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Publikácia, ktorú držíte v rukách, je výstupom projektu „Mladí proti extrémizmu a 
radikalizmu“, ktorý Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) realizoval s 
podporou Ministerstva spravodlivosti SR a nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. V rámci 
projektu sa v dňoch 30. júna až 2. júla 2017 v Banskej Štiavnici uskutočnila letná 
škola, počas ktorej slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach a workshopoch 
hovorili so študentmi o narastúcom výskyte prejavov diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie. Obsah diskusií zachytávajú 
nasledujúce kapitoly publikácie.

SSPI aj touto cestou ďakuje donorom za podporu, bez ktorej by nebolo možné projekt 
realizovať, autorom textov, ktorí sa podelili  o svoje dlhoročné skúsenosti z praxe, a 
tiež riaditeľom a pedagógom stredných škôl, ktorí pomohli šíriť informácie o letnej 
škole medzi svojimi študentmi.

Osobitné poďakovanie však patrí najmä všetkým mladým ľudom, ktorí sa zaujímajú 
o túto publikáciu, pretože je to dôkazom toho, že im extrémizmus, radikalizmus a 
netolerancia nie sú ľahostajné. Práve záujem o dianie okolo seba je prvým krokom k 
tomu, aby sa nám podarilo vykoreniť tento nebezpečný fenomén skôr, ako dosiahne 
rozmery tridsiatych rokov minulého storočia.

O PUBLIKÁCII
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I. EXTRÉMIZMUS, RADIKALIZMUS, PROPAGANDA

Čo je to extrémizmus? 

Čo je to radikalizmus? 

Slovo pochádza z latinského výrazu pre krajnosť, výstrednosť, hraničnú 
hodnotu. Encyclopaedia Beliana (Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2005) definuje 
extrémizmus ako „politický smer, ktorého cieľom je väčšinou likvidácia politického 
pluralistického systému“.1 Znakmi extrémizmu sú najmä neschopnosť realistického 
vyhodnotenia politickej situácie, neochota ku kompromisom a používanie násilných 
a nedemokratických prostriedkov.2 Extrémizmus nemusí automaticky znamenať 
kriminálne konanie. 

Pojem vznikol z latinského slova radix  (koreň) v 18. storočí na označenie 
stúpencov dôkladných, ku koreňom idúcich spoločenských zmien. 

Politológia zatiaľ nedospela k definovaniu jasného rozdielu medzi extrémizmom 
a radikalizmom, ale v praxi sa za radikalizmus označujú politické postoje, ktoré sa 
pohybujú na hrane demokratického politického systému, no nechcú ho odstrániť, 
kým politický extrémizmus odmieta demokratický právny štát a snaží sa ho výrazne 
modifikovať alebo odstrániť.3 

Z uvedeného je zrejmé, že problematiku radikalizmu a extrémizmu nemožno 
nechať len na „orgánoch činných v trestnom konaní“, ktorých činnosť je striktne 
obmedzená na kriminálne konanie, a teda nedokážu pôsobiť proti tým extrémistom, 
ktorí síce pracujú na likvidácii demokratického právneho štátu, ale (zatiaľ) neporušujú 
zákony.

Rola občianskej spoločnosti

1 In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2005. 698 s. ISBN 
80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh - Gala), s. 277.
2 In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. 
ISBN 80-7277-209-0. s. 125
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/Radikalismus

JURAJ SMATANA, autor je stredoškolský pedagóg a občiansky aktivista. Dlhodobo sa 
venuje problematike extrémizmu, radikalizmu a propagandy. Cieľom tohto textu je 
doplniť prezentáciu a diskusiu, ktoré prebehli na Letnej škole Mladí proti extrémizmu 
a radikalizmu v roku 2017.



4 l

 Mladí proti extrémizmu a radikalizmu

V súčasnosti je slovo propaganda vnímané hanlivo, ale pôvodný význam bol 
neutrálny: latinské slovo propagare znamená „rozširovať“. Prvýkrát bolo použité v 
17. storočí, keď počas tridsaťročnej vojny pápež Gregor XV. založil Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide – Svätú kongregáciu pre šírenie viery. (Kongregácia pôsobí 
doteraz, ale v roku 1967 bola premenovaná na Kongregáciu pre evanjelizáciu národov 
– nepochybne aj z propagandistických dôvodov.) Na pomenovanie súčasného 
fenoménu sa pojem propaganda začal široko používať počas 1. svetovej vojny, v 
ktorej bojujúce strany využívali nielen objavy priemyselnej revolúcie, ale aj práce 
modernej psychológie. 

Philip M. Taylor uvádza, že propaganda nie je nič viac než „komunikácia myšlienok, 
ktorá má druhých prinútiť konať či myslieť určitým spôsobom“.4 Pokiaľ propagandu 
definujeme takto široko, tak je zrejmé, že jej vznik sa kryje so vznikom ľudskej 
komunikácie. 

Novinár, podľa ktorého je nazvaná svetoznáma Pulitzerova cena, bol známy 
štvavými článkami, vytvárajúcimi protišpanielske nálady.

 Paradoxne práve demokratický právny štát zabezpečuje najširší rozsah 
občianskych práv a slobôd, a to aj pre svojich odporcov. Pri obdivovateľoch 
komunistického alebo fašistického totalitného systému sa pravidelne stretávame s 
tým, že sa pre seba dovolávajú všetkých politických slobôd liberálnej demokracie, 
ktoré totalita, samozrejme, neposkytuje, napríklad so slovami „kým sa tu teda hráme 
na demokraciu...“ .

Značná časť sporu medzi liberálnou demokraciou a extrémizmom tým pádom 
prebieha na poli ovplyvňovania a formovania verejnej mienky – a teda aj na poli 
propagandy.  

