom, Židom, ale aj proti tzv. „bielemu odpadu“, kam zaraďujú všetkých 

svojich ideologických protivníkov, ľavicovo orientovanú mládež, anarchistov, humanistov, 

ľudí na okraji spoločnosti, bezdomovcov, narkomanov a i.34 

Aktívne skupiny  sú charakteristické svojou symbolikou, pravidelným miestom 

stretávania (ide najmä o pohostinské zariadenia), spoločným cieľom, určitou hierarchiou a 

zviditeľňujú  sa ako skupina najmä fyzickými útokmi, zakladaním internetových stránok s 

rasistickým resp. xenofóbnym obsahom a distribúciou kníh a hudobných CD s rasistickými 

alebo xenofóbnymi textami.  Ide o nasledovné skupiny: 

- 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. Mimo nich je potrebné 

                                                 
33 Porov. MAREŠ, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno :  Barrister & principál 2003, s. 22-33. 
34 Porov. MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol.: Nemaj strach z extrémizmu, s. 11. 
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spomenúť radikálnu pravicovú politickú stranu Slovenská pospolitosť - Národná strana,  

občianske združenia Nové Slobodné Slovensko a Jednota Slovenskej mládeže, ktorých 

členská základňa pozostáva z bývalých alebo stále aktívnych členov niektorých pravicovo 

orientovaných extrémistických skupín.35  

 b.) Ľavicový extrémizmus 

Definovanie a popis ľavicového extrémizmu je zložitejšie než pri pravicovom 

extrémizme. Dôvodom je fakt, že extrémna ľavica vychádza z oveľa širšieho spektra ideových 

východísk, ktoré si veľa ráz navzájom odporujú, a zároveň je tu oveľa menej zreteľná hranica 

medzi radikalizmom a extrémizmom. Skupiny a organizácie zaraďované do ľavicového 

extrémizmu vychádzajú najmä z ideí marxizmu, boľševizmu, trockizmu, syndikalizmu, 

anarchizmu. Ľavicovo radikálnu/extrémistickú scénu vníma spoločnosť oveľa 

tolerantnejšie. Dôvodom je väčšinou tvrdenie, že tieto skupiny verejne nedeklarujú 

potlačovanie práv a slobôd ostatných občanov. Podceňuje sa, že v prípade realizácie cieľov 

boľševických ľavicových extrémistov by bolo priamym dôsledkom odstránenie parlamentnej 

demokracie a obmedzenie ľudských práv. U ľavicových extrémistov možno hovoriť o 

jednoznačnom odmietaní parlamentnej demokracie a o presadzovaní modelu demokracie 

priamej. Určite tu zohráva významnú úlohu aj fakt, že väčšina dospelej populácie žila a 

pracovala za socializmu, a ten vychádzal z ideí, na ktorých stavajú aj niektorí súčasní ľavicoví 

extrémisti. Z tohto hľadiska sú najnebezpečnejšie skupiny vychádzajúce z marxizmu-

leninizmu (boľševici, resp. autoritárski komunisti), hlásiace sa k jeho revolučnej tradícii; ich 

dlhodobým cieľom je násilnou revolúciou zvrhnúť existujúce zriadenie.36 

V porovnaní s pravicovými extrémistami spoločnosť vníma ľavicové spektrum 

extrémistickej scény oveľa tolerantnejšie. Dôvodom je najmä to, že väčšina takto 

orientovaných skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práv a slobôd ostatných občanov. Je 

však podceňovaná skutočnosť, že v prípade realizácie cieľov ľavicových extrémistov môže 

dôjsť k priamemu ohrozeniu pluralitnej demokracie a občianskych slobôd. Táto scéna je 

zmesou rôznych, vzájomne personálne prepojených a zároveň často sa meniacich skupín. V 

poslednom období možno konštatovať vzostupnú tendenciu takýchto aktivít - najmä 

demonštrácií a verejných protestov napr. v súvislosti s operáciami v Iraku, vstupom 

Slovenskej republiky do NATO a Európskej únie atď. Do takýchto akcií sa čiastočne zapája aj 

širšia verejnosť, a v konečnom dôsledku tak poskytujú okrem platformy na prezentáciu 

                                                 
35 Porov. VINCLAV, E.: Extrémizmus na Slovensku. In: http://svornost.org/?p=784 (14.04.2011) 
36 Porov. MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol.: Nemaj strach z extrémizmu , s. 12. 
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názorov aj priestor na získavanie nových sympatizantov, prípadne členov. Medzi ľavicovo 

orientované extrémistické skupiny možno zaradiť  

- anarchistov, 

- antiglobalistov, 

- radikálne ekologické hnutia, 

- príslušníkov hnutia PUNK,  

- antifašistické hnutia AFA a ANTIFA. 

Všeobecne možno konštatovať, že skupiny ktoré sú tzv. „pobočkami“ organizácií 

ktoré majú nadnárodný charakter a dlhšiu tradíciu (napr. Hammers Skins, Blood and Honour, 

Československá anarchistická federácia, skupiny vyznávajúce satanizmus) tvoria jadro 

extrémistickej scény.37 

2. Náboženský extrémizmus 

„Vychádza z radikálnych odnoží rôznych svetových náboženstiev, ktoré sa snažia o 

násilnú zmenu usporiadania spoločnosti. V súvislosti s náboženským extrémizmom sa zväčša 

hovorí iba o islame, no aj v rámci kresťanstva existujú extrémistické prúdy a zoskupenia.”38 

Od politického extrémizmu je vhodné odlišovať náboženský extrémizmus, hoci 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 satanizmus).39 

Pre náboženský extrémizmus je typická priama väzba na rôzne náboženské 

spoločnosti, sekty a kulty. 

3. Ekologický extrémizmus 

Charakteristický je antihumánnym, anticivilizačným postojom, hlása myšlienku, že 

všetka ľudská činnosť je negatívna, zatiaľ čo ostatná príroda je dobrá. K ďalším 

charakteristikám patrí jeho odpor k technológiám, vede, obchodu, akýmkoľvek organizáciám. 

Jedná o relatívne malú a rýchlo sa rozvíjajúcu formu extrémizmu. Príčiny popularity 

ekologického extrémizmu je možné vidieť predovšetkým v tom, že na rozdiel od rasizmu, či 

anarchizmu je ekológia niečím, čo sa nedá považovať za niečo protidemokratické. A 

                                                 
37 Porov. VINCLAV, E.: Extrémizmus na Slovensku. In: http://svornost.org/?p=784 (14.04.2011) 
38 MLYNARČÍKOVÁ, V. a kol.: Nemaj strach z extrémizmu, s. 11. 
39 Porov. MAREŠ, M.: Pravicový extrémizmus a radikalizmus v ČR, s. 22-186. 
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v súvislosti s tým sú pre laickú verejnosť tieto extrémne názory podporené proekologickými 

argumentmi ako extrémne ťažko identifikovateľné. Monitorovaniu extrémistov sa na 

Slovensku venuje Ministerstvo vnútra SR. Podľa správ o extrémizme, ktoré rezort vydáva sú 

za extrémistov považovaní aj „ekologickí extrémisti“. Kým u pravicových a ľavicových 

extrémistov je ministerstvo pomerne konkrétne, pri týchto však zostáva pri všeobecných 

tvrdeniach a konštatovaniach. Kým u politicky motivovaného extrémizmu má Ministerstvo 

vnútra SR zistenia o konkrétnych trestných činoch, ich počte, štruktúre a organizácii 

extrémistov (dokonca uvádza mená aktívnych skupín, hnutí a organizácií), tak u 

„ekologických extrémistov“ nie sú o ich počte, organizácii, či štruktúre žiadne údaje. Zdá sa 

teda, že na Slovensku žiadna organizácia, hnutie či skupina, ktorá by sa dala označiť ako 

„ekoteroristická“ či „extrémisticky ekologická“ nefunguje.40 

4. Etnický extrémizmus 

 Označovaný aj ako regionálny či etnicko-regionálny extrémizmus. Sú preň 

charakteristické tieto základné črty: hlásanie kultúrnej a politickej výlučnosti, používanie 

násilia na dosiahnutie proklamovaných cieľov (niekedy až vo forme terorizmu) a 

separatizmus.41 

„Vychádzajúc z vyššie uvedenej charakteristiky extrémizmu, rasistický extrémizmus 

predstavuje takú časť „protispoločenského konania s extrémistickými  rysmi,  ktorého  

motívom  je  rasová,  národnostná,  či  etnická  nenávisť a chýba pri ňom iná hmotná 

pohnútka konania. Rasistický extrémizmus sa často prekrýva s extrémizmom pravicovým, čo 

do ideológie aj čo do okruhu svojich stúpencov.“ 42 

Na Slovensku je extrémizmus citeľný najmä v podobe xenofóbnych a rasových 

pohnútok. V tejto súvislosti trestné činy praktizujú zväčša prívrženci, či sympatizanti 

pravicového spektra extrémistickej scény. Nezriedka príčinou týchto trestných činov býva 

narušenie vzťahov medzi majoritným obyvateľstvom a etnikom. 

V takýchto situáciách je dôležité vnímať vysokú absorpčnú kapacitu morálky, nakoľko 

morálne činy sú vzťahovou kategóriou, majú historickú a kultúrnu skúsenosť, vidieť v nich 

jasný odraz potrieb, ideálov a cieľov ľudí, národov, etník, skupín. Všetky obdobné 

spoločenstvá majú vlastný hodnotový systém, ktorý im umožnil a umožňuje prežitie, rozvoj, 

stabilitu. Ochrana vlastného hodnotového systému je teda nielen vecou prežitia, ale aj vecou 

                                                 
40 Porov. RIZMAN, J.: Radikáli verzus teroristi. In : http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/juraj-
rizman.php?itemid=167 (10.  
    04. 2011). 
41 Porov. MAREŠ, M.: Moravismus a extremismus. In: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=66 (11.04.2011) 
42 MILO, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike, s. 16. 
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cti. Otázkou zostáva, nakoľko sú tieto špecifické hodnotové systémy v súlade s niečím, čo 

nazývame univerzálne morálne princípy. Pretože práve tieto (hodnota solidarity a iné) 

umožnili ľudstvu prežiť ako celku, vyvíjať sa smerom k humanizmu a nedopustiť pôsobenie 

zla ako súvzťažnej kategórie ľudského egoizmu. Z hľadiska politiky môžu byť niektoré 

extrémistický činy ospravdlniteľné, pretože boli upozornením na javy, ktoré treba odstrániť. Z 

hľadiska morálky nemôžu byť ospravedlnené. Nikdy. Preto je nutné viac sa zaoberať 

príčinami extrémizmu ako prostriedkami a cieľmi. 

Ústava Slovenskej republiky prijatá 1. Septembra 1992 zakotvila rovnosť všetkých 

ľudí bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť, náboženské vyznanie, sociálny 

status a zakázala ich zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie z týchto dôvodov. 

 

Záver 

Je evidentné, že humánny rozmer politiku „poľudšťuje“ a vnáša do nej prvky, ktoré sú 

akceptovateľné spoločenskou väčšinou. Prvky humanizmu a humánneho rozmeru sa objavujú 

v politike temer  kontinuálne. Aj v našich slovenských a predtým československých dejinách 

nájdeme viacero významných politikov presadzujúcich myšlienky humanizmu vo svojej 

praktickej politike. Išlo predovšetkým o T. M. Masaryka, M. R. Štefánika, či A. Dubčeka. Za 

uplynulých 17 rokov sa Slovenská republika vymedzila ako demokratický právny a implicitne 

aj sociálny štát, ktorý sa hlási k humanistickým hodnotám vyspelej Európy.  Dnešní slovenskí 

politici na parlamentnej úrovni vo svojich verbálnych prejavoch radi proklamujú myšlienku 

humanizmu, no pri výkone reálnej politiky zostáva vo väčšine prípadov len pri 

proklamáciách.  

  V súčasnosti je problematika kriminality spojená v značnej miere aj  s prejavmi 

extrémizmu a dotýka sa všetkých demokratických štátov. Prejavy nenávisti voči príslušníkom 

iných rás, národov, národností, ale aj náboženstiev a menšinových skupín, prinášajú so sebou 

nebezpečenstvo a priame ohrozenie riadneho fungovania spoločnosti. Otvorenie sa svetu malo 

za následok prenikanie negatívnych javov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj extrémizmus so 

všetkými jeho formami. 

Cieľom príspevku bolo poukázať na nevyhnutnosť humánnosti v celej spoločnosti a jej 

uvedomení si u každého jedinca individuálne, nakoľko dôstojnosť človeka je morálnou 

axiómou celého spoločenstva. A to by malo byť hlboko zakorenená v každom z nás. 

Podstatné je, aby sme si uvedomili, že každý môže niečo urobiť pre elimináciu extrémizmu. 

Niekedy úplne postačí, ak ho prestaneme v akejkoľvek podobe akceptovať a začneme ho 

eliminovať.   
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