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Abstrakt: Značný rozmach náboženských hnutí nastal po Druhom vatikánskom koncile. 

Súčasnosť nám ponúka otázky, ktoré sa zaoberajú novými náboženskými hnutiami a ich 

vplyvom na terajšiu mládež. Vzťah štátu, spoločnosti a legislatívy vo vybraných krajinách 

Európy k novým náboženským hnutiam je rôzny. Poukážeme aj na atraktívnosť a dosah 

týchto hnutí na mládež; kde sa kladie dôraz na nábor členov, manipuláciu a niektoré 

nebezpečné praktiky. Dôležitú úlohu má prevencia voči nim a vzdelávanie v školách. 

 

Kľúčové slová:  Adolescent. Atraktívnosť. Manipulácia. Nové náboženské hnutie. 

 

Abstract: A significant boom in religious movements has occurred after the Second 

Vatican Council. The present offers us the questions concerned with the new religious 

movements and their impact on today's youth. The attitude of the state, society and legislation 

in selected countries of Europe to the new religious movements are different. We will also 

point to the attractiveness and reach of such movements to young people; as well as to hiring 

members, manipulation and certain dangerous practices of such movements. We will stress 
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the need for prevention and education, especially the necessity of teaching and education at 

school. 

 

Keywords: Adolescent, Attractiveness, Manipulation, New religious movement. 

 

Úvod 

Človek je bytosťou hľadajúcou, mysliacou, ktorá počas celého života hľadá, badá, kladie 

si veľa existenčných otázok. Mnohokrát, najmä mladí, nie sú spokojní so svojím hľadaním, s 

jeho výsledkami, odpoveďami, ktoré majú od rodičov, školy, okolia. Jednou z najťažších 

otázok, ktoré si mladý človek kladie, je otázka kto je on sám. 

Odlišnosť kultúrnych prejavov, jazykov, rás, náboženských vyznaní je dnes realitou, 

ktorú je potrebné akceptovať. Rozdielnosť môžeme buď prijať, alebo naše reakcie môžu 

vyvolať nedorozumenia, či ťažkosti v spolužití. Badáme to aj v náboženskej oblasti. Mnoho 

ľudí má o nových náboženských hnutiach chybné, nepravdivé poznatky.
1
Čo je fundamentom, 

na ktorom nové náboženské hnutia vyrástli? Čo prispieva k ich rozvoju? Max Kašparů 

objasňuje: „Ak budeme kritickí, prídeme na to, že sú to práve kresťanské cirkvi, tradičné, 

ktoré pravidelne prihnojujú terén, aby sa novým náboženským hnutiam viedlo dobre.“
2
 

 

Čo je to nové náboženské hnutie? 

V 60. rokoch 20. storočia sa vo veľkej miere začali objavovať nové náboženské hnutia. 

Nové sa nazývajú preto, lebo sa objavili vo veľkej miere po 2. svetovej vojne. Je to pojem 

neutrálnejší než „sekta“. Pod novým náboženským hnutím sa v dnešnej dobe už nechápe len 

skupina vyčlenená od nejakej cirkvi. Sú to aj rozmanité synkretické a alternatívne smery, 

spôsoby, všelijaké psycho kulty a výstredné skupiny s religióznym charakterom. 

Hnutia majú niektoré spoločné znaky, ale je potrebné rozlišovať ich pôvod, cieľ, 

metodiku.
3
 Dušan Lužný na vznik nových náboženských hnutí nedáva jednoznačnú odpoveď, 

ale dáva rôzne typy, ako mohli vzniknúť. Nová religiozita sa objavuje v novom kontexte, 

v súvislostiach modernej a postmodernej doby.
4
 Môžeme povedať, že nové náboženské 

hnutia sú tu počas celej doby náboženskej tradície. Niektoré zanikli, iné sa preformovali do 

väčších celkov. 

                                                 

1
Porov. KŘÍŽ, P. Sekty – problém cirkevnej pastorácie i ľudského spolužitia. In Viera a život. ISSN 1335-6771, 

2003, roč. 13, č. 2, s. 136. 
2
 KAŠPARŮ, M. Křesťan a sekty. Lučenec : Novohradské osvetové stredisko, 2003. s. 15. 

3
Porov. OPATRNÝ, A. Malý slovník sekt. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1988. s. 77. 

4
Porov. LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 149. 
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Zase, ako píše Róbert Sarka, na prelome 19. a 20. storočia v západnom svete počas 

duchovnej explózie vzišli dva smery. Bola to takzvaná alternatívna religiozita a druhou 

takzvané magické myslenie, hnutie.
5
 Pre nové náboženské hnutia používa slovné spojenie 

alternatívna religiozita. Monika Kubatková ich označuje aj ako netradičné náboženstvá.
6
 

ZdeněkVojtíšek pod novým náboženským hnutím chápe „ideálny typ, ktorý slúži k 

výkladu postavenia určitých náboženských inštitúcií v spoločnosti, k výkladu dynamiky vo 

vnútri tejto inštitúcie aj k objasneniu ich interakcie s okolím. Tento pojem viac pomáha v 

porozumení toho, ako v spoločnosti pôsobia náboženské inštitúcie.“
7
 Po zvážení vyjadrení 

odborníkov k danej téme, sme sa rozhodli používať v tomto príspevku slovné spojenie nové 

náboženské hnutia. 

 

Prečo sú nové náboženské hnutia atraktívne pre mladých? 

V dnešnej dobe sú, ľudia často v jednom kolobehu (podnikanie, záujmy všemožných 

druhov, nekonečne veľa ponúk materialistickej konzumnej spoločnosti). Mnohí sú tak 

zaneprázdnení, až nemajú čas na Boha. Potom, ak sa naskytnú nejaké ťažkosti, siahajú po 

ľahkom riešení, akým sú útek k závislosti, či novému náboženskému hnutiu.
8
 

Každý človek sa niekedy v živote nachádza v situácií, v ktorej nevie nájsť východisko. 

Jednou z rizikových skupín, ktoré najviac podliehajú vstupu do nových náboženských hnutí 

sú mladí vo veku od 14 do 21 rokov. V tomto veku prechádzajú mládežníckou krízou. 

Charakterizovaná je opozíciou voči autoritám, osamostatňovaním sa a hľadaním zmyslu 

života. Zvedavosť patrí k tomuto obdobiu. Mladí človek si môže povedať: „Veď to skúsim 

iba jedenkrát.“ A po jednom len zvedavom navštívení spoločenstva príde ešte druhé a môže 

začať nové dobrodružstvo. Dôvodom vstupu môže byť aj snaha odpútať sa od rodiny. Mladý 

človek cíti potrebu nebyť viac závislý od svojich blízkych.
9
 Alebo jeho rodinné prostredie je 

sociálne slabšie, či príliš ochranárske a obmedzujúce. Môže to byť aj študent, ktorý odišiel 

študovať do iného mesta – odlúčil sa od blízkych, priateľov. Väčšiu časť týždňa trávi mimo 

domova. Potrebuje nadviazať nové vzťahy, počas skúškového obdobia má ťažkosti pri 

skúškach, hľadá porozumenie. V čase životnej krízy od okolia môže dostať ponuku, ktorá mu 

bude prezentovaná veľmi zaujímavo, lákavo. 

                                                 

5
Porov. SARKA, R. Stret spiritualít. Kresťanstvo v konfrontácii s magickým hnutím. Prešov : Michal Vaško, 

2014. s. 10. 
6
Porov. KUBATKOVÁ, M. Scientologická cirkev vo svete a u nás. Ružomberok : Verbum, 2013. s. 17. 

7
 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno : Luboš Marek, 2009. s. 37. 

8
Porov. HAVLÁT, P. Zlý duch dnes. In Milujte sa! ISSN 1896-2025, č. 10, 2009, s. 42.  

9
Porov. KEDEN, J. Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Bratislava : Lúč, 1999. s. 27 − 28. 
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Najmä v obdobiach prechodu z detstva do dospelosti a z produktívneho obdobia do 

penzie je potrebné istejšie zakotvenie. Môžeme povedať, že nové náboženské hnutia vznikajú 

z nenaplnenej túžby ľudí po takom spôsobe života, ktorý by odpovedal na ich potreby. Sú 

ľudia, ktorých láka tradícia a starobylosť, iní zase odsudzujú staré zaužívané spôsoby, 

jazykovú náročnosť a utiekajú sa k novým, exotickým, neobvyklým náboženským metódam. 

Veľký dôraz je kladený aj na náboženský zážitok. Čo je atraktívne priamo na hnutiach? Iste 

sú aj takí, ktorí si náboženskú skupinu vyberú náhodne. „Človek, ktorý je ochotný prijať 

náboženský obraz sveta, môže prijať v rozhodujúcom období akúkoľvek náboženskú ideu.“
10

 

Obdobie mladosti trvá približne od 14. do 21. roku. Ohraničené je ukončením povinnej 

školskej dochádzky a zavŕšením prípravy na svoju profesiu.
11

 Mladý človek vstupuje do 

obdobia, ktoré je biologicky ohraničené pohlavným dozrievaním. Je dobou, počas ktorej 

nastávajú celistvejšie zmeny v psychosociálnej rovine, a životnou etapou, kedy sa 

odkázanosť na rodičov a rodinu začína meniť. Podľa E.H. Eriksona
12

 je to obdobie hľadania 

sociálnej a osobnej identity. Mladí si vytvárajú svojskú kultúru, ktorá sa prejavuje vo 

voľnosti a experimentovaní a potrebuje byť viditeľná. V postoji k budúcnosti nastáva zmena, 

čím zameranie na budúcnosť neovplyvňuje ich terajšie prežívanie a rozhodnutia. Spôsobené 

je to tým, že naplno prežívajú prítomnosť. Dôležitou súčasťou identity mladých ľudí je 

vonkajší vzhľad. Stáva sa cieľom aj prostriedkom k prijatiu v spoločnosti (medzi rovesníkmi) 

a k významnosti postavenia. V súčasnosti rovnakosť (uniformita) je rozšírená a vo veľkej 

miere podporovaná mediálnosťou.
13

Na jednej strane ochudobňuje, ale na opačnej strane je 

istotou. V počiatočných rokoch sa ideály, vzory zvlášť zo šoubiznisu, stávajú pre mládež 

                                                 

10
 VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak im porozumět. Praha : Beta Books, 1997. s. 89. 

11
 Charakteristiku obdobia mladých sme zvolili podľa Marie Vagnerovej, ktorá sa v publikácií, Psychopatologie 

pro pomáhající profese, venuje osobnosti z rôznych uhlov pohľadu. Zažiť niečo mimoriadne, istotu, možnosť 

byť iný, úplné nasadenie sa pre službu iným, sú ponuky, ktoré lákajú mladých, ktorých obraz o svete a bytí sa 

utvára. Systém nových náboženských hnutí im poskytuje prijateľné zjednotenie do celku pre rýchle získané 

skúsenosti, ktoré sú mladým prínosné na rozšírenie perspektívy. Úcta k sebe sa prenáša na postoje k druhým. Ak 

nie je mladý človek (aj každý človek) kladne prijímaný, snaží sa dosiahnuť uspokojenie inými spôsobmi. 

Zdeněk Matějček o prejavoch sebalásky a sebaúcty u mladých ľudí hovorí, že ak dieťa nemôže dostať 

pohladenie, provokuje, aby získalo aspoň „zaucho“. Porov. VAGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro 

pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. s. 280. Mladí k profesíjnej roli môžu zaujať 2 postoje (buď profesijnú 

úlohu berú ako prostriedok zameraný na výsledok – zárobok, alebo profesiu ako nutné zlo, kedy mladý človek 

vie, že musí niekam chodiť.) Mladí ľudia často medzi dospelými hľadajú takých, ktorí by v nich vzbudzovali 

obdiv a brali ich vážne. Vo vzťahu mladého človeka k vrstovníkom dochádza k uspokojeniu aj primárnych 

potrieb: potreby povzbudenia (na rôznych stretnutiach, kultúrnych akciách, a iné), potreba zmysluplného učenia, 

vyjadrení, potreba citovej bezpečnosti a istoty. V tomto vývinovom období dochádza aj k naplneniu 

partnerského vzťahu. Postoj lásky možno vnímať ako prejav potreby poznania. 
12

MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., OROSOVÁ, O. Kognitívny a psychosociálny vývin. In OROSOVÁ, O. a 

kol. Psychológia a pedagogická psychológia I.Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 
13

Porov. Darstellung der Sekten problematik. [online]. [cit. 2012.11.22]. Dostupnosť na internete: 

<http://www.sektenberatung.at/index.php?page=artikel>. 

http://www.sektenberatung.at/index.php?page=artikel
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predlohou. V čase pochybností svoju vlastnú identitu posilňujú ich napodobňovaním. Ku 

koncu spomínaného obdobia si už nachádzajú štýl, ktorý im vyhovuje. Je pre nich typická 

schopnosť objavovať nové spôsoby riešenia a flexibilita.  

Mladí ľudia kvôli nedostatkom skúseností a veľakrát i preto, že ich iní odmietajú, situácie 

a rozhodnutia riešia radikálne. Dokážu sa nadchnúť pre nejakú činnosť, ktorá má pre nich 

osobne väčší zmysel ako školské povinnosti. Ich vlastné záporné skúsenosti sú v tomto 

vývinovom období dôležité. Veľmi často prijímajú slobodu, lenže o zodpovednosť 

nestoja.
14

Zmena v živote mladého človeka môže nastať, napríklad pri ukončení základnej 

školy a vstupe na strednú školu –kde sú noví spolužiaci, kamaráti, prostredie, inak sa trávi 

voľný čas. Rovnako môže nastať po ukončení strednej školy a pri nástupe na vysokú školu. 

Mnohé povinnosti, návyky, ktoré im boli nútené, po 18. roku života začnú odmietať. 

Mladiství nechcú žiť tak, ako ich rodina. Hodnoty ich rodičov už nie sú ďalej vierohodné. 

„Nie všetci sme takej robustnej nátury, že dokážeme znášať každodenné malé a veľké 

skúsenosti vlastnej bezmocnosti. Tí šťastnejší môžu svoje frustrácie prediskutovať s 

partnerom alebo dobrým priateľom. Toto šťastie však nemá každý.“
15

 

 

Stanovisko štátu a spoločnosti k novým náboženským hnutiam v európskych 

krajinách 

Nové náboženské hnutia sú označované za hnutia protestu. Myšlienka, ktorá ich 

podnecuje, prináša novú náboženskú cestu. Vyjadruje sa ňou presvedčenie, že dovtedajší 

spôsob života nie je postačujúci a nenapĺňa očakávania. Prináša iné hodnoty ako tie, ktoré 

boli vo väčšinovej spoločnosti bežné. Veľakrát si vyžadujú aj iný životný štýl a sú protestom 

voči tomu, čo náboženské myšlienky pokladajú za normálne.
16

 

Základ nových náboženských hnutí je založený na myšlienke, ktorá reaguje na doposiaľ 

vyskytujúci sa náboženský život. Doteraz ponúkané náboženské idey sa považujú za 

nedostatočné a neuspokojivé. Inou príčinou je pohľad na náboženskú minulosť Európy. 

Zvlášť, ak sa na jej výboje do ostatných častí sveta pozrieme pohľadom dnešného 

sekulárneho humanizmu. Meradlo konfliktu je teda rôzne. Záleží na viacerých okolnostiach.
17

 

Nové náboženské hnutie sa snaží, aby hlasno a výrazne prejavilo svoj protest. Väčšinovej 

                                                 

14
Porov. VAGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. s. 253 − 267. 

15
 KEDEN, J. Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Bratislava : Lúč, 1999. s. 11. 

16
Porov. VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha : Beta Books, 2007. s. 25. 

17
 Ekologický problém sa stáva neodmysliteľnou súčasťou myslenia reflexívnej moderny. Niektoré nové 

náboženstvá sa na túto výzvu snažia reagovať. Za ich snahami je pravdepodobne úsilie o znovu nájdenie 

ontologického bezpečia cez hľadanie stratenej jednoty. Porov. LUŽNÝ, D. Hledání ztracené jednoty. Průniky 

nových náboženství a ekologie. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s. 89. 
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spoločnosti ide zase o mieru náboženskej tolerancie.
18

 Ďalší prvok z toho plynúci je, že nové 

náboženské hnutie nemá záujem o dialóg, ale o konfrontáciu (napríklad náborár agresívne 

útočí na všetky ostatné náboženské smery a spoločenstvá).
19

 

„Výbor pre občianske slobody a vnútorné záležitosti Európskeho parlamentu 22. 

decembra 1997 sprístupnil text Rezolúcie o sektách v Európe
20

. Pôvodne mal byť tento 

dokument schválený počas zasadania Európskeho parlamentu 12. − 16. januára 1998.“
21

 

Avšak bol odmietnutý. Dôvodom bolo stanovisko aktivistov antikultového hnutia. Tí tvrdili, 

že predkladaný text je príliš slabý a že Európsky parlament sa nemá danou problematikou 

zaoberať. Dňa 22. júna 1999 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo odporúčanie 

číslo 1412 O ilegálnych aktivitách nových náboženských hnutí. Vlády členských štátov sú 

Parlamentným zhromaždením rady Európy vyzvané zriadiť a podporiť nezávislé národné 

alebo regionálne informačne strediská. Venovali by sa náboženským, ezoterickým, 

spirituálnym hnutiam; začlenili by informácie o vývoji a ideológií náboženstiev a hnutí do 

školských osnov; aplikovali by bežné procedúry trestného a občianskeho práva voči 

ilegálnym praktikám.
22

 Dňa 15. januára 2003 Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá sa 

venovala situáciám v sfére základných práv Európskej únie, do ktorých bola zahrnutá aj 

sloboda myslenia, svedomia a vyznania.
23

 

V Nemecku a vo Francúzsku sa problematika nových náboženských hnutí riešila na 

úrovni parlamentu. Spôsob, akým nové náboženské hnutia môžu pôsobiť vo verejnom živote, 

je napríklad: v dobročinných akciách, podujatiach zameraných na vzdelávanie, ekológiu, 

                                                 

18
Porov. VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha : Beta Books, 2007. s. 27 − 30. 

19
Porov. JUKL, V. Sekty – celosvetový problém súčasnosti. In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512, 1996, roč. 

111, č. 9, s. 2. 
20

 Niektoré z odporúčaní nachádzajúcich sa v Rezolúcii o sektách v Európe: „Európsky parlament vyzýva 

členské štáty a európske inštitúcie, aby zasiahli len pri problematických aktivitách (...), ak majú vplyv na 

fyzickú a mentálnu integritu alebo sociálne, finančné postavenie. Ďalej použiť tresty pre členov hnutí len vo 

vzťahu k ich ilegálnym individuálnym aktivitám. Vyzýva k poskytnutiu prístupu k objektívnym informáciám, 

vzdelaniu a poradenským službám hlavne pre mladých ľudí, rodiny a umožniť tak jednotlivcovi slobodne si 

zvoliť zdroj informácie, sprístupniť podporné štruktúry pre tých, čo si želajú opustiť hnutia, a aj ich rodinám. 

Vyzýva používať legálne prostriedky a zistiť, či sú vydané dostatočné ustanovenia. Hlavne pokiaľ ide o zákon 

o asociáciách, ďalej obchodný, daňový, sociálny, trestný zákon, chrániť tak verejnosť pred nezákonnými 

aktivitami a okrem iného tak zistiť, aby maloletí, ktorých rodičia sú členmi hnutí, neboli zbavení vzdelania 

a sociálneho zabezpečenia. Ďalej vyzýva mimovládne organizácie k podpore informačných a poradenských 

aktivít, aby umožnili každému záujemcovi voľný vstup a výstup z nového náboženského hnutia.“ LOJDA, M. 

Problém nových náboženských hnutí v Európe. In Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. 

Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2000. s. 45 − 46. 
21

 LOJDA, M. Problém nových náboženských hnutí v Európe. In Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej 

spoločnosti. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2000. s. 45. 
22

Porov. LOJDA, M. Problém nových náboženských hnutí v Európe. In Sekty, kulty a nová religiozita 

v pluralitnej spoločnosti. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2000. s. 46. 
23

Porov. LOJDA, M. Európska únia a náboženské kulty I. In Rozmer. ISSN 1335-2660, 2004, roč. 6, č. 2, s. 8. 
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rôzne druhy umenia. V súčasnosti sa stretávame s tým, že cirkvi a náboženské spoločenstvá 

môžu slobodne pôsobiť aj bez toho, aby boli zaregistrované.
24

 

Ich snahou je presadiť sa nielen zo spirituálneho hľadiska na náboženskom trhu. Profitujú 

z vrtkavých spoločenských podmienok, z neistôt, zo strachu z toho, čo príde. Naivnosť a 

nedostatok poznania má taktiež silnú moc. Ako sa na nové náboženské hnutia pozerajú 

niektoré vybrané štáty, akými je Rakúsko a Švajčiarsko? Čo o tom hovorí ich legislatíva? 

 

Vzťah vlády a spoločnosti k novým náboženským hnutiam v Rakúsku 

Rakúske konfesné právo má v podstate tri stupne. „Prvý stupeň tvorí sloboda vyznania 

jednotlivca a skupín osôb, ktorá je uvedená už v základnom zákone štátu z roku 1867, ďalej 

deklarovaná v štátnej zmluve zo Saint Germain z roku 1919 a skonkretizovaná 

a aktualizovaná v Európskej zmluve o ľudských právach z roku 1951, ktorá má v Rakúsku od 

roku 1958 platnosť ústavného zákona.“
25

 

Druhý stupeň je registrácia spoločenstiev osôb ako registrovaného náboženského 

spoločenstva. Spolkový zákon z roku 1998 pri registrácií nariaďuje: doloženie vlastného 

náboženského učenia; minimálny počet 300 stúpencov; predloženie vnútornej organizačnej 

štruktúry. Umožňuje cirkvám alebo náboženským spoločnostiam získať status napríklad 

občianskeho združenia.
26

Dôvody pre neudelenie registrácie sú: porušovanie záujmov 

spoločnosti, verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia či morálky, práv a slobôd ostatných; 

ohraničovanie duševného vývinu mladistvých; zasahovanie do fyzickej celistvosti ľudí. Tretí 

stupeň tvoria zákonom uznané cirkvi a náboženské hnutia. Dosiahnutie tohto stupňa závisí od 

zákona stanovených skutočností.
27

 Zákonom uznané cirkvi a hnutia dostávajú nepriamu 

podporu zo strany štátu. 

Rakúska vláda v 70. rokoch 20. storočia zriadila Medzirezortnú komisiu. Reagovala na 

to, že nové náboženské hnutia môžu byť pre mladých nebezpečím. Dňa 27. januára 1993 bol 

v Rakúsku pre poslancov prednesený list, ktorý pripravil Fridrich Griess v zastúpení 

Spoločnosti proti nebezpečenstvám nových náboženských hnutí a kultov (Gesellschaft gegen 

Sekten und Kultge fahren − GSK). Prvá komora parlamentu v júli 1994 odsúhlasila 

                                                 

24
Porov. Résolution du Parlement européendu 29 février 1996 sur les sectesen Europe. [online]. [cit. 

2013.09.22]. Dostupné na: <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article502&lang=fr>. 
25

 HENHAPEL, O. F. Financování cirkví v Rakousku. In Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie. 

Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2009. s. 180. 
26

Porov. RAKOVSKÝ, B. Sloboda áno, deštrukcia nie. In Rozmer. ISSN 1335-2660, 2000, roč. 2, č. 3, s. 4. 
27

 Najmenej 20-ročné trvanie, z toho 10 rokov v Rakúsku. Minimálny počet 16 000 členov. Pozitívny postoj 

voči štátu a spoločnosti. Peňažné prostriedky sú iba pre náboženské účely. Nedochádza k protizákonným 

prejavom. Porov. HENHAPEL, O. Financování cirkví v Rakousku. In Náboženství a veřejná moc v zemích 

Evropské unie. Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2009. s. 180. 
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rezolúcia, ktorá sa zaoberala tematikou prevencie pred pôsobením siekt zo strany 

vlády.
28

V novembri 1996 Martin Bartenstein predstavil novú publikáciu Sekty – poznanie 

chráni! Verejnosti bola ponúknutá možnosť vidieť prehľad najdôležitejších 23 hnutí. 

Vysvetľované boli aj spôsoby psychickej manipulácie, zákony venujúce sa novým 

náboženským skupinám.
29

 

V roku 1998 bol zriadený Spolkový úrad pre otázky siekt (Bundes stelle fürSektenf 

ragen), ktorý sídli vo Viedni.
30

 V porovnaní s francúzskou organizáciou Medzirezortná misia 

pre prevenciu a boj proti sektárskym deviáciám − MIVILUDES, je otvorený aj pre 

konzultácie s individuálnymi záujemcami zo širšej verejnosti. V roku 2002 začal pracovať 

                                                 

28
Porov. Sekten problematik. [online]. [cit. 2012.11.22]. Dostupné na internete: 

<http://www.sektenberatung.at/index.php?page=artikel>. 
29

 Už názov brožúry prezrádza, že v skutočnosti nejde o podanie informácií, v ktorej štát zaujíma postoj voči 

nebezpečným hnutiam. Fórum pre náboženskú slobodu (Forumfür Religions frei heit) malo k vytlačeniu 

brožúry kritické poznámky, vraj propagácia bola protiústavná. Fórum pre náboženskú slobodu zverejnilo zopár 

bodov, ktoré pokladalo za protiústavné. Napríklad ohľadom toho, že v rakúskej ústave je zakotvená sloboda 

svedomia; ako aj na to, že nie je určené, ktoré náboženstvo je správne, ktoré nie. Porov. Wissenschützt. [online]. 

[cit. 2012.11.22]. Dostupné na internete: <http://sekten.at/wissen_schuetzt.htm>. 

O tri roky neskôr bolo vydaných 400 000 výtlačkov, ktoré v Rakúsku zaznamenali veľký úspech. Avšak táto 

publikácia nebola oficiálne prijatá  Ministerstvom. Porov. Broschüren. [online]. [cit. 2012.11.22]. Dostupné na 

internete: <http://www.sektenberatung.at/index.php?page=broschuere>.  

Napríklad v januári 1998 bolo zaregistrovaných 9 skupín. Podľa Zákona o náboženských konfesionálnych 

združeniach tieto skupiny nemajú žiadne privilégiá, ale sú iba registrované. Uplatnenie zákona sa javilo ako 

potrebné. Ako uvádza Friedrich Griess zákon o „normálnych“ združeniach sa nedal aplikovať na náboženské 

skupiny. Poukázal na rozdiel, že sú združenia, ktoré patria pod právomoc Spolkového ministerstva vnútra a sú 

také, ktoré pôsobia po záštitou Spolkového ministra pre vzdelanie, vedu a kultúru. Naznačil, že § 5 tohto zákona 

obsahoval v sebe dve črty. Práve tie by mali zabrániť uznať spoločenstvá, ktoré používajú terapeutické praktiky 

na „obrátenie“ ľudí a zapríčiňujú poškodenie psychiky u detí. Ale včlenenie znakov do trestného zákona bola 

neúspešné. Vo vydanej publikácií bol uvedené, že nové hnutia, sú povinné žiadať o štatút náboženského 

konfesionálneho združenia, čakať 10 rokov. Po danej dobe môžu žiadať o schválenie na podklade iného zákona. 

Jasné, že ide tu o spôsob, ako odsunúť problém uznania takéhoto hnutia, ktorému štát nechce z nejakých 

dôvodov dať štatút cirkevného či náboženského združenia. Porov. GRIESS, F. Postoje rakúskej vlády 

k činnostiam siekt. In Európa a nové náboženské hnutia. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2003. s. 

100 − 101. 

Vhodné je poznamenať, že v Rakúsku medzi extrémistické prejavy patria aj sprejeri a ich činy sú tvrdo trestané. 

Porov. DVOŘÁČEK, J. Otázky pro… majora. In Policista. ISSN 1211-7943, 2008,roč. 14, č. 8, s. 16. 
30

 V každej spolkovej krajine je aspoň jeden referát, ktorý sa venuje svetonázorovým otázkam, novým 

náboženským hnutiam. Napríklad pod správou Katolíckej cirkvi je Referát pre svetonázorové otázky, nové 

náboženské hnutia a komunity (Referat für Weltanschauungs fragen, Sekten und religiöse Gemein schaften) so 

sídlom vo Viedni; v burgenlandskom Eisenstadt Referát pre ideológie, nové  náboženské hnutia a špeciálne 

náboženské spoločenstvá (Referat für Weltanschauungen, Sektenund religiöse Sondergemein schaften); a iné. 

Porov. Kirchliche Stellen – Katholische Kirche. [online]. [cit. 2012.12.11]. Dostupné na internete: 

<http://www.bundesstelle-sektenfragen.at/beratungsstellen/katholische-kirche/>. 

Hlavnou úlohou je poskytovať informácie a poradenstvo pre klientov. V tejto súvislosti je dôležitá vzájomná 

spolupráca diecéz cez diecéznych referentov. Diecézni referenti patria pod Pracovné združenie rakúskych 

katolíckych referentov pre svetonázorové otázky (Arbeits gemeinschaft der katholischen Weltanschauungs 

referenten). Porov. SINABELL, J. Prvoradý je pre mňa človek. In Náboženská skupina ako potencionálny zdroj 

závislosti. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. s. 82. 

Vo Viedni má evanjelická cirkev vo svojej správe Komisariát pre nové náboženské hnutia a ideologické otázky 

v Rakúsku. Komisariát pre nové náboženské hnutia sa nachádza aj v meste Dutsch Kaltenbrunn v Burgenlande; 

vo Villachu v Korutánsku; v Amstetten v Dolnom Rakúsku; v Hornom Rakúsku je sídlom mesto Linz; 

v Štajersku mesto Graz a Radstadt. Porov. Kirchliche Stellen – Evangelische Kirche. [online]. [cit. 2012.12.11]. 

Dostupné na internete: <http://www.bundesstelle-sektenfragen.at/beratungsstellen/evangelische-kirche/>. 
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v danej oblasti oficiálny medzirezortný výbor.
31

 Spomínaný úrad, Spolkový úrad pre otázky 

siekt, je verejnou inštitúciou a má ideologicky neutrálny postoj, podlieha dohľadu spolkového 

ministra hospodárstva, rodiny a mládeže. Slúži aj ako centrálne servisné miesto pre 

dokumentáciu, informácie a poradenstvo pre jednotlivcov, inštitúcie a vládne zariadenia. 

Úrad je nezávislý od cirkví a ideologicky neutrálny. Ponúka objektívne informácie pre 

študentov, vyučujúcich, zástupcov médií a širokú verejnosť.
32

 Nejde tu o posúdenie 

a hodnotenie otázok viery a náboženských tém. Ide o pomoc a podanie faktografických 

informácií. Vo Viedni pôsobí aj Die Gesell schaft gegen Sekten- und Kultge fahren.
33

 Na 

území Rakúska pôsobia tiež cirkevné poradenské centrá, ako aj iné verejné, štátne inštitúcie 

a rodičovské iniciatívy. Viedenská arcidiecéza má zriadenú organizáciu Partnerské, 

manželské, rodinné a životné poradenstvo.
34

 

 

Vzťah vlády a spoločnosti k novým náboženským hnutiam vo Švajčiarsku 

Vo Švajčiarsku nie je nijaký univerzálny platný model, ktorý by určoval vzťah kantónov 

a náboženských hnutí. Federálna ústava ustanovuje dva postoje: Podľa prvého „štát nemá 

žiadne právo zakazovať alebo v horšom prípade, perzekvovať náboženské spoločenstvá. Na 

druhej strane, štát, ktorý garantuje náboženskú slobodu, nemôže predpisovať povinné štátne 

                                                 

31
Porov. GRIESS, F. Postoje rakúskej vlády k činnostiam siekt. In Európa a nové náboženské hnutia. Bratislava 

: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2003. s. 101 − 102. 
32

Porov. Information. [online]. [cit. 2012.12.11]. Dostupné na internete: <http://www.bundesstelle-

sektenfragen.at/information/>. 
33

Die Gesellschaft gegen Sekten- und Kultge fahren je jediné súkromné združenie. Spolupracuje so 

Spoločnosťou rakúskych rodičov, ktorá je tiež členom Európskej federácie výskumných a informačných centier 

o nových náboženských hnutiach − FECRIS. Ich cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí mali skúsenosti s novými 

náboženskými hnutiami, kultami, ezoterikou. Pomáhajú bývalým členom, ale aj tým, ktorí sú ešte v nových 

náboženských hnutiach a chcú odísť. Informácie, odpovede na otázky, rady sú poskytované odborníkmi 

telefonicky, e-mailom, prostredníctvom skype alebo osobne. Porov. Informations- und Beratungstelle. [online]. 

[cit. 2012.12.11]. Dostupné na internete: <http://www.sektenberatung.at/index.php?page=beratungsstelle>. 

Die Gesellschaft gegen Sekten- und Kultge fahren vznikla v roku 1977 ako združenie na ochranu duševnej 

slobody a od vtedy pracuje ako súkromné združenie. Porov. Entstehung des Vereins. [online]. [cit. 201.12.11]. 

Dostupné na internete: <http://www.sektenberatung.at/index.php?page=ueber-uns>. Obsahom webového portálu 

je zoznam odporúčanej literatúry a odborných článkov zameriavajúcich sa na spomínané témy. 
34

 V Korutánsku je to Oddelenie pre nové náboženské hnutia so sídlom na Magistráte mesta Klagenfurt; 

v Hornom Rakúsku Rodinné poradenstvo hornorakúskeho spolku rodín (Familien-, Partner- und Jugend 

beratungsstelle des NÖ Hilfswerkes); v Štajersku má sídlo v Grazi. Pre Tirolsko bolo zriadené Poradenské 

centrum Caritas (Caritas Beratungs zentrum); vo vorarlberskom meste Bregenz Inštitút pre sociálne služby 

(Institut für Sozialdienste); v Dolnom Rakúsku Rodinné, partnerské a mládežnícke poradenské centrum 

dolnorakúskej charity. Porov. Familien beratun s stellen mit dem Schwerpunkt “Beratung bei familiären 

Problemen in Sekten fragen”. [online]. [cit. 2012.12.11]. Dostupné na internete: <http://www.bundesstelle-

sektenfragen.at/beratungsstellen/familienberatungsstellen/>. 

V Dolnom Rakúsku bola vydaná 100-stranová publikácia, ktorá obsahuje najdôležitejšie náboženské práva, 

nariadenia. Zákonom je tu uznaných 25 hnutí. Porov. Landes stelle für Sekten fragen. [online]. [cit. 2012.12.11]. 

Dostupné na internete: <http://www.noel.gv.at/Allgemein/Kontakt.html>. 
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náboženstvo.“
35

 Podľa článku 15 federálneho zákona môžu kantóny rozvíjať rôzne druhy 

vzťahov medzi náboženskými spoločenstvami.
36

 Švajčiarska vláda priamo voči novým 

náboženským hnutiam nezasahuje. Postoj k nim je v každom kantóne odlišný. 

Vzťah štátu a náboženských spoločenstiev je regulovaný zákonom a kantóny majú 

úradnú plnú moc. Štátna federálna ústava v 72. článku, ktorý sa venuje cirkvi a štátu, má 

stanovené aj to, že konfederácia a kantóny môžu, v rámci daných právomocí, urobiť 

opatrenia na udržanie verejného poriadku, vrátane opatrení voči rôznym náboženským 

spoločenstvám. Kantóny majú udelenú plnú moc. Sandro Cattacin uvádza, že vo Švajčiarsku 

sú určené 4 formy štátneho uznania religióznych spoločenstiev: 

1. forma je charakterizovaná ako „modus vivendi“, čo podľa spomínaného 

švajčiarskeho sociológa znamená, že každý má právo vytvárať združenie, aby 

v ňom boli propagované určité názory. Spoločenstvá takéhoto typu si nevyžadujú 

štátne uznanie, aby mohli existovať. 

2. skupinu tvoria združenia, ktoré sú uznané prostredníctvom občianskeho práva. 

Náboženská skupina dostane oficiálne schválenie svojej existencie, ale 

z právneho hľadiska zostáva združením a nepoužíva nijaké iné mimoriadne práva. 

3. forma je definovaná verejným právom. Ak má náboženská skupina uznanie 

prostredníctvom verejného práva, potom skupina získava privilegované 

postavenie a je zmenená na občiansku inštitúciu. Táto tretia forma – uznanie 

verejným právom – môže oprávňovať na dosiahnutie istých práv (napríklad 

finančná podpora, právo na zriadenie priestoru na zhromaždenia, a iné). 

4. posledný typ Sandro Cattacin nazval Národná cirkev. Je to forma, ktorá udeľuje 

úlohy jednému, či viacerým religióznym spoločnostiam v ústave štátu. Znamená 

to, že štát preberá zodpovednosť za verejnú oblasť konfesionálneho spoločenstva. 

Ponúka ho vonkajšiemu svetu skrze svoje vlastné inštitúcie.
37

 

Dňa 1. júla 1999 Národná rada švajčiarskej federácie schválila správu s názvom Kulty 

a indoktrinačné hnutia vo Švajčiarsku. Zo správy vyplýva, že by mal štát chrániť jedinca pred 

                                                 

35
 LORETAN, A. Cirkev a štát vo Švajčiarsku. In Vzťahy štátu a cirkvi v Európe. Bratislava : Ústav pre vzťahy 

štátu a cirkví, 2008. s. 124. 
36

Porov. LORETAN, A. Cirkev a štát vo Švajčiarsku. In Vzťahy štátu a cirkvi v Európe. Bratislava : Ústav pre 

vzťahy štátu a cirkví, 2008. s. 124 − 125. 
37

Porov. CATTACIN, S. Etatetreligionen Suisse – luttespourlereconnaissance, formesde la reconnaissance. 

[online]. Berne : CFR. 2003. s. 11 − 14. [cit. 2013.09.22] Dostupné na internete:  
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hnutím, ktoré obmedzuje jeho ľudskú slobodu.
38

 V roku 2002 bolo zriadené Medzikantónové 

informačné centrum viery (Le centre intercantonald´informationsur les croyances− CIC)
39

so 

sídlom v Ženeve. Vytvorilo sa na základe spolupráce kantónov Ženeva, Vaud, Valais 

a Tessin, ktoré v súčasnosti aj toto Medzikantónové informačné centrum viery financujú. 

Prvou riaditeľkou bola Nathalie Narbel
40

. Každý rok Medzikantónové informačné centrum 

viery – CIC vydáva ročenku centra.
41

 

V kantóne Vaud, diakon reformovanej cirkvi, Paul Ranc, v roku 1979 vydal publikáciu, a 

poukazoval v nej na nesprávne učenie knihy Ostrov viery od Jean-Michel Cravanzolu.
42

 Paul 

                                                 

38
Porov. LOJDA, M. Problém nových náboženských hnutí v Európe. In Sekty, kulty a nová religiozita 

v pluralitnej spoločnosti. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2000. s. 43. 
39

 Spolupracujú s odborníkmi z oblasti sociológie. Pracovný tím je otvorený aj pre ľudí, ktorí sa venujú štúdiu 

danej problematiky a umožňuje im získať pracovné skúsenosti. Cieľom Medzikantónového informačného centra 

viery – CIC je slúžiť tak jednotlivcom, kantónom, obciam, školám aj súkromným organizáciám a médiám. 

Poskytujú informácie o nových náboženských hnutiach, nových organizáciách a ich činnosti. Poskytnuté 

informácie majú rôzne účely: sú prevenciou v prípade výskytu pochybných skupín, slúžia na udržiavanie 

kontaktu s rodinou, ktorá má svojho člena v niektorom z nových náboženských hnutí. Pomáhajú analyzovať 

a oboznamovať ľudí s náboženstvom v meniacom sa svete. Medzikantónové informačné centrum viery – CIC 

poskytuje informácie o nových náboženských hnutiach; spracúva štatistické údaje; študuje právne texty 

a reaguje nimi na prípadné nezhody s novými hnutiami; poskytuje poradenské služby cez linku pomoci, e-maily, 

osobné konzultácie; navštevuje školy a univerzity s prednáškami zameranými na prevenciu a aktuálnosť 

problematiky hnutí. Súčasťou Medzikantónového informačného centra viery – CIC je tiež knižnica, ktorá má 

rozrastajúci sa knižničný fond. Priestory Medzikantónového informačného centra viery – CIC slúžia na 

usporiadanie rôznych kolokvií, konferencií, prednášok, výstav. Podporujú tiež vydávanie kníh. Každoročne sa 

konajú dni otvorených dverí. Pre zaujímavosť môžeme uviesť, že od marca do mája 2013 sa uskutočnilo 7 

výskumných kolokvií, ktoré boli organizované spolu s Ústavom sociálnych vied a moderných náboženstiev. 

Spomínaný ústav má sídlo na univerzite v Lousanne. Dňa 20. apríla 2013 sa konala konferencia venovaná téme 

Hovoriť o náboženstve v škole – prečo? Zúčastnili sa na nej domáci odborníci, ale aj odborníci z Nemecka, či 

Kanady. Porov. Conférence - débat: «Parler des faitsreligieuxdansl'écolelaïque: pourquoifaire?». [online]. [cit. 

2013.09.22]. Dostupné na internete:  

<http://www.ge.ch/dip/GestionContenu/detail.asp?mod=actualite.html&id=2074>. 
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NathalieNarbel (1967) je autorkou knihy Uragán opatrnosti, kde sa zamerala na utečencov protestantskej 

cirkvi vo Vaude a obetí v rokoch 1933 − 1949. 
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 Za rok 2011 v štatistike uvádzajú nasledovné informácie: 401 klientov poprosilo o pomoc, radu. Z toho 56% 

telefonicky, 25% e-mailom, zvyšok z toho bol osobne alebo poštou. Čo sa týka spolupráce, 41% respondentov 

tvorili súkromné osoby, 22% školy, 13% súkromné organizácie, 12% médiá, 7% úrady, 5% náboženské 

organizácie. Informácie sa zameriavali najmä na Scientologickú cirkev (21 otázok), ezoterickú skupinu Essenia 

(10 otázok) a Svedkov Jehovových (9 otázok). Porov. Rapportannuel 2011. [online]. [cit. 2013.09.22]. 

Dostupné na internete: <http://www.cic-info.ch/upload/file/CIC_rapport_annuel_complet_2011.pdf>. 

Pre porovnanie uvedieme štatistiky za rok 2005, keď Medzikantónové informačné centrum viery požiadalo 

o radu 318 klientov, z toho tvorili 42% úrady, 18% súkromné osoby, 17% školy, 16% médiá a 7% náboženské 

organizácie. Porov. Rapportannuel 2005. [online]. [cit. 2013.09.22]. Dostupné na internete: <http://www.cic-

info.ch/upload/file/54-cic_raa2005.pdf>. 
42

Jean-MichelCravanzola je v publikáciách známy pod názvom Jean-Michel a jeho skupina. V roku 1979 bola 

pod ich vedením vydaná kniha Ostrov viery (L‛ îlede la foi).  V tom istom roku bola kritizovaná za 

kontroverznosť, pretože obhajovala spomínanú skupinu. Cravanzalova skupina presadzovala pomoc drogovo 

závislým ľuďom, mladým ľuďom na okraji spoločnosti, slobodným matkám. Postupom času svojich členov 

vyzývali k intenzívnej evanjelizácií od dverí k dverám. Praktizovanie vraj pomáha šíriť Cravanzalovo dielo, 

podporovať predaj a predovšetkým mať zisk. „Firma“ sa venovala upratovaniu v domácnostiach, administratíve, 

pomoci pri výchove detí. Takýmto kontaktom mali viac prispieť k ohlasovaniu ich učenia a získať nielen 

nových členov, ale najmä financie. Zakladateľ mal moc rozhodovať o voľbe manželských partnerov, či 

tehotenstve. Pre viaceré ťažkosti s úradmi a presadzovanie nesprávnej náuky pre „podvod v dobročinnosti“ bola 

v roku 1992 zakázaná. Porov. Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts. [online]. 
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Ranc prijal ponuku z francúzskeho Združenia pre ochranu rodiny a jednotlivca – ADFI. 

Počas niekoľkých rokov práce, zhromažďoval informácie o obetiach, ich rodinách, 

komunikoval s organizáciami v Európe a vo svete. Až napokon v roku 1983 sa rozhodol 

vytvoriť švajčiarsku pobočku, oficiálne združenie, pod názvom Švajčiarska spoločnosť pre 

ochranu rodiny a jedinca – ASDFI.
43

 Cieľom je informovať a pomáhať obetiam a rodinám 

obetí. Za úlohu majú tiež odhaľovať nesprávne konanie a upozorňovať na hnutia, 

organizácie, ktoré porušujú ľudské práva a slobodu definovanú vo Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv z roku 1948. Spoločnosť je politicky a nábožensky nezávislá. V 2. článku 

stanov sa uvádza, že jedným z cieľov je hájiť záujmy rodiny, fyzickú, psychickú integritu 

jednotlivcov voči neprimeranému vplyvu a činnosti nových náboženských hnutí, a to hnutí 

filozofických, ezoterických, náboženských, ktoré nerešpektujú ľudskú dôstojnosť. 

Vo Švajčiarsku v roku 1990 vzniklo združenie InfoSekta, ktoré je politicky i nábožensky 

nezávislé.
44

 Úlohou tohto združenia je upozorňovať na nebezpečenstvá a ťažkosti, ktoré sa 

spájajú s novými náboženskými hnutiami. Zaoberá sa tiež analýzou skupín.  

 

Nebezpečné praktiky v nových náboženských hnutiach. Nábor a manipulácia 

Hľadanie svojho miesta, istoty, riešenia svojich ťažkostí niekedy so sebou prináša aj 

zmätok a labyrint kontaktov. Otvárajú sa tak nové horizonty pre konkretizáciu a 

uskutočnenie. Emeritný belgický kardinál, Godfried Danneels, sa vyjadril, že imaginácia 

dnešného ľudstva je ovládnutá túžbami po bezprostrednosti priateľstva, pokoja, istoty.
45

 

Kontrola túžob a mysle je potrebná. Najmä kontrola mysle, lebo psychika ľudí v nových 

náboženských hnutiach sa mení. 

                                                                                                                                                        

[cit. 2012.11.22]. Dostupné na internete: 

<http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeleitentscheide/Band_106_1980/BGE_106_IV_26.html>. 
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Porov. Quisommes-nous? [online]. [cit. 2013.09.22]. Dostupné na internete: <http://asdfi.ch/page-qui-sommes-
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 Dotovaná je z darov a financií mesta a kantónu Zürich. InfoSekta sa skladá z hlavného a pracovného tímu. 

Pracovný tím je zložený z psychológov a odborníkov. Ponúkajú poradenstvo formou osobných individuálnych 
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<http://www.infosekta.ch/wer-wir-sind/leitbild/>. 
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Ako hnutie získava nových členov? Nábor do nového náboženského hnutia je možný na 

mnohých miestach. Joachim Keden uvádza nasledovné fázy: 

1. Fáza náboru. 

2. „Love bombing“. 

3. „Snapping“ – lapanie. 

4. Programovanie. 

Nábory do hnutí sú veľmi pestré, atraktívne, venujú sa takmer všetkým oblastiam života. 

Na náborové aktivity
46

 sa dnes dá naraziť prakticky všade: na ulici, na prednáške, kultúrnom 

podujatí, verejnom stretnutí, dokonca i u lekára. Často ani nie je na prvý pohľad zjavné, že v 

pozadí stojí náboženské hnutie. Lákavé inzeráty v novinách nás pozývajú na rôzne atraktívne 

stretnutia, ktoré vyriešia ťažkosti života (môžu to byť meditačné stretnutia; koncerty; 

vzdelávacie, športové, liečebné, charitatívne akcie; prevenčné akcie pre verejnosť aj pre 

školy.) Členovia hnutia, ktorí uskutočňujú nábor, sú vyškolení
47

, a tiež aj poučení, že majú 

dávať prednosť frekventovaným miestam. Ak sa nábor sústreďuje napríklad na 

vysokoškolákov, náborár má vyzerať ako jeden z nich, je to takzvaný studentlook. Členovia 

majú predurčený spôsob verbálnej aj neverbálnej komunikácie.
48

 

Nábor je časom vystriedaný systematickou a prepracovanou psychickou manipuláciou, 

ktorej je každý eventuálny a neskôr i riadny člen, vystavený. Preto osoby v hnutiach postupne 

strácajú svoju identitu. „Duševná slabosť, ktorá sa potom objaví, je bolestná a dá sa prekonať 

zrejme len s pomocou zvonka. Ale radšej byť slabý a na ceste k uzdraveniu, ako domnele 

silný, ale ustavične vyprázdňovaný.“
49

 Noví členovia začínajú myslieť a konať ako súčasť 

celku – hnutia, ktoré je pre nich jediným možným riešením, jediným východiskom a svetlom. 

Existujú mnohé techniky a metódy na získavanie nových členov, ktoré závisia od stupňa 

religiozity. Zámer je porovnateľný s reklamou: vzbudiť v človeku pocit dôvery, istoty, 
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Steven Hassan rozdeľuje náborárov do 4 skupín (vychádza z charakteristiky/typu člena, ktorého chcú získať): 

1.„Mysliteľov,“ ktorí sú pritiahnuteľní intelektuálnymi dispozíciami. 

2.„Citlivcov,“ sú zahrnutí náklonnosťou k iného pohlavia. 

3.„Machri,“ sú takí, ktorí dostávajú veľké úlohy. 

4.„Veriaci,“ sú nazývaní zase takí, ktorí môžu premýšľať o duchovných významoch svojho života. 

Porov. GRIESS, F. Deštruktívne kulty. In Duchovný pastier. ISSN 0139-861X, 1993, roč. 74, č. 8, s. 

356 − 357. 
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 Náborári sú v tejto oblasti vzdelaní, majú absolvované psychologické školenia. Správajú sa ústretovo, veľmi 
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detaile. Nechýbajú pohotové, priateľské odpovede, lichôtky. Opisy obrovskej šance zbohatnutia, zaradenia sa 

medzi finančne nezávislých ľudí, rovnako psychicky zamerané postupy (ako evokovanie strachu z chudoby, či 

budúcnosti bez peňazí, vzbudenie závisti, a iné) sú možnosti, ktoré sú pri náboroch využívané.  
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2013.05.20]. Dostupné na internete: <http://www.integra.fost.sk/clanky/vsetko.pdf>. 
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bezpečia; rovnako aj túžbu po uskutočnení vízie, akú náboženské hnutie ponúka. Nové 

náboženské hnutia ponúkajú pocit blaha, harmónie.  

Cieľom manipulatívneho správania nových náboženských hnutí je rozklad pôvodnej 

identity človeka. Snažia sa ju nahradiť takzvanou identitou hnutia. Človeka tým pripravujú na 

to, aby sa stal absolútne poslušným a psychicky závislým od hnutia. Je to postupné 

cieľavedomé ovplyvňovanie správania, citov, myslenia iného človeka bez jeho súhlasu 

a vedomia. Integrita – celistvosť človeka − sa tak stáva narušenou, rozkladá sa, potláča sa 

samostatnosť myslenia, a tým aj rozhodovanie v slobode. Identita človeka sa skladá z jeho 

vlastných presvedčení, názorov, spôsobu myslenia, cítenia, správania sa a konania. Tvorí 

jeden celok. Celkový individuálny vývin človeka trvá dlhé roky a vplýva naň aj sociálne 

prostredie (rodina, škola, priatelia,...) a všetko, čo človek prežil. Všetko, s čím sa človek 

stretol, stretáva, zanechá na ňom stopy – negatívne, či pozitívne. Manipulatívne správanie má 

za cieľ vypestovať v človeku závislosť na skupine, vodcovi.
50

 

Ako možno rozlíšiť manipulatívne správanie? Manipulované správanie rozlíšime formou 

reči, jazyka. Pozorujúci si môže všimnúť opakovanie sa informácií. Psychickú manipuláciu 

možno rozdeliť do štyroch zložiek, a to: riadeného správania, myslenia, cítenia a riadených 

informácií. Každá z týchto častí mocne ovplyvňuje druhé dve – zmení sa jedna, zmenia sa 

nasledovné. Ak sa pozmení správanie, myslenie, cítenie, jedinec je zmanipulovaný. Podľa 

Stevena Hassana riadené správanie znamená kontrolu individuálne fyzickej reality. Patrí tu 

kontrola výskytu človeka; oblečenia; jedál, ktoré konzumuje; spánku; práce a iných činností; 

nedostatok súkromia. Na slobodné a sústredené rozmýšľanie nezostane čas ani duševná sila.
51

 

Zotročenie a úplná závislosť sú dva fenomény, ktoré spôsobujú členom nových 

náboženských hnutí najväčšiu fyzickú, morálnu aj duchovnú ujmu. Keďže nové náboženské 

hnutia nevystupujú ako právne subjekty, štát prakticky nemá na ne dosah, hoci hľadá spôsoby 

ako chrániť členov, ktorí vystúpili a ktorí sa vymanili z ich vplyvu. Snaží sa tiež pôsobiť 

preventívne. 

 

Prevencia v školskej výchove voči novým náboženským hnutiam 

Výchova je aj úlohou, aj poslaním. Svojou podstatou úzko súvisí s etikou i s 

náboženstvom, a to tým, že  je zakorenená v etike a smeruje k prekračovaniu hraníc času 
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a priestoru. Niekedy sú rodičia tak zamestnaní, že sú radi, ak dieťa nie je vonku s rovesníkmi, 

či nevhodnou partiou a je doma – čas však poväčšine trávi pri počítači. Lenže aj takto môže 

vďaka sociálnym sieťam naraziť na nebezpečné nové náboženské hnutia. Správne 

vychovávať dieťa, znamená naučiť ho aj vhodne zaobchádzať so svojou slobodou. 

O šírení a pôsobení nových náboženských hnutí potrebujeme všetci viac vedieť, aby sme 

lepšie chápali ich členov, ako zmanipulovaných, často duševne, telesne, aj sociálne trpiacich 

ľudí, ktorí sa možno hľadaním pravdy ocitli v zajatí. Škola má pomôcť mladému človeku 

bližšie spoznať krásu stvorenia, nachádzať pravdu o svete, vytvárať si vlastné názory... Vo 

vyučovacom procese by mal spoznávať rôzne názory na existenčne významné otázky, ktoré 

ho budú sprevádzať celým jeho bytím. Najmä cirkevné školy by mali vychovávať osobnosti, 

ktoré sú schopné samostatne myslieť a rozhodovať sa. Tým by sa vyjadrili základné atribúty 

ľudskej bytosti – rozum a slobodná voľba. Nielen mladá ľudská bytosť je schopná podstúpiť 

obete vtedy, ak je presvedčená o pravde, o svojom cieli, o dobre. Mladý človek získava po 

rozhovoroch s pedagógmi, vychovávateľmi, rodičmi, priateľmi, na základe poznaného 

presvedčenie, ktoré ho pohýna k činom.
52

 „Aké to presvedčenie bude, to záleží aj od toho, čo 

mu škola, prostredníctvom koho a ako ponúkne.“
53

Na dobrú myšlienku je potrebný čas, 

rovnako priestor, chuť, vôľa, vzdelanie, talent aj tvorivosť. Bohužiaľ (alebo našťastie) sa 

nedá stiahnuť z webu. Potrebný je k tomu človek.
54

V súčasnosti vieme aj to, že povzbudivé 

slovo, správny ideál, vzor veľa pomôžu. Iste, láska a vhodne zužitkovaná prísnosť nemusia 

byť vylúčené.  

Marie Vágnerová uvádza konštatovanie 17-ročného študenta gymnázia: „Vadí mi, že sa 

v škole málo diskutuje a učiteľov skoro vôbec nezaujíma, aký máme názor na nejaký 

problém. Chcú, aby sme sa všetko naučili a nezaťažovali ich otázkami.“
55

 Vo vyjadrení 

môžeme vidieť, že mladým záleží na tom, aby im ich otázky boli zodpovedané. Preto si treba 

všímať ich potreby a vhodne na ne reagovať. 

Ak by sme na nové náboženské hnutia hľadeli len z negatívneho hľadiska a len ako na 

problém, bolo by to dosť demagogické. Ako sme už spomenuli, treba hľadať nové spôsoby 

pre evanjelizáciu. Čo by sme mali preto robiť, aby sme pomohli mladým ľuďom a ochránili 

ich pred vstupmi do nových náboženských hnutí? Odvážne kriticky myslieť znamená aj 

upustiť od protináboženských a pseudonáboženských predsudkov. Pri preventívnej práci 
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pedagógov voči negatívnemu vplyvu nových náboženských hnutí je potrebné získavať 

informácie o nových náboženských hnutiach; čím by sa zabránilo neinformovanosti ako aj 

skresleným informáciám, ktoré kritika diskvalifikuje. Ak sa mladý človek nadchne pre 

niektoré z nových náboženských hnutí, netreba ho hneď zhadzovať. Vhodné je, snažiť sa čo 

najďalej udržať rovinu komunikácie. Extrémom sa môže stať nepriateľský postoj voči 

mladým ľuďom, ktorí k daným hnutiam inklinujú. Potrebné je uviesť mladých do sféry 

bohatstva kultúr a filozofií a tiež prehĺbiť religionistické znalosti, oblasti rôznych vyznaní. 

Primerané je tiež rešpektovanie rozsahu a hĺbky vlastných poznatkov, nedávať ďalej plytké či 

nesprávne informácie.
56

 

Aký je účinný prostriedok voči novým náboženským hnutiam a ich šíreniu, existuje 

vôbec nejaká účinná obrana? Ako už bolo spomenuté, aj kritika má svoj význam. Treba totiž 

poukazovať na to, čo je negatívne. Len stojíme pred otázkou: „Kedy a na akom fóre?“ 

Potrebné je aj hľadanie, objavovanie naozajstných možností medzi najbližšími (rodinou, 

priateľmi, spolužiakmi, cirkevným spoločenstvom).
57

 Každému jednotlivcovi sa môže 

prihovoriť nejaký člen z nového náboženského hnutia. Aj pre mladých je nevyhnutné vedieť 

rozlíšiť medzi svojim dojmom a skutočnosťou v jednotlivých nových náboženských hnutiach, 

poukazovať na ich vplyv, hlavne dosah a účinnosť. Náležité je kritické myslenie, 

akceptovanie hodnôt, ktoré nám ponúka kresťanské náboženstvo.
58

 

Gottfried Willhem Leibniz povedal: „Nazdávam sa, že ľudská spoločnosť sa napraví, ak 

sa vynaloží úsilie na vhodnú výchovu.“
59

 Evanjelizácia, ktorá sa koná len v kostoloch, 

nepostačuje. Mnohí mladí počas slávenia nedeľných bohoslužieb postáva mimo kostolných 

múrov; ak vôbec sa na svätú omšu rozhodnú prísť. Preto aj k týmto ľuďom sa má vhodným 

spôsobom dostať Radostná zvesť. Najmä cirkevná škola sa má stať veľkým spoločenstvom. 

Aspoň triedy v cirkevných školách majú poskytnúť možnosť vytvoriť „malú Cirkev“. 

Prínosom cirkevných škôl je tiež pravidelné poriadanie duchovných obnov počas školského 

roka. 

Ako sa dá zamedziť tomu, aby sa ľudia stávali obeťami spoločností, ktoré deformujú 

religiozitu? Tak, že budú kriticky vedieť vyhodnocovať to, čo sa im ponúka že budú 

informovaní a obozretní. Žiaľ, nie vždy je to také ľahké, ako sa to povie. Je dôležité 
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 Istý bývalý člen o podpore rodiny povedal: „Bez pomoci rodičov a ich priateľov by som bol roky ostal v 

nevedomosti a závislosti od pochybného zákulisia cirkvi zjednocovania. Sám by som nikdy nebol našiel cestu k 

slobode.“ KEDEN, J. Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Bratislava : Lúč, 1999. s. 22. 
58

Porov. KEDEN, J. Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Bratislava : Lúč, 1999. s. 51. 
59

 HUŽVAR, J. Evanjelizácia školou. In Duchovný pastier. ISSN 0139-861X, 1993, roč. 74, č. 7, s. 290. 

http://www.pastorace.cz/Knihovna/5-Mladez-a-sekty.html


 

 

  
48 

podporovať kritické myslenie verejnosti informovaním a poukazovaním na riziká 

náboženského trhu, no nemenej naliehavé je žiť autentické kresťanstvo. 

Kresťanstvo je určitým spôsobom života, nie je to len súhrn názorov, je najmäžitím, 

realizovaním, konkretizovaním slov evanjelia. Ak si všimneme kresťanské komunity, 

môžeme vidieť, že v praktickom uskutočňovaní slov je mnoho rezerv, ale najmä obrovská 

šanca k oživeniu cirkevných spoločenstiev, farností, škôl, rodín, jednotlivcov.   

Rodina, spolužiaci, priatelia, farnosť, športový tím,... jednoducho povedané − každá 

sociálna skupina, okolie, zanecháva na jednotlivcovi i skupine stopy. Ovplyvňuje ho, či 

pozitívne, alebo negatívne. Treba apelovať na rodičov, priateľov, rovesníkov, aby si všímali 

niektoré znaky, či človek mení životosprávu, spôsob oblečenia, uzatvára sa − nechce 

komunikovať. Pravdaže nemusí to však mať žiadny súvis s novým náboženským hnutím, ale 

môže byť náznakom. Význam sa má klásť najmä na prevenciu
60

. Ide o to, aby si ľudia 

uvedomovali svoje riziko vstupu do hnutia. Potrebné je dokázať viac pochopiť spojitosti 

a povedať: „Nie,“ ktoré je prvotným pravidlom prevencie, ale aj pomoci. Jednou z alternatív 

je aj možnosť informovanosti.
61

 

Constantine, Bernard a Diaz
62

 uvádzajú, že podpora významného dospelého a príležitosť 

byť zapojený do  zmysluplných aktivít činnosti prispievajú k napĺňaniu základných potrieb 

človeka, medzi ktoré patrí potreba autonómie, kompetencie a vzťahovosti. Ukotvenie 

mladého človeka v prostredí, ktoré uspokojuje jeho potreby a odpovedá na otázky, ktoré 

kladie, vedie  k rozvíjaniu vnútorných predpokladov na zvládanie životných výziev 

adaptívnym spôsobom. 

V súčasnosti je v Slovenskej republike náboženstvo/náboženská výchova
63

povinne 

voliteľným predmetom na základných a stredných školách. Možnosť je teda zvoliť si 
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náboženstvo/náboženskú výchovu alebo etickú.
64

„Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako 

jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade 

s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.“
65

 

Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o katolíckej výchove 

a vzdelávaní, č. 394/2004 Z. z. v 2. článku, jeho bode 5 uvádza, že „katolícke náboženstvo sa 

vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov 

Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.“
66

 

V rámci školskej prevencie voči negatívnemu vplyvu nových náboženských hnutí tiež 

odporúčame usporadúvať a navštevovať prednášky vedené zamestnancami z Centier 

pedagogicko-psychologického poradenstva, špeciálnymi pedagógmi, metodikmi − 

pedagógmi, či sociálnymi pracovníkmi. Na nich sa možno obrátiť s prosbou o radu. Môžu 

pomôcť mladým ľuďom napríklad s tým, ako sa naučiť odolávať sociálnemu tlaku 

napodobňovania iných a ako si všímať rozdiely medzi tým, čo ľudia hlásia, veria, a tým, ako 

sa táto viera premieta v ich každodennom konaní. Môžu pomôcť aj pri trénovaní kritického 

myslenia. Ako sme zistili, doposiaľ sa vo výchovno-vzdelávacom procese kladie viac dôraz 

na prevenciu voči závislosti na drogách. Preto aj ako ďalšie odporúčanie pre pedagógov je 

vhodné väčšiu pozornosť venovať prevencii voči novým náboženským hnutiam v rámci 

vyučovacieho procesu. V otázke prevencie a výchove voči novým náboženským hnutiam 

patrí tiež znalosť Svätého písma, výchova k riadeniu komunikácie a k dialógu. Ak je rodina 

súdržná, mladí ľudia nemusia chýbajúce vzťahy vyhľadávať v hnutiach. Vhodné je zdôrazniť 

význam voľnočasovej edukácie, podporovať u mladých kvalitu života, akcentovať posilnenie 

morálnych, etických hodnôt, duševné zdravie, psychohygienu. 

Náboženstvo/náboženská výchova má za cieľ jasne podať, presné poznanie náuky 

náboženstva. Ich prostredníctvom má človek nájsť odpovede na najzávažnejšie otázky 

ľudského bytia. Nemožno teda nehovoriť o náuke iných náboženstiev, ale aj o 

nebezpečenstvách náboženských hnutí. Náboženstvo/náboženská výchova v Slovenskej 

republike, ako sme sa o tom už zmienili, prešla v posledných rokoch zmenou. Vo vyučovaní 

bolo cieľom meniť obsah vzdelávania z náučného poznatku vedomostí ku kompetenčnému. 
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Záver 

Pri hľadaní nového zmyslu života mladí ľahko akceptujú ponúknuté spôsoby života 

nových náboženských hnutí. Joachim Keden veľmi adekvátne vystihuje situáciu mnohých, 

ktorí sa rozhodli stať stúpencami nových náboženských spoločenstiev, že nie všetci 

dokážeme každodenné skúsenosti premôcť.  

Nábor do nového náboženského hnutia je možný na mnohých miestach. Metód a techník 

je viacero, závisí to od typu religiozity. Ich cieľ je podobný ako pri reklame: vzbudiť v 

človeku pocit dôvery a istoty, ale i túžbu po uskutočnení vízie, ktorú hnutie ponúka. 

Masmediálne prostriedky sú tiež vo veľkej miere na takúto „misiu“ zneužité, respektíve 

využívané. Vo väčšine prípadov organizácie zastierajú svoju pravú tvár, neprezradia, kto je 

ozajstným propagátorom. 

Nábor časom vystrieda systematická a prepracovaná psychická manipulácia, ktorej je 

každý eventuálny, a neskôr i riadny člen, vystavený. Preto osoby v hnutiach postupne strácajú 

svoju identitu. Duševná slabosť, ktorá sa potom objaví, je bolestná a dá sa prekonať zrejme 

len s pomocou zvonka. Ale radšej byť slabý a na ceste k uzdraveniu, ako domnele silný, ale 

ustavične vyprázdňovaný. Noví členovia začínajú myslieť a konať ako súčasť celku – hnutia, 

ktoré je pre nich jediným možným riešením, jediným východiskom a svetlom. 

Ak uvažujeme nad atraktívnosťou nových náboženských hnutí, môžu byť príťažlivými, 

napríklad svojím čiernobielym pohľadom na svet, ktorý je istotou pre tých, ktorí sú na 

„správnej“  strane. Lákadlom môže byť aj „predĺženie detstva“ tým, že sa stanú závislými na 

autorite, ktorá berie na seba zodpovednosť pri rozhodovaní. V novom náboženskom hnutí sa 

človek môže cítiť prijatý, môže začať oznovu a dištancovať sa od svojej nepokojnej 

minulosti. Mladých láka dobrodružstvo, nové skúsenosti a zážitky. Aj preto sa nové 

náboženské hnutia snažia prezentovať veľmi kreatívnym a pre mladých príťažlivým 

spôsobom. 

Školská výchova a vzdelávanie je dôležitým prvkom pri prevencii a zamedzovaniu 

šírenia nových náboženských hnutí. Aj to, čo by mala škola mladých ľudí naučiť je kritické 

myslenie, samostatné usudzovanie a skúmanie ponúknutých informácií a predkladaných 

návrhov. Vo vyučovacom procese by mal spoznávať rôzne názory na existenčne významné 

otázky, ktoré ho budú sprevádzať celým jeho bytím. 
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