Propaganda

  
4 Philip M. Taylor, Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era, 3rd ed. 
(Manchester: Manchester University Press, 2003), s. 6.

Osobnosti modernej propagandy

 • Joseph Pulitzer (1847-1911) 
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Pulitzerove noviny sa významne podieľali na vypuknutí neplánovanej španielsko-
americkej vojny v roku 1898.56 

Priekopník propagandy a PR, zvaný tiež „otec spinu7“ alebo „otec public relations“. 
Bol synovcom Sigmunda Freuda a úspešne využíval psychologické poznatky v 
komerčnej praxi. Jeho diela Crystallizing Public Opinion (1923) a Propaganda (1928) 
údajne ovplyvnili aj Josepha Goebbelsa. V roku 1945 napísal knihu Public Relations a 
v roku 1955 dielo Výroba súhlasu - Engineering of Consent. 

Hitlerov minister propagandy a jeho osobný konzultant pre verejné vystúpenia. 
Organizoval napríklad verejné pálenie kníh židovských a protinacistických autorov 
alebo pogrom Krištáľová noc. Pod Goebbelsove ministerstvo ľudovej osvety a 
propagandy podliehali divadlá, film, rozhlas a všetka tlač. Jeho rečnícke umenie bolo 
strhujúce a ním vytvárané propagandistické kampane doteraz budia rešpekt. Na 
konci vojny po Hitlerovej samovražde spolu so svojou manželku spáchal samovraždu, 
pričom predtým usmrtili aj svojich 6 detí. 

Sovietsky komunistický politik a ideológ. Stalin ho poveril riadením sovietskej 
kultúrnej politiky, pričom vplyv takzvanej ždanovčiny sa prejavil vo všetkých krajinách 
pod vplyvom Sovietskeho zväzu, vrátane Československa a Číny. Umelci boli povinní 
určenými prostriedkami propagovať jediné správne politické hodnoty a podieľať sa 
tak na politickom boji komunistickej strany. 

 • Edward Bernays (1891-1995)

 • Joseph Goebbels (1897-1945)

 • Andrej Alexandrovič Ždanov (1896 – 1948)

5 Spencer, David Ralph. The Yellow Journalism: The Press and America’s Emergence As a World Power. Evanston, Ill: 
Northwestern University Press, 2007.
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_of_the_Spanish%E2%80%93American_War#Hearst_and_Pulitzer
7 Pojem spin (otočka, falošná rotácia) sa v anglofónnom prostredí používa na označenie klamnej, vysoko manipulatívnej 
formy propagandy, založenej na podávaní skresleného, zaujatého výkladu udalostí, prípadne na kampaniach s cieľom 
dosiahnuť zmenu verejnej mienky v prospech alebo proti niekomu. Propagandista tohto typu sa nazýva spin doctor.
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Oliver Taylor8 rozdeľuje propagandu podľa jej účelu na sedem druhov: 
politická propaganda, ekonomická propaganda, vojnová propaganda, diplomatická 
propaganda, didaktická propaganda, ideologická propaganda a úniková propaganda. 

Obr. 1: V túžbe po získaní politickej funkcie sú kandidáti schopní siahnuť aj po 
Photoshope a westerne Sedem statočných. Politická strana Právo a spravodlivosť, 
voľby do NR SR 2012

Jej cieľom je získanie alebo udržanie politickej moci. 

Jej cieľom je primať ľudí kupovať alebo predávať tovary a výrobky. 

Rozdelenie propagandy podľa účelu

  
8 Oliver Thomson, Easily Led: A History of Propaganda (Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton Pub., 1999).

 • Politická propaganda

 • Ekonomická propaganda
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Obr. 2: Zľava: Prihlásil si sa za dobrovoľníka? Sovietsky zväz, 1920. Chcem ťa pre US 
Army! USA, 1917. Briti ťa potrebujú! Veľká Británia, 1914. 

Hlavnými cieľmi vojnovej propagandy sú demoralizácia nepriateľa a posilnenie 
morálky vlastného obyvateľstva a vojakov. 

Cieľom diplomatickej propagandy je vyvolať nepriateľstvo alebo naopak sympatie 
k určitým štátom. 

Didaktická propaganda sa využíva na vzdelávanie populácie, napríklad boj proti 
nemociam, zlej hygiene či nezdravým návykom. 

Jej cieľom je šírenie celých ideológií alebo myšlienkových systémov. 

 • Vojnová propaganda

 • Diplomatická propaganda

 • Didaktická propaganda

 • Ideologická propaganda
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Nasledovné rozdelenie vzniklo vo Veľkej Británii počas 2. svetovej vojny. Bežne 
sa používalo počas studenej vojny na oboch stranách železnej opony a objavuje sa 
doteraz. 

Relatívne vierohodné informácie, identifikovateľný zdroj, bežné PR techniky ako 
jednostranná prezentácia názoru alebo vytrhávanie autentických výrokov z kontextu. 

Vierohodne znejúce dezinformácie a lži, v skutočnosti pochádzajúce z dielne 
nepriateľa. 

Selektovanie správ, významové posuny, ťažká identifikácia zdroja – maskované 
a legitimizované zdroje. 

Špecifický typ politickej propagandy, v ktorom sa využíva zábava na rozptýlenie 
pozornosti más, aby sa dosiahlo ich ľahšie podvolenie cieľom vládnucej elity. 

 • Biela propaganda

 • Čierna propaganda

 • Šedá propaganda

 • Úniková propaganda  

Rozdelenie propagandy podľa zdroja a pravdivosti 
informácií



9 l

 Mladí proti extrémizmu a radikalizmu

V roku 1937 vznikol v USA Inštitút na analýzu propagandy (IPA), ktorého úlohou 
bolo zoznamovať americkú verejnosť s problematikou propagandy a tým ju imunizovať 
proti pôsobeniu nastupujúcej nacistickej propagandy. Inštitút identifikoval sedem 
základných techník propagandy: name-calling, glittering generality, euphemisme, 
transfer, testimonial, plain folks, band wagon a fear appeal. 

Osem základných techník propagandy9 

Táto technika spája osobu alebo ideu s negatívnym symbolom. Propagandista 
dúfa, že príjemcovia zavrhnú ideu alebo osobu spojenú s negatívnym symbolom 
bez toho, aby uvážili dostupné informácie. Údernejšou formou tejto techniky je 
využívanie slov, fráz alebo obrazov, ktoré vyvolávajú negatívnu emocionálnu odozvu.  

Obr. 3, 4: Zničme špiony rozvratníky. Československo, 50. roky. Zničme túto 
šialenú beštiu. Harry Ryle Hopps, USA, 1917. Táto technika propagandy s obľubou 
používa zvieratá, ktoré sú mnohým ľuďom odporné (hady, pavúky, potkany, besné 
psy, chobotnice...),  čím sa dosahuje nielen negatívna emocionálna odozva, ale aj 
dehumanizácia nepriateľa

 • Name-calling – „vzývanie zlých slov“

  
9 Voľne podľa článku Jana Podhajského, SOCIOweb – Sociologický webzin, 11-12/2003. Dostupné na http://docplayer.
cz/6272919-Socioweb_11-12_2003.html
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Táto technika je presným opakom predchádzajúcej. Propagandista v tomto 
prípade manipuluje so slovami, ktoré sú obklopené kultúrne dôležitými a všeobecne 
uznávanými významami a myšlienkami, ako sú napríklad dobro, civilizácia, sloboda, 
vlastenectvo, veda, pokrok, ľud, národ, rodina. Tieto vznešené slová sú natoľko 
všeobecné, že môžu vzbudzovať rôzne predstavy a sú prijímané pozitívne bez toho, 
aby boli preskúmané fakty. 

Eufemizmy sú slová nepresné, zahmlievajúce, zjemňujúce. Propagandista ich 
môže využiť na upokojenie publika. Napríklad klasickým eufemizmom pre plošné 
zdražovanie bol v čase komunizmu pojem „úprava cien“.

Obr. 5, 6. Impérium je život. K ruskému impériu so stranou Veľké Rusko. Neznámy 
autor, Ruská federácia, rok 2014. NSDAP chráni národné spoločenstvo. Autor René 
Ahrlé, Nemecko, medzi 1933 a 1940. 

 • Euphemisme – eufemizmus

 • Glittering generalities – „žiariace všeobecnosti“, dobré symboly 
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„My máme úrady, nepriateľ má byrokraciu. My máme vládu, nepriateľ má režim. 
My sme nastolili  poriadok, nepriateľ krvavo potlačil odpor. My máme armádu, nepriateľ 
soldatesku, väčšinou zdivočelú. My máme bojovníkov za slobodu, nepriateľ teroristov. 
My máme spravodajcov, nepriateľ špiónov. My máme spojencov, nepriateľ satelity.“ 
(Autor neznámy) 

Transfer spočíva vo využití prestíže, autority niečoho, čo sa všeobecne rešpektuje 
(cirkev, veda, historická udalosť). Propagandista sa snaží prenášať ich prestíž a 
autoritu na svoj program bez toho, aby s nimi mal nejaké legitímne alebo aspoň 
formálne spojenie. Transfer môže byť aj negatívny. 

Obr. 6, 7. Nóri bojujú za Nórsko. Autor neznámy, približne 1942. Za Dánsko! Proti 
boľševizmu! Autor neznámy, rok 1942. Propaganda nacistického Nemecka sa v 
okupovanom Nórsku i Dánsku snažila o transfer prestíže historických germánskych 
bojovníkov (Vikingov či stredovekých rytierov) na jednotky SS, teda vlastne o 
zasadenie novej situácie do historického interpretačného rámca. 

 • Transfer – prenos
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Obr. 8, 9. Falošné výroky Jana Wericha a Milana Lasicu o moslimoch. Autor alebo 
autori nezámi, Česko, Slovensko, prvý výskyt na internete v roku 2015. V oboch 
prípadoch použil autor vymyslené výroky, čierno-biele fotografie rešpektovaných 
hercov a citáciu neexistujúcich zdrojov na účely protiutečeneckej propagandy. 

Využívanie populárnych osobností alebo citovanie kvalifikovaných zdrojov je 
bežnou súčasťou propagandistického arzenálu. Názor celebrity alebo uznávaného 
kvalifikovaného zdroja sa obvykle prijíma s menšou kritickosťou.

Cieľom tejto techniky je presvedčiť príjemcu, že myšlienky propagandistov „vzišli 
z ľudu“, alebo že presadzovaná osoba nie je nič viac než prostý človek – aby sa s nimi 
príjemca mohol ľahšie identifikovať. 

 • Testimonial – dobrozdanie

 • Plain folks – obyčajní, prostí ľudia
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Obr. 10: BLESK, 18. 11. 2013, autori poe, geok, foto Ladislav Křivan. Reportéri 
bulvárneho denníka „prichytili“ manželku Andreja Babiša na nákupe. Článok aj za 
pomoci infografiky „odhaľuje“, že miliardárova manželka neutráca za „značkové 
kabelky a luxusní hodinky“, ale chodí nakupovať do supermarketu „medzi obyčejnými 
smrtelníky“. Nemusela to byť cielená PR kampaň na podporu politika Babiša, ale 
keby bola, nevyzerala by inak. 

Pri tejto technike sa propagandisti snažia navodiť efekt podobný dychovej 
kapele, za ktorou spontánne pochoduje dav ľudí. Za týmto účelom vytvárajú falošný 
dojem, že určité myšlienky alebo názory sú oveľa rozšírenejšie, než v skutočnosti sú. 
Moderným príkladom použitia techniky band-wagon môžu byť internetové „trollie 
farmy“ alebo iným spôsobom organizovaní diskutéri, ktorí v diskusiách pod článkami 
alebo na sociálnych sieťach navodzujú dojem, že ich názory sú väčšinové. Podobný 
efekt môžu dosiahnuť aj falošné prieskumy verejnej mienky. 

 • Band-wagon – „všetci sme na jednej lodi“

Obr. 11: Anonymná stránka „Uniknuté 
dokumenty“ zverejnila vo februári 
2016 „prieskum“ neexistujúcej 
agentúry, ktorý strane Kotleba – ĽSNS 
prisúdil najvyššie preferencie zo 
všetkých politických strán.  
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„Ak sa nepridáte na našu stranu, tak sa stane hrozné nešťastie!“ 

 • Fear appeal – vyvolávanie strachu

Účinne aplikovaná technika vyvolávania strachu
má štyri fázy

• hrozba,
• odporučenie vhodného správania 
• zistenie príjemcu, že odporúčanie je efektívnou cestou od hrozby
• uvedomenie si príjemcu, že je schopný splniť odporúčanie

Obr. 12: webová stránka kotlebovcov v januári 2017. Fotografia osoby tmavej 
pleti hroziacej nožom nepochádza zo Slovenska – jej najstarší výskyt sme našli 
na bulharskom diskusnom fóre v roku 2006. 
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Dejiny psychologickej manipulácie sú rovnako staré ako dejiny ľudského druhu. 
Z tohto prostého konštatovania vyplýva niekoľko záverov: 

Najúčinnejšie metódy propagandy „hackujú“ ľudskú psychiku, ktorá sa vytvárala 
milióny rokov. Napríklad atrocity propaganda (propaganda o ukrutnostiach) útočí na 
prirodzený ľudský súcit prípadne rodičovský cit. Konšpiračné teórie zasa zneužívajú 
prirodzenú a užitočnú ľudskú opatrnosť, podozrievavosť, obozretnosť, schopnosť 
vytvárať z nejasných náznakov ucelený príbeh. Metóda ohovárania, klebetenia, 
šuškanej propagandy zasa „hackuje“ základný spôsob odovzdávania sociálnej 
skúsenosti. Vytváranie falošného obrazu nepriateľa útočí na odvekú potrebu 
zomknutia sa, potrebu kolektívnej obrany. 

Neexistuje človek odolný voči všetkým manipuláciám. Uvedomenie si vlastnej 
zraniteľnosti je základným krokom na zvýšenie imunity voči propagande. 

Problematiku psychologickej manipulácie a propagandy nemožno pokryť na pár 
stranách, vyžaduje si dlhodobé štúdium. Majme však na pamäti osud čarodejníka 
Sarumana z mýtickej Problematiku psychologickej manipulácie a propagandy 
nemožno pokryť na pár stranách, vyžaduje si dlhodobé štúdium. Majme však na 
pamäti osud čarodejníka Sarumana z mýtickej ságy Pán prsteňov, ktorý sa tak zahĺbil 
do temných umení, až sa mu sily svetla, dobra, krásy a pravdy zdali príliš slabé.

NAMIESTO ZÁVERU
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Odporúčané webové stránky

www.konspiratori.sk – aktualizovaná databáza dezinformačných a podvodných 
webov, aplikácia Bullshit Detector.
www.blbec.online – automaticky generovaný monitoring stoviek facebookových 
stránok, zaradených do kategórií Náckovia – Konšpirátori – Putinofili – Šarlatáni – 
Komunisti – Alt Right. Fulltextové vyhľadávanie v komentároch na týchto stránkach, 
vrátane odstránených komentárov. 
Facebooková stránka Dezinformácie Hoaxy Propaganda – aktuálny prehľad 
najrozšírenejších bludov slovenského a českého internetu. 
www.dennikn.sk/autor/dezinformacie-hoaxy-propaganda/ - spoločný výstup aktivít 
Juraja Smatanu, kolektívu spolupracovníkov z facebookovej stránky Dezinformácie – 
Hoaxy – Propaganda a GLOBSEC Policy Institute. 
www.evropskehodnoty.cz/kremlinwatch/ Kremlin Watch – strategický program 
think-tanku Evropské hodnoty, ktorého cieľom je rozkrývať a čeliť dezinformačným a 
vplyvovým operáciám Ruskej federácie a jej spoluhráčov. 
www.manipulatori.cz – publicistický web, ktorý sa venuje oblasti politického 
marketingu, public relations a komunikačných stratégií. 
www.faktus.info – faktami proti nenávisti. Projekt o. z. Člověk v tísni. 
www.zvolsi.info – manuál „Surfařův průvodce po internetu“.
www.hoax.cz – databáza poplašných, nebezpečných a zbytočných reťazových správ.
www.tapolitika.cz – preklady ruských nezávislých zdrojov do češtiny.
www.euvsdisinfo.eu – stránka European External Action Service East Stratcom Task 
Force. 
www.antipropaganda.sk – odpoveď Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku 
(SSPI) na informačnú vojnu, prebiehajúcu v slovenskom mediálnom priestore
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Pravicový extrémizmus má na Slovensku relatívne bohatú genézu, v ktorej prešiel 
výraznými zmenami: a to od vonkajšieho imidžu jeho aktérov cez naratív, ktorým sa 
presadzoval, až po zmeny v konkrétnych druhoch aktivít a spôsoboch šírenia svojho 
obsahového posolstva. Niektoré zmeny boli natoľko zásadné, že pomohli extrémnej 
pravici postupne sa etablovať ako akceptovaný subjekt ašpirujúci na prevzatie 
podielu na výkone štátnej moci.  

Vymedzenie extrémizmu

II.EXTRÉMNA PRAVICA A TRANSFORMÁCIA JEJ       

IRENA BIHARIOVÁ, autorka je predsedníčka Ľudia proti rasizmu a členka správnej 
rady Progresívneho Slovenska.

Na označenie predmetnej problematiky sa na Slovensku zaužívali pojmy pravicový 
extrémizmus, krajná pravica, ultrapravica, prípadne neonacizmus. Medzi jednotlivými 
pojmami však existujú určité významové odchýlky a špecifiká. Pojem neonacizmus 
sa zdá priliehavejší pre obdobie rokov 1989 – 2005, keďže vtedy sa existujúce hnutia 
priamo a explicitne hlásili k nacistickému odkazu: preberali symboliku nacistického 
Nemecka, otvorene oslavovali politiku Tretej ríše a neskrývane propagovali doktríny 
o rasovej nerovnosti a antisemitizmus. Pre obdobie po roku 2005, keď sa aktivity 
extrémistických skupín viac približovali k realizácii politických práv a slobôd, a 
kedy sa ich agenda rozšírila o antisystémový politický program, je vhodnejší termín 
„pravicový extrémizmus“.

Pravicoví extrémisti, ktorí zo sídliskových bitkárov dorástli na politických 
kandidátov či aktívnych členov občianskych združení, sa už neobmedzujú len na cieľ 
získať autoritu vo svojej skupine.

Pojem pravicový extrémizmu možno vymedziť týmito 
základnými znakmi: 

• Protidemokratický postoj

AGENDY
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• Silné (intenzívne) narušenie ľudskoprávnych štandardov alebo snaha o 
takéto narušenie

• Represívny silný štát.

• Výrazne animózny, nenávistný postoj k rôznym skupinám obyvateľstva 
(rasizmus, antisemitizmus, anticiganizmus, islamofóbia, homofóbia a pod.)

Profesionalizujú svoje ciele, pričom vrcholnou ambíciou je odstránenie 
demokratického zriadenia. Tento stav môžu navodiť aj bez toho, aby ho priamo 
formulovali. Stačí, keď smerujú k odstráneniu niektorého z podstatných znakov 
demokracie – napríklad k obmedzeniu existujúceho konceptu ľudských práv vrátane 
rovnosti pred zákonom, narušeniu deľby moci, obmedzeniu nezávislosti kontrolných 
inštitúcií atď.

Porušenie by malo dosahovať určitý stupeň intenzity, aby bol extrémizmus 
odlíšiteľný od „bežnej“ protiprávnej činnosti, ktorou sa rušia základné práva a 
slobody.

Ďalším typickým znakom krajne pravicovej ideológie – najmä v súvislosti s 
metódami, akými sa jej prívrženci snažia o presadenie svojej vízie do praktického 
života a politiky – je akcentovanie sily štátu, represia a celkové posilňovanie 
násilných metód pri uskutočňovaní jej ideového programu. Legitimitu štátu 
odvodzujú od národa, ktorý jediný má štátotvorné oprávnenie. To znamená, že za 
jeho plnohodnotných členov sa považujú len tí, ktorých spája rovnaký národnostný a 
etnický pôvod. Národná príslušnosť prevažuje nad princípom občianstva. 

To, ako hlasno sa k doktrínam rasizmu, antisemitizmu či anticiganizmu extrémisti 
priznávajú, sa postupne mení a vyvíja. V modernej rétorike extrémistických skupín – 
najmä ak majú politické ambície – momentálne ustupuje explicitná obhajoba teórií o 
rasovej nerovnosti. V rebríčku ich nepriateľov sa nachádzajú skupiny, ktoré definujú 
viac cez sociálne než rasové či antropologické vlastnosti (paraziti, kriminálnici, 
rozvracači hodnôt atď). Pri trochu hlbšom preniknutí do „ich hantýrky“ však ostáva 
nepochybné, že tieto negatívne sociálne kategórie sú len synonymom pre konkrétne 
národnostné, etnické, rasové, sexuálne alebo náboženské menšiny. 
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Na základe uvedených znakov možno sformulovať vymedzenie pravicového 
extrémizmu ako konanie, ktorým sa zasahuje do ľudských práv a slobôd, ktoré 
je najčastejšie motivované nenávistným postojom k skupinám a jednotlivcom 
definovaným rasou, národnosťou, etnicitou, pôvodom, náboženstvom či 
sexuálnou orientáciou, a ktoré buď priamo cieli na zmenu či odstránenie 
demokratického systému, alebo ho svojimi prejavmi nepriamo narúša. 

Spôsob, akým sa z okrajovej patologickej ideológie stal relevantný politický 
prúd, čo všetko k tomu prispelo a akými znakmi je tento prerod sprevádzaný, je 
témou, ktorá zamestnáva politológov, právnikov, sociológov či akademikov v celej 
Európe. Na Slovensku táto téma vzbudila pozornosť najmä po roku 2016, keď sa 
dovtedy mimoparlamentnej strane Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko podarilo 
získať 14 mandátov v Národnej rade SR.10 Vyvstali otázky a spoločenské diskusie o 
tom, či je táto strana naozaj fašistickou stranou, či chce naozaj povaliť demokraciu, 
alebo len populisticky parazitovať na politickej skepse občanov, prípadne či jej 
prítomnosť v politickom priestore nie je len dôsledkom „spoločenského protestu 
proti skorumpovanému systému“.  

Odhliadnuc od vývoja konkrétnych subjektov, prerod extrémistickej scény 
prebehol v rámci celej Európy a v mnohých aspektoch má rovnaké podoby.  

Na Slovensku možno tento proces rozčleniť na tri fázy: na obdobie do roku 2005, 
medziobdobie 2005 až 2008 a fázu po roku 2009. Základné kritériá, ktorými možno 
najlepšie ilustrovať transformáciu extrémizmu na Slovensku, sú najmä vonkajší 
profil a forma organizácie hnutí, aktivity a spôsob prezentácie a v neposlednom 
rade tematický repertoár. 

Hnutia, ktoré pôsobili v 90. rokoch na Slovensku, mali skôr charakter mládežníckej 
subkultúry než subjektov s jasnou politickou víziou a programom.

10  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016, http://volbysr.sk/sk/data03.html

Vývoj pravicového extrémizmu na Slovensku

Obdobie neonacistov (1989 – 2005)
Profil a organizácia hnutí
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 V týchto prevažne lokálne organizovaných skupinách sa zgrupovali mladíci 
vo veku 14 až 25 rokov, pre ktorých sa viac ako ideologické presvedčenie stávalo 
životným princípom násilie, pocit súdržnosti k partii a vedomie, že sú súčasťou 
„niečoho veľkého“, niečoho, čo sa vzpiera obvyklým normám a má chuť zakázaného. 

Združovala ich najmä potreba zaradiť sa v skupine, z pozície ktorej sa zároveň 
budú môcť vyhraňovať voči „tým ostatným“. Zaujímavosťou je, že aj keď možno 
„sídliskoví vojaci“ až tak dopodrobna nerozumeli hĺbke ideí, ku ktorým sa hlásili ,  o 
to otvorenejším spôsobom im vyjadrovali svoju podporu. Bez potreby skrývať sa za 
nálepky patriotizmu či vlastenectva sa otvorene priznávali k inšpiráciám treťou ríšou. 
Napriek tomu, že sa v rámci tejto scény vyprofilovali rôzne orientované subjekty, 
možno zovšeobecniť, že závan politiky NSDAP sa tiahol za väčšinou vtedy aktívnych 
hnutí. Z tohto dôvodu ich preto možno označovať za neonacistické.

Napriek tomu, že súčasťou ideologickej výbavy bola aj ambícia nastoliť tomu 
zodpovedajúci model štátnej organizácie – čiže fašizmus –, neboli slovenskí 
neonacisti v tomto období ešte príliš sofistikovaní a cieľavedomí. Svoje posolstvo 
sa vtedy nesnažili primárne šíriť využívaním politických práv a slobôd, ako je to v 
súčasnosti. Šírili  ho spôsobom, ktorý bol zrozumiteľný a príťažlivý skôr pre mládež, 
na ktorú sa vtedy orientovali – prostredníctvom hudby, skupinovo rovnakým 
imidžom, jednoduchými pravidlami, ktoré jednotlivým členom umožňovali získať si 
rešpekt v partii. Dá sa povedať, že približne do rokov 1995 – 2000 bola celá slovenská 
neonacistická typická tým, že jej aktivity sú prvoplánové, bez politických ambícií a 
pevného organizačného systému.

Z niektorých skupín sa neskôr vykryštalizovali občianske združenia, niektoré ostali 
fungovať v ilegalite a iné postupne zanikli, prípadne sa ich členstvo transformovalo 
do iných prúdov v rámci aktuálnej nacionalistickej a krajne pravicovej scény.  Za prvý 
pokus o inštitucionalizáciu možno označiť vznik Slovenskej pospolitosti – občianskeho 
združenia, ktoré vzniklo v roku 1995. O desať rokov neskôr si jej aktéri založili 
politickú stranu s rovnakým názvom. Témy, ktorým sa prvé inštitucionalizované 
spolky v období do roku 2005 venovali, sa týkali skôr zahraničnej politiky – najmä 
NATO, politiky USA a problematiky samostatnosti Kosova.
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S určitým zjednodušením a zovšeobecnením možno vyšpecifikovať dva základné 
tábory vtedajšej scény: 

Ich ranými aktivitami boli najmä rôzne medzinárodné zrazy, na ktorých sa 
stretávali so zahraničnými hnutiami s rovnakým razením. 

Jedným z najčastejšie prejavovaných ideologických postojov bolo hlásanie 
konceptu čistoty rasy a nerovnosti jednotlivých rasových, národnostných a etnických 
skupín. Podobne ako Hitler propagovali ideál silného bieleho jedinca, Árijca, ktorý 
je svojimi genetickými predpokladmi predurčený na zachovanie a rozvoj civilizácie 
a pokroku. V súvislosti s touto doktrínou si osvojili  víziu takzvanej rasovej svätej 
vojny, ktorú šifrovane propagovali skratkou RAHOWA (Racial Holy War). 11

Samozrejme, tieto tábory sa vnútorne užšie špecifikovali a trieštili.  Medzi 
niektorými hnutiami len ťažko hľadať jednoznačné deliace znaky, ktorými by bolo 
možné zaraďovať ich pôsobenie do konkrétnych frakcií.

V 90. rokoch a na prelome tisícročí sa vtedy existujúce hnutia zaujímali o politiku 
skôr len okrajovo – do šíreného posolstva nezvykli zakomponovať témy hlbšieho 
spoločenského či politického významu.

I. do jedného z ideových prúdov patrili hnutia, ktoré otvorene sympatizovali s 
politikou fašizmu a propagovali nemeckú verziu národného socializmu vrátane 
priamej oslavy Tretej ríše a hlásania rasovej vojny. Boli typické hrubým násilím 
a fyzickými útokmi bez väčšej sofistikácie vnútorných cieľov a programu. 
Komunikovali heslami ako „White pride“ , „White power“  či číselnými šiframi 
odkazujúcimi na Adolfa Hitlera a nacistické pozdravy.     
 

II.  Iné hnutia mimo tohto tvrdého prúdu viac tiahli k myšlienke panslavizmu 
a konzervatívnemu nacionalizmu podľa vzoru slovenského ľudáctva. Ich 
účinkovanie bolo menej radikálne a programovo viac sofistikované.

Témy a agenda

11 V duchu tejto „vizionárskej predstavy“ sa mal udiať boj medzi všetkými národmi a rasami, z ktorého mal ako víťaz vzísť 
národ „čistokrvných Árijcov“.

• Priama propagácia rasovej doktríny 
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Ďalším prvkom, ktorým vtedajšie neonacistické skupiny živili ideológiu Tretej 
ríše, bol postoj k Židom. Takmer na žiadnej webovej stránke nemohla chýbať 
elektronická verzia Protokolu sionských mudrcov a záplava „hodnoverných dôkazov“ 
o spikleneckom spojení Židov, pripravených na nastolenie takzvaného New World 
Order (Nového svetového poriadku). Židia boli dlhodobo kľúčovým nepriateľom, 
ktorého si extrémna pravica umiestnila do stredu svojho pomyselného terča. 
Všeobecne sa v modernej reči neonacistov zaužívala skratka ZOG (Zionist occupation 
goverment - Sionistická okupačná vláda)12, pod ktorú sa zmestili všetky varianty 
protižidovského konšpirátorstva a paranoidných vízií. 

Okrem fašistického Nemecka je to aj vojnový slovenský štát – jeho politika, 
predstavitelia i rasové zákonodarstvo – čomu slovenskí ultrapravicoví extrémisti 
vzdávali a dodnes vzdávajú hold. Typické sú neoblomná chvála prezidenta Jozefa 
Tisa, snaha o bagatelizáciu či ospravedlňovanie arizácie a transportu slovenských 
občanov židovského pôvodu, apelovanie na hospodársku prosperitu slovenského 
štátu, kopírovanie vtedajších štátnych symbolov, znakov, hesiel a pozdravov. 

Aktivity pravicových extrémistov a spôsoby propagácie ich postojov súviseli s 
hudobnou produkciou, organizovaním a návštevami koncertov. Ikonou vtedajšej 
neonacistickej hudobnej scény sa stala kapela Krátky proces, hoci jej vznik siaha až 
do obdobia pred revolúciou.13 Nemenej dôležitým spôsobom komunikácie s cieľovou 
skupinou boli v tomto období koncerty. Nezriedka sa pri nich hromadne hajlovalo a 
po skončení vyrážalo do ulíc hľadať terče na vybitie agresie vystupňovanej alkoholom. 

Typické aktivity a spôsob prezentácie ideológie 

Obdiv a podpora slovenského štátu (1939 – 1945)

12  Sionistická okupačná vláda.
13 Spevák tejto kapely Rastislav Rogel bol v parlamentných voľbách 2016 zároveň kandidátom strany Kotleba – Ľudová 
strana Naše Slovensko.

• Antisemitizmus, ZOG a spochybňovanie holokaustu

• Obdiv a podpora slovenského štátu (1939 – 1945)

• Hudba a koncerty
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14 Jednou z posledných, ktoré z tohto obdobia ostali funkčné, je web stránka Aryanrebel: https://aryanrebel.wordpress.com
15 Propagačné video Slovenskej pospolitosti, 2005: https://www.youtube.com/watch?v=X2x7NkezUuU

Ziny boli tlačené samizdaty, zväčša formátu A5, písané na stroji, s veľmi triviálnou 
grafikou. Obsahovali články jednotlivých členov extrémistických skupín, texty piesní, 
úryvky z prebratých zahraničných ideologických manifestov, citácie „fűhrera“ a pod. 
Ich ambíciou bolo motivovať mladých ľudí k boju za rasu a národ, „otvoriť im oči“, 
zasvätiť ich do filozofie, prípadne informovať o uskutočnených akciách. Medzi ne 
patrili tituly ako napríklad Gardista, Edelweiss, Náš hlas!, White victory, Aryan Law 
a pod. 

Začiatkom nového tisícročia sa začala komunikácia presúvať na internet. Vznikali 
prvé webové stránky, ktoré plnili úlohu infobanky o ideológii.14 Obsahovali sekcie 
nabité ideologickými materiálmi (texty Davida Irwinga spochybňujúce holokaust, 
Protokoly sionských mudrcov, Mein Kampf a pod.), rôzne návody na bojové akcie 
či reportáže z nich. Nechýbali manuály, ako obstáť v konfrontácii s políciou, ako sa 
lokálne organizovať či zapojiť do rôznych akcií. Postupne okolo roku 2007 sa menili 
na web stránky ponúkajúce „alternatívne spravodajstvo“. 

Pre tú časť extrémistickej scény, ktorá sa profilovala skôr ako ultrancionalistická 
konzervatívna frakcia, boli typické pravidelné pochody a spomienkové akcie pri 
príležitostí významných historických udalostí spojených či už so slovenským štátom 
alebo s osobnosťami a výročiami fašistického režimu. V tomto smere má najdlhšiu 
tradíciu pochod ku dňu výročia vzniku vojnového štátu, ktorý organizujú každoročne 
14. marca.15 

• Ziny

• Webové stránky

• Pietne spomienkové akcie 

Postupný prechod neonacistickej scény k špecifikám pravicového extrémizmu (v 
jeho politologickom význame) sa na Slovensku udial pod vplyvom viacerých faktorov, 
eventuálne ich vzájomnou synergiou. 

Od neonacizmu k extrémizmu (2005 – 2008) 
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Zásadný vplyv na postupné transformovanie extrémistickej/neonacistickej scény 
však mali udalosti roku 2005 a 2006 – najmä vražda Daniela Tupého, ktorá výrazne 
zmenila verejnú mienku .16 Kým dovtedy verejnosť vnímala tento fenomén len ako 
mládežnícku subkultúru (a pravdepodobne ani útoky proti menšinám nevnímala 
nijak alarmujúco), po vražde mladého študenta z radov majority sa do značnej miery 
zvýšila spoločenská senzibilita a vytvoril spoločenský tlak na právne kroky zo strany 
štátu. 

O rok neskôr bola rozpustená strana Slovenská pospolitosť – národná strana, čo 
bol tiež zásadný úder pre hnutie .17 

V roku 2009 sa oficiálne dostal do trestnoprávnej legislatívy koncept extrémizmu 
a tento pojem sa stal až do súčasnosti zastrešujúcim termínom pre nastupujúcu fázu 
vo vývoji scény.18  

Po rozpustení strany Slovenská pospolitosť – národná strana nastal na krátke 
obdobie dočasný útlm aktivít. Činnosť sa väčšinou obmedzila len na verejné akcie v 
kruhu komornej zostavy, príležitostne vychádzal online časopis Prúty a pár blogov 
s minimálnym dosahom a mobilizačným potenciálom. Ak sa aj uskutočnil verejný 
protest k spoločenskej téme, nezískal väčšiu podporu a odozvu. Zároveň sa však 
začali preskupovať sily smerujúc k zjednoteniu nacionalistických hnutí, čo vyústilo k 
neskoršiemu pohlteniu nacionalistickej scény stranou Naše Slovensko. 

Na udržanie a ďalšie živenie posolstva extrémnej pravice bolo nevyhnutné, aby 
zmenila svoj naratív, imidž a aj spôsoby seba prezentácie: a to tak, aby nepriťahovala 
prílišnú pozornosť policajných a informačných zložiek, a zároveň bola schopná 
pritiahnuť pozornosť čo najširšej verejnosti. Bolo jasné, že ak sa bude agenda 
naďalej točiť nosne okolo antisemitizmu, spochybňovania holokaustu, rasových 
doktrín, prípadne ak sa bude realizovať len pietnymi akciami k národným postavám 
a historickým medzníkom, takýto prístup danú ambíciu nenaplní. 

Politický extrémizmus po roku 2009

16  Občianske združenie Ľudia proti rasizmu adresovalo v roku 2005 podnet generálnemu prokurátorovi na rozpustenie 
Slovenskej pospolitosti – národnej strany (SP-NS), ktorý si ho osvojil a inicioval konanie na Najvyššom súde. Najvyšší súd 
návrhu generálneho prokurátora vyhovel a stranu rozpustil.  Slovenská pospolitosť – národná strana je tak historicky prvá 
a zatiaľ jediná politická strana v ére samostatného Slovenska, ktorá bola rozpustená.
17 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Sž 79/2005-54
18 Trestný zákon č. 300/2005 Z.z v znení neskorších predpisov 
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Preto bolo potrebné postupne celú agendu prekonfigurovať. Podobný proces 
obrody sa však nedial len na Slovensku, ale prešla ním extrémistická scéna aj v 
ostatných európskych krajinách.19 

Podobne ako zahraniční extrémisti, aj slovenská extrémna pravica nateraz 
úzkostlivo dbá, aby svoju agendu neforsírovala v príliš okatom rasovom kontexte 
a nešpecifikovala „nepriateľa“ otvorene podľa rasového či antropologického kľúča. 
Hovoria preto o parazitoch, neprispôsobivých, asociáloch či o osobách, ktoré 
ohrozujú slovenské rodiny. Jedným dychom dodávajú, že im neprekážajú Rómovia, 
ale kriminálnici. Ak sa však bližšie pozrieme na skupinu, ktorú extrémisti cez sociálne 
nálepky definovali ako svojho nepriateľa, nemôžeme si nevšimnúť, že sú v nej vždy 
len osoby z toho istého etnika či rasy:

Noví nepriatelia 

. . .keď vystupujú proti kriminalite – nikdy nevystupujú pri kriminalite ako takej, ale 
vždy len tej, ktorej páchateľom je Róm. 

...keď deklarujú svoj svätý záujem o ochranu rodiny vystupujúc proti „jej 
rozvracačom“ – nikdy nereagujú napríklad na problematiku alkoholizmu v rodinách, 
týranie detí, gamblerstvo, ale vždy pod pláštikom tejto rétoriky útočia na skupinu 
neheterosexuálnych ľudí.

...keď sa oháňajú svojím záujmom o ochranu národných a kultúrnych hodnôt, 
prípadne európskej identity, – v skutočnosti týmito rečami vždy smerujú svoj 
odpor a averziu k osobám z radov moslimov či migrantov.

...keď tvrdia, že chcú odstrániť korupciu, nekalé finančné mechanizmy a pod., 
vždy sa veľmi rýchlo dopracujú k „sionizmu“. Tento pojem v súčasnosti slúži ako 
pojmová skratka pre „všetko ovládajúcