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Abstrakt 

Úloha miest v boji proti extrémizmu je nepochopená a značne podceňovaná. Podhubím pravicového extrémizmu sú 
okrem iného sociálne problémy ako chudoba, nezamestnanosť, zlé podmienky bývania, alkoholizmus, ktoré vedú ku 
kriminalite, ale aj nespokojnosť až frustrácia ľudí s fungovaním spoločnosti. Mesto svojou politikou, v rámci svojich 
kompetencií, ovplyvňuje priamo či menej priamo kvalitu denno-denného života občana; okrem iného vzdelávanie, 
spoločenské, športové a kultúrne vyžitie, a spokojnosť s prostredím, v ktorom obyvateľ mesta žije. Efektívny prístup 
k prevencii a eliminácii radikalizácie a extrémizmu sa dá v offline svete dosiahnuť len adresnými riešeniami v 
konkrétnom území, na ktoré je potrebná znalosť lokálnych špecifík. Je preto nevyhnutné v otázkach boja proti 
(pravicovému) extrémizmu v prvom rade pochopiť úlohu miestnych samospráv, uplatniť prístup zdola-hore v tých 
oblastiach, kde to má zmysel, a zintenzívniť spoluprácu naprieč celou verejnou správou. 
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ÚVOD 

„V mestách a obciach sa človek narodí, chodí do školy, pracuje, užíva voľný čas, zomiera.“1 Ako uvádza 

Viktor Nižňanský, bývalý splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy v rokoch 

1998 – 2001 a splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu v rokoch 2002 - 2006 v publikácii 

Únie miest Slovenska Vráťme mestám práva, mestá sú najbližšie občanom. Občania žijú svoj 

život predovšetkým v mestách (resp. obciach), až potom v štáte, preto je úloha miest (obcí) 

aj v boji proti extrémizmu nespochybniteľná a do istej miery nenahraditeľná. Pre účely tejto 

eseje bude venovaná pozornosť hlavne pravicovému extrémizmu a výhradne v kontexte 

slovenských miest, v ktorých žije 53,36%2 z celkového počtu obyvateľov Slovenska, a teda 

majú aj najväčší dopad na riešenie problematiky boja proti extrémizmu. 

Od narodenia ovplyvňuje priamo či menej priamo denno-denný život občana, okrem 

rodinného zázemia, prostredie mesta. Životná úroveň, vzdelanie, spoločenské, športové a 

kultúrne vyžitie, kariérne možnosti, spokojnosť s lokálnym politickým vedením, prítomnosť 

multikultúrneho elementu, to sú faktory, ktoré vytvárajú v negatívnych prípadoch podhubie 

pre extrémizmus. 

Dynamiku a charakter mesta, ako aj lokálne problémy a príležitosti, pozná najlepšie jeho 

vedenie. Osoba primátora je na rozdiel od „štátu“ pre občana konkrétna, je najbližšie 

dostupným „predstaviteľom štátu“ a najmä je jedným z obyvateľov mesta. Bežný občan 

nerozlišuje, kde končia kompetencie mesta a kde začínajú kompetencie VÚC a štátu. Bežný 

občan vníma celú verejnú správu (t. j. štátnu správu aj samosprávu) ako „štát“. Ale občan 

chodí do školy v konkrétnom meste. Ak potrebuje vybaviť občiansky preukaz, ide na úrad 

v konkrétnom meste. Ak potrebuje ísť k lekárovi, navštívi ho v konkrétnom meste. Býva v 

konkrétnom meste, v ktorom sa chce cítiť bezpečne. Občan žije svoj denno-denný život v 

meste. 

Mestá majú preto nezastupiteľnú úlohu v boji proti extrémizmu. Efektívny prístup k 

prevencii a eliminácii radikalizácie a extrémizmu v offline prostredí sa dá dosiahnuť len 

adresnými riešeniami v konkrétnom území, na ktoré je potrebná znalosť lokálnych špecifík. 

Online priestor nepozná hranice mesta, no offline život sa deje na území mesta (obce). 

PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS  

Vzhľadom na to, že neexistuje jednotná a všeobecne uznávaná definícia extrémizmu, na 

definovanie tohto pojmu je vhodné využiť základný dokument, v ktorom sú ukotvené 

„priority SR v oblasti predchádzania a boja proti radikalizácii, extrémizmu a s nimi spojenou 

protispoločenskou činnosťou ohrozujúcu základy demokratického právneho štátu.“3 Aktuálna Koncepcia 

boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 definuje pravicový extrémizmus takto: 

 
1 V. Nižňanský: Vráťme mestá práva 
2 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7010rr/v_om7010rr_00_00_00_sk 
3 Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 

https://www.uniamiest.sk/_files/ugd/4d31ff_2c1e820f651341fab5d5791c47816016.pdf
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7010rr/v_om7010rr_00_00_00_sk
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„Pravicový extrémizmus alebo extrémnu pravicu je možné vnímať ako ideológiu založenú na týchto 

kľúčových zložkách: ultranacionalizmus, xenofóbia, rasizmus, antidemokratické, tzv. antisystémové postoje 

spojené s volaním po tzv. „silnom štáte,“ ktorý musí nahradiť právny štát. Tieto zložky nemusia byť vždy 

zastúpené spoločne. Základom pravicového extrémizmu/extrémnej pravice je však zásadná myšlienka 

nerovnosti medzi „nimi“ (najčastejšie: imigranti, etnické a náboženské menšiny) a „nami,“ čiže ľuďmi, 

ktorých definujú cez ich vlastné subjektívne a vykonštruované etnické, rasové, národné, kultúrne alebo 

náboženské kritériá, čím odmietajú princípy rovnosti vychádzajúce zo základov demokratického právneho 

štátu. Pravicový extrémizmus alebo extrémna pravica sa taktiež prezentuje snahou o budovanie kultúrnej 

jednoty národa a odmietaním politickej plurality, ktorú sa jej prívrženci môžu snažiť dosiahnuť aj 

prostredníctvom odopierania univerzálnych práv a slobôd ostatným obyvateľom, ich diskriminovaním či 

degradovaním, a to aj pomocou verbálneho alebo fyzického násilia.“ 

CHÁPANIE PRAVICOVÉHO EXTRÉMIZMU V KONTEXTE SLOVENSKA 

Napriek všeobecnému nárastu extrémizmu v rámci EÚ je pravicový extrémizmus (PEX) 

stále najrozšírenejšia forma aj na Slovensku. PEX subjekty sú „dlhodobo etablované na území 

SR, postupne však dochádza k zmenám ich priorít a personálneho zloženia.“4 

Grigorij Mesežnikov vo svojej štúdii Zaostrené na extrémizmus5 vníma 3 rozmery 

spoločenského a politického kontextu extrémizmu na Slovensku: 

1) v činnosti niektorých politických aktérov, ktorí vyostrujú svoju rétoriku voči 

menšinovým komunitám s cieľom získania priestoru v širokej verejnej diskusii a 

(väčšej) verejnej moci, 

2) v názoroch a ideologických preferenciách občanov, 

3) vo verejných diskurzoch o spoločenských problémoch, ktoré využívajú extrémisti 

vo svojej propagácii. 

Výskumná správa Akadémie Policajného zboru v Bratislave z roku 2012 Príčiny rastu 

radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva s cieľom identifikovať príčiny rastúceho 

trendu radikalizácie na území SR priniesla niekoľko dôležitých záverov, ktorých využitie v 

praxi malo prispieť k predchádzaniu vzniku týchto negatívnych javov u jednotlivých 

osobností: 

• Štúdia ukázala, že riešenie sociálnych problémov (chudoba, nezamestnanosť, zlé 

podmienky bývania, alkoholizmus, a iné) považovaných za determinanty kriminality, 

ako aj charita zameraná na rizikových jednotlivcov alebo skupiny, plnila do určitej 

miery funkciu prevencie. 

• Vek a sociálna charakteristika prívržencov extrémistických skupín sa rôzni podľa 

vykonávanej činnosti: 

o pouličnú trestnú činnosť páchali prevažne mladší vo veku 14-25 rokov 

(študenti, nezamestnaní) 

 
4 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 
5 Inštitút pre verejné otázky (Zora Bútorová, Grigorij Mesežnikov): Zaostrené na extrémizmus 
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o materiály propagujúce rasovú, národnostnú, náboženskú alebo inú 

neznášanlivosť vyrábali a distribuovali zväčša osoby vo veku 24-30 rokov 

(hlavne zamestnaní a súkromní podnikatelia). 

• Počet pravicových extrémistov (v sledovanom období to boli hlavne skinheads a 

neonacisti) bol od roku 2004 viac-menej stabilný (okolo 900 aktívnych osôb a okolo 

3000 prívržencov a sympatizantov), avšak v súvislosti s nárastom počtu trestných 

činov v posledných troch rokoch sa zvyšoval aj potenciál nárastu počtu pravicových 

extrémistov. 
 

 
 

• Pravicovú extrémistickú scénu na Slovensku tvorili tieto skupiny: 

o neonacistickí skinheads, 

o hooligans páchajúci divácke násilie, 

o rasistický extrémizmus. 

• Uvedené skupiny charakterizovala okrem iného prítomnosť hierarchie a vodcu 

skupiny, spoločný cieľ, protiprávne konanie alebo vlastná symbolika atď. (konkrétne 

boli uvedené skupiny Blood and Honour Slovakia, Blood and Honour Cassovia, 

Slovakia Hammers Skins, SS AG SLOVAKIA - Security Service Action Group 

Slovakia, Engerau Crew - Bratislava-Petržalka, všeobecné skupiny "skinheads," 

Combat 18 Division Slovakia) 

Protiprávne konanie pravicových extrémistov a ich sympatizantov je v kontexte aktuálne 

platnej slovenskej legislatívy definované nasledovnými skutkovými podstatami trestných 

činov:6 

a) § 140 písm. d) – trestný čin spáchaný z osobitného motívu (v úmysle verejne 

podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich 

príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, 

pôvodu, rodu alebo pre ich náboženské vyznanie ak je zámienkou pre vyhrážanie sa 

z predchádzajúcich dôvodov), 

b) § 140 písm. f) – trestný čin spáchaný z osobitného motívu (z národnostnej, etnickej 

alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti), 

c) § 144 – úkladná vražda, 

d) § 145 – vražda, 

e) §147 a 148 – zabitie, 

 
6 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 
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f) § 155 až 158 – ublíženie na zdraví, 

g) § 245 a 246 – poškodzovanie cudzej veci, 

h) § 359 – násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, 

i) § 364 – výtržníctvo, 

j) § 418 – genocídium, 

k) § 421 a 422 – podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd 

občanov, 

l) § 422a – výroba extrémistických materiálov, 

m) § 422b – rozširovanie extrémistických materiálov, 

n) § 422c – prechovávanie extrémistických materiálov, 

o) § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 

p) § 424 a 424a – podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. 

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, ako základný dokument stanovujúci 

strategické priority SR v oblasti boja proti extrémizmu na uvedené obdobie, uvádzala v 

prehľade pravicovo-extrémistickej scény nasledovné subjekty: 

• politická strana Ľudová strana Naše Slovensko 

• neformálne združenie Národný odpor Slovensko 

• slovenské nacionalistické zoskupenie Slovenská pospolitosť 

• občianske združenie Nové slobodné Slovensko 

• občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody 

• Športovo – branné organizácie, „ktoré nevykazujú všetky znaky extrémizmu, ale sú 

ovplyvňované pravicovými extrémistami, prípadne sa do ich aktivít zapájajú jednotliví členovia 

extrémistických zoskupení [...] a vzhľadom na povahu svojich aktivít (vojenský výcvik, používanie 

expanzných zbraní atď.) môžu predstavovať bezpečnostné riziko do budúcna“ 

o Akčná skupina Vzdor Kysuce 

o oddiel Dobrovoľník 

o neformálne zoskupenie Slovenskí Branci 

o Chuligáni podporujúci neonacizmus – tzv. nazi hooligans 

Štúdia Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva (SNSĽP) z roku 2018 Rasizmus a 

xenofóbia medzi mladými ľuďmi na Slovensku 

potvrdila, že za najproblematickejšiu skupinu 

vnímajú mladí ľudia v slovenskej spoločnosti 

Rómov.  

Extrémizmus na športoviskách, tzv. divácke 

násilie, bolo v Koncepcii boja proti 

extrémizmu na roky 2011-2014 spojené hlavne s radikálnymi fanúšikmi. Tzv. hooligans, 

pôsobiaci v štruktúrach samostatných futbalových divízií a skupín, sa pravidelne zúčastňujú 

demonštrácií a pochodov organizovaných extrémistickými združeniami, všeobecne je 

možné ich zaradiť medzi rasistov, fašistov a futbalových chuligánov vzhľadom na ich 

prezentovanie sa extrémistickými ideológiami a páchaním trestnej činnosti vrátane boja proti 
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represívnym zložkám, vandalizmu, výtržníctva, prejavov extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a 

intolerancie. Častokrát dochádza k plánovaným a organizovaným trestným činnostiam 

navonok zakrývaným úmyslom podporiť konkrétny športový klub pri športovom podujatí. 

Najznámejšími hooligans klubmi na SR sú Ultras Slovan (Pressburg), Ultras Spartak Trnava, 

Ultras Košice a Felvidéki Harcosok.7 Väčšinu futbalových chuligánov tvoria muži vo veku 

od 14 do 28 rokov. S pribúdajúcim vekom počet chuligánov rapídne klesá.8 Koncepcia boja 

proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 špecifikovala prepojenie s pravicovou extrémistickou 

scénou najmä u rizikových fanúšikov najväčších futbalových klubov SR. 

Vývoj počtu trestných činov klasifikovaných ako „s rasovým motívom, extrémizmus“ v SR za obdobie 1997 - 

2021 

9 

STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA PRAVICOVÉHO EXTRÉMIZMU V SR 

V ROKOCH 2011 - 2020 

Pomerne dobrý obraz o vývoji pravicovej extrémistickej (PEX) scény na Slovensku 

poskytujú zverejnené neutajované časti výročných správ Slovenskej informačnej služby,10 v 

ktorých sa odrážajú hlavní aktéri, najrelevantnejšie aktivity a vplyv medzinárodných udalostí 

a trendov na národnú PEX scénu. 

SIS v súvislosti s jej úlohou získavať a zákonom určeným príjemcom poskytovať informácie 

o najzávažnejších hrozbách priebežne vyhodnocovala aj bezpečnostné riziká v súvislosti so 

subjektami extrémizmu. Spravodajská činnosť „je zameraná o. i. aj na získavanie, sústreďovanie a 

vyhodnocovanie informácií, ktoré sa týkajú ekonomického, personálneho, sociálneho a organizačného 

zázemia extrémistických skupín.“11 

2011 

Hlavnými naratívmi pravicových extrémistov boli problematické spolužitie majoritného 

obyvateľstva s rómskou komunitou, sociálne problémy a kritika štátnych orgánov. Zároveň 

 
7 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 
8 K prevencii extrémizmu a radikalizmu (text vypracovaný v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti 
extrémizmu na roky 2015 – 2019) 
9 https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv 
10 https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html 
11 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 

https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
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dochádzalo k zintenzívňovaniu využívania sociálnych sietí na šírenie ich radikálnych názorov 

a získavanie sympatizantov. 

2012 

Neprišlo k zásadnejším zmenám v porovnaní s predchádzajúcim rokom. K zvýšeniu napätia 

prispel medializovaný problém „vlastníctva pozemkov pod nelegálne vybudovanými rómskymi 

osadami“ v nadväznosti na požiar hradu Krásna Hôrka, okrem toho sa aktivity extrémistov 

sústreďovali naďalej na organizovanie koncertov domácich a zahraničných hudobných 

skupín, niektorí ako „členovia skupín radikálnych futbalových fanúšikov (hooligans) prehlbovali 

spoluprácu so zahraničnými ultrapravicovými“ subjektami a taktiež zneužili verejné protesty na 

vlastnú propagáciu. 

2013 

Došlo k občasným násilným prejavom prívržencov a sympatizantov pravicového (aj 

ľavicového) extrémizmu, okrem iného aj pri verejných zhromaždeniach a na športoviskách. 

Potenciálne riziko súviselo v 2013 hlavne so snahou pravicových extrémistov preniknúť do 

politického a verejného priestoru naprieč všetkými úrovňami štátu. Pokračovali „násilné 

aktivity členov skupín slovenských radikálnych futbalových fanúšikov (hooligans),“ prehlbovanie ich 

spolupráce so zahraničím, a účasť na protestoch. Predmet záujmu činnosti SIS sa v 2013 

rozšíril aj na potenciálne hrozby voči európskym spoločenským systémom. 

2014 

Neprišlo k výraznejším zmenám v porovnaní s predchádzajúcim rokom, SIS zaznamenala 

klesajúcu tendenciu v násilných aktivitách pravicových extrémistov. 

2015 

Rétorika pravicových extrémistov sa začala silne zameriavať na protiimigračné postoje v 

súvislosti s migračnou krízou a teroristickými útokmi v Európe a na šírenie antagonistických 

postojov voči medzinárodným inštitúciám EÚ a NATO. 

2016 

Sledovaniu pravicovej extrémistickej scény venovala SIS vysokú pozornosť, k 

antiimigračným naratívom pravicových extrémistov sa opäť výrazne pridali protirómske a 

na ich šírenie využívali hlavne online priestor. (Spolu)organizovali aktivity za vystúpenie SR 

z EÚ a NATO. Predmetom monitorovania boli naďalej hooligans a v súvislosti s konfliktom 

na východe Ukrajiny SIS monitorovala zapojenie občanov SR do uvedeného konfliktu. 

2017 

V centre pozornosti sledovania extrémistickej scény boli predovšetkým jej hlavní pravicoví 

predstavitelia a ich aktivity v oblasti kritiky štátnej politiky SR, politiky euroatlantických 

štruktúr a EÚ v súvislosti s migráciou, šírenie protirómskych postojov aj v súvislosti so 

samosprávnymi voľbami, organizovanie hudobných koncertov, ich extrémistické a 

nenávistné prejavy na internete a online predaj extrémistického materiálu, násilné prejavy 

hooligans, ako aj činnosť polovojenskej organizácie v organizovaní výcviku a rozširovaní 
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členskej základne a vlastnej prezentácie a aktívna účasť Slovákov v konflikte vo východnej 

Ukrajine. 

2018 

Aktivity hlavných predstaviteľov pravicového extrémizmu sa sústreďovali predovšetkým na 

zvyšovanie politického a spoločenského vplyvu, antieuroatlanticky, protiimigračne a 

protirómsky zameranú kampaň do samosprávnych volieb a témou aktivít sa stali aj vznesené 

obvinenia voči nim z trestných činov extrémizmu aj na základe zistených podozrení SIS z 

„obchodovania s extrémistickým materiálom na internete, hanobenia štátnych symbolov, resp. prezentácie 

extrémistických symbolov a hesiel na verejnosti.“ V roku 2018 bola predmetom záujmu SIS aj 

činnosť novej medzinárodnej nacionalistickej organizácie Hnutie identity. V súvislosti s 

hooligans „SIS upozornila na podozrenia z tolerovania extrémistických prejavov zo strany organizátorov, 

ako aj na ďalšie formy ich zlyhaní pri organizovaní futbalových zápasov.“ Naďalej pokračovali 

neregistrované organizácie v brannom výcviku a rozširovaní členskej základne. Na 

slovenskej extrémistickej scéne sa objavili aj dva prejazdy ruského motorkárskeho klubu 

Noční vlci a vznikla ich slovenská pobočka Noční vlci Európa v obci Dolná Krupá v 

trnavskom okrese. 

2019 

Rastúci trend politického a spoločenského vplyvu pravicovej extrémistickej scény bol 

spôsobený aj kandidovaním jej predstaviteľov v prezidentských a europarlamentných 

voľbách a ich činnosti v kontexte so slovenskými parlamentnými voľbami. Okrem 

doterajších protirómskych, antiimigračných a anti-EÚ naratívov začali šíriť aj anti-LGBTI 

ideológiu. V súvislosti s teroristickým útokom na Novom Zélande sa nepreukázali žiadne 

kontakty predstaviteľov slovensko-pravicovej extrémistickej scény na austrálskeho útočníka 

z obdobia jeho pobytu na území SR v roku 2016. Pozornosť bola venovaná aj novému 

fenoménu individuálnych násilných resp. teroristických útokov prívržencov extrémne 

pravicovej ideológie na území Európy. Neregistrovaná organizácia pokračovala v 

paramilitárnych aktivitách a nábore nových členov a reagovala aj na rómsku problematiku 

„zriadením tzv. Protirómskych hliadok v obciach Smižany a Richnava (okr. Spišská Nová Ves), v ktorých 

predtým došlo k násilným incidentom medzi členmi rómskej komunity a príslušníkmi majoritného 

obyvateľstva“ a prostredníctvom registrovaného občianskeho združenia sa jej lídri angažovali 

v politickom a spoločenskom diskurze. Pokračovali extrémistické prejavy chuligánov najmä 

na futbalových štadiónoch pri zápasoch domácej najvyššej ligy aj euroligy, avšak dochádzalo 

k stretom aj mimo priestorov štadiónov. 

2020 

Predstavitelia pravicového extrémizmu sa zameriavali na posilnenie politického postavenia 

kandidovaním v parlamentných voľbách s dominantnými témami zľahčovania až 

spochybňovania pandémie COVID-19 s využívaním konšpiračných teórií, rómskej 

problematiky, kritiky EÚ a migračnej politiky. Vznikli nové občianske iniciatívy, ktoré 

pôvodne online aktivity zamerané proti protipandemickým opatreniam realizovali neskôr 

formou zhromaždení a verejných protestov v priamom rozpore s platným zákazom 

zhromažďovania a vo viacerých prípadoch s podporou pravicových extrémistov. Z vývoja 
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v iných krajinách EÚ bol viditeľný trend radikalizácie časti spoločnosti, stupňujúce sa 

verbálne útoky v online prostredí eskalovali až do vyhrážok verejne činným osobám 

fyzickým násilím, prípadne až ich fyzickou likvidáciou. 

Z uvedeného je zrejmé, že zverejnenie neutajovaných častí výročných správ SIS má veľký 

význam v pochopení vývoja najzávažnejších foriem extrémizmu na území Slovenska, 

predovšetkým však zverejnené informácie potvrdzujú dôležitosť sústredenia pozornosti na 

tento negatívny spoločenský jav. Za absolútne kľúčové je potrebné vnímať širšiu 

perspektívu uvedeného prehľadu v čase, z ktorého vyplývajú dva konkrétne závery 

relevantné pre túto esej: 

1) Prevencia a včasné riešenie sú najdôležitejšími „fázami deradikalizácie“ - inak 

povedané, problém extrémizmu treba riešiť pred tým, ako vznikne. 

Absencia prevencie a nedôsledné, prípadne žiadne, opatrenia na riešenie prejavov 

extrémizmu v ich zárodku majú veľký potenciál vyústiť do nekontrolovateľných 

rozmerov, o čom svedčí aj príklad postupného nárastu politického a spoločenského 

vplyvu pravicových extrémistov z lokálnej úrovne na (nad)národnú. 

2) Úloha miest v boji proti extrémizmu je nesporná. 

Rómske komunity a ich inklúzia, koncerty, protesty, futbalové zápasy na štadiónoch 

aj násilné strety chuligánov mimo štadiónov, branné cvičenia polovojenských skupín 

– všetky aktivity sa dejú v konkrétnom území, v konkrétnom meste (resp. obci). 

Napriek tomu, že mesto je v konaní limitované svojimi kompetenciami, je potrebné, 

aby stratégia boja proti extrémizmu v menovaných oblastiach bola spolutvorená 

zdola a aby bola adresná, t. j. vychádzala z poznania lokálnych špecifík. 

ÚLOHA MIEST A ODPORÚČANIA NA POSILNENIE ICH POSTAVENIA 

V BOJI PROTI EXTRÉMIZMU 

Fakt, že mestá nie sú považované za kľúčových aktérov v základných strategických 

dokumentoch akými sú Koncepcia boja proti extrémizmu aj Akčný plán Prioritnej oblasti BOJ S 

PROTIRÓMSKYM RASIZMOM A PODPORA PARTICIPÁCIE k Stratégii rovnosti, inklúzie 

a participácie Rómov do roku 2030, poukazuje na nepochopenie úlohy miest a nevyhnutnosť 

zintenzívnenia spolupráce v otázke boja proti prejavom extrémizmu naprieč celou verejnou 

správou, vrátane mestských samospráv. 

Mestá boli priamo zapojené do jedinej úlohy z Koncepcie. Vzhľadom na kompetencie, ktoré 

má samospráva pri organizácii verejných zhromaždení, mali mestá (obce) spolupracovať s 

Ministerstvom vnútra SR na spracovaní metodickej príručky pre potreby miestnej 

samosprávy k alternatívnym možnostiam riešenia problematiky verejných zhromaždení s 

extrémistickým prvkom. Výsledkom malo byť „efektívnejšie zvládanie verejných zhromaždení, 

zvýšenie informovanosti samospráv o problematike extrémizmu.“12 V 2016 bola, podľa Správy o 

odpočte úloh, príručka s názvom „Verejné zhromaždenia – otázky a odpovede“13 distribuovaná 

 
12 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-259 
13 https://www.obecne-noviny.sk/clanky/verejne-zhromazdenia-otazky-a-odpovede-metodicka-prirucka-pre-obce-1-cast 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-259
https://www.obecne-noviny.sk/clanky/verejne-zhromazdenia-otazky-a-odpovede-metodicka-prirucka-pre-obce-1-cast
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na samosprávy a mala sa venovať riešeniu zložitých situácií vrátane výskytu extrémistických 

prvkov na zhromaždeniach, súčasťou mal byť aj kalendár rizikových dní. Príručka bola 

distribuovaná prostredníctvom periodika ZMOS „Obecné noviny“, tzn. dnes nie je možné 

sa k nej verejne dostať, pretože je dostupná len registrovaným užívateľom na stránke 

Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Na obrázku14 vidieť, že podhubím 

vzniku extrémizmu je nespokojnosť ľudí, 

často z fungovania spoločnosti. Mesto 

svojou politikou, v rámci svojich 

kompetencií, ovplyvňuje priamo či menej 

priamo kvalitu denno-denného života 

občana, jeho vzdelanie, životnú úroveň, 

spoločenské, športové a kultúrne vyžitie a v 

určitej miere aj jeho kariérne možnosti. 

Okrem toho je potrebné brať do úvahy tiež 

skutočnosť, že bežný občan nevníma rozdelenie kompetencií medzi lokálnu, regionálnu a 

národnú úroveň, verejná správa pre občana znamená laicky „štát“. A „štát“ je subjektívne 

vnímaný občanom aj cez vedenie mesta, predovšetkým osobu primátora, ktorý je pre občana 

najbližšie dostupným „predstaviteľom štátu“ a najmä jedným z obyvateľov mesta. Lokálne 

politické vedenie a (ne)spokojnosť s ním sú teda faktory, ktoré sa spolupodieľajú na 

občianskej subjektívnej mienke o fungovaní spoločnosti a politiky. Pandémia jasne 

potvrdila, že v krízovej situácii občania najviac dôverovali svojim primátorom (starostom).15 

Dôležitosť angažovania lokálneho vedenia v boji proti extrémizmu sa ukazuje taktiež pri 

pohľade na motiváciu mladých ľudí k extrémistickému konaniu. Inklinujú k nemu často 

takí, ktorí sa nevedia zaradiť, nezapadajú v kolektíve, no prirodzene chcú niekam patriť.16 

Základné školy, športoviská, kultúrne a spoločenské aktivity, participácia mladých na správe 

vecí verejných – oblasti neoddeliteľne prepojené s prevenciou extrémizmu, na ktoré má 

vedenia mesta priamy vplyv. Neopomenuteľnou skutočnosťou je tiež lokálna znalosť 

územia mesta. Dynamiku a charakter mesta, ako aj lokálne problémy a príležitosti pozná 

jeho vedenie najlepšie, preto je nevyhnutné vo všetkých oblastiach, kde to má zmysel, 

využívať prístup zdola-nahor. Len tak je možné dosiahnuť cielené, adresné a efektné 

riešenia. 

Iniciatíva Strong Cities Network (Sieť silných miest) sa zameriava na prevenciu nenávisti, 

polarizácie a extrémizmu predovšetkým v (post)konfliktných oblastiach sveta. Získané 

know-how využíva na pomoc miestnym autoritám pri vytváraní adresných riešení a stratégií 

na prevenciu a elimináciu extrémizmu prostredníctvom analýzy miestnych hrozieb, 

budovania kapacít, a prepájania kľúčových aktérov v území. 

 
14 K prevencii extrémizmu a radikalizmu vypracovaný v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti 
extrémizmu na roky 2015 – 2019 
15 https://transparency.sk/sk/nitrianskeho-zupana-nepozna-polovica-obyvatelov-kraja-ani-po-20-rokoch/ 
16 K prevencii extrémizmu a radikalizmu vypracovaný v súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti 
extrémizmu na roky 2015 – 2019 

https://transparency.sk/sk/nitrianskeho-zupana-nepozna-polovica-obyvatelov-kraja-ani-po-20-rokoch/
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SCN identifikovala 10 kľúčových odporúčaní pre mestá, ktorými môžu prispieť k prevencii 

a boju proti radikalizácii a extrémizmu:17 

1) prostredníctvom komplexnej analýzy identifikovať lokálne riziká a potreby; 

2) počúvať a pochopiť miestnych obyvateľov, s cieľom identifikovať konkrétnu 

motiváciu k násilnému extrémizmu a na základe toho vytvoriť na mieru šitý prístup 

k jeho predchádzaniu a eliminovaniu; 

3) budovať dôveru miestnych obyvateľov k polícii, zapájanie občianskej spoločnosti 

do tvorby lokálnych politík a úzka spolupráca s ňou, ako aj s lokálnymi lídrami, 

pedagogickými pracovníkmi, atď.; 

4) budovať spoločné komunitné priestory určené pre všetky spoločenské vrstvy 

obyvateľstva, vytvorením možností na ich združovanie znižovať segregáciu, 

polarizáciu a sociálne vylúčenie; 

5) zmapovať miestnych aktérov a vyhodnotiť možnosti potenciálnych partnerstiev, 

dostupných zdrojov a kapacít na spoločné riešenie problému extrémizmu (vrátane 

partnerov v oblasti ubytovania, vzdelávania, sociálnej starostlivosti, rekreácie, 

náboženstva, kultúry...), ktoré by malo dopomôcť vytvoreniu dôvery medzi 

miestnymi poskytovateľmi služieb a občanmi; 

6) pripraviť lokálny akčný plán na boj proti extrémizmu a zakomponovať ho do 

stratégií a plánov mesta v dotknutých oblastiach; 

7) nájsť a poskytnúť alternatívne riešenia pre mládež potenciálne náchylnú k 

radikalizácii na základe výsledkov analýz, pričom musí byť dodržané pravidlo tzv. 

„neškodnej alternatívy“, a zapojiť miestnych odborníkov do prípravy preventívnych 

a intervenčných programov; 

8) podporovať miestne iniciatívy poskytnutím a koordinovaním finančných 

prostriedkov, prípadne zriadiť spoločný verejno-súkromný fond; 

9) zdieľať osvedčené postupy a skúsenosti, tzv. „príklady dobrej praxe“, tak s 

ostatnými samosprávami, ako aj na regionálnej a (nad)národnej úrovni; 

10) nelimitovať výmenu informácií len na hranice mesta, prepájať sa s aktérmi mimo 

miestnej samosprávy a udržiavať aktívne kontakty. 

ZÁVER 

Na základe identifikovaných najdôležitejších faktorov a špecifík pravicového extrémizmu v 

kontexte Slovenska je nevyhnutné zamerať sa pri analýze lokálnych rizík na trendy v 

nasledovných indikátoroch, ktoré sú predpokladom pre vytváranie a posilňovanie 

extrémizmu v slovenských mestách: 

• podpora extrémistických subjektov vo voľbách do lokálnych a regionálnych 

samospráv, ako aj na národnej a tiež európskej úrovni 

o ĽSNS a nová politická strana Republika založená odídencami z ĽSNS atď. 

• kriminalita 

o počet trestných činov podľa uvedených § v meste (prípadne v okrese) v čase 

 
17 https://strongcitiesnetwork.org/en/10-steps-that-cities-can-take-to-prevent-and-counter-violent-extremism/ 

https://strongcitiesnetwork.org/en/10-steps-that-cities-can-take-to-prevent-and-counter-violent-extremism/
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a) § 140 písm. d) – trestný čin spáchaný z osobitného motívu (v úmysle 

verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb 

alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich 

náboženské vyznanie ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z 

predchádzajúcich dôvodov) 

b) § 140 písm. f) – trestný čin spáchaný z osobitného motívu (z 

národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z 

dôvodu farby pleti) 

c) § 144 – úkladná vražda 

d) § 145 – vražda 

e) §147 a 148 – zabitie 

f) § 155 až 158 – ublíženie na zdraví 

g) § 245 a 246 – poškodzovanie cudzej veci 

h) § 359 – násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi 

i) § 364 – výtržníctvo 

j) § 418 – genocídium 

k) § 421 a 422 – podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu 

práv a slobôd občanov 

l) § 422a – výroba extrémistických materiálov 

m) § 422b – rozširovanie extrémistických materiálov 

n) § 422c – prechovávanie extrémistických materiálov 

o) § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia18 

p) § 424 a 424a – podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej 

nenávisti 

o celková kriminalita na 1000 obyvateľov / mesto (prípadne okres) v čase 

• rómske komunity a maďarské menšiny v mestách 

• extrémistické skupiny fanúšikov športových klubov 

• športovo – branné organizácie 

• voľnočasové aktivity, prostredníctvom ktorých sa PEX subjekty snažia 

verbovať sympatizantov na bojové zručnosti, ktoré naberajú prostredníctvom 

tréningov, tzv. „warrior mentality“ (mentalita bojovníka), ktorý dokáže ochrániť svoju 

komunitu.19 

 
18 Tu je potrebné zohľadniť závery signálnej správy „Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva“, podľa ktorej 
je latencia pri trestných činoch podľa § 423 a § 424 Trestného zákona pomerne vysoká oproti ostatným trestným činom 
násilnej kriminality. 
19 Typy uvedených voľnočasových aktivít bližšie popísala Sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN, 2019) v 
publikácii „Far-right Extremism. A Practical Introduction“. 
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Príloha č. 1 „Prehľad relevantných dostupných identifikátorov v jednotlivých mestách SR“ 
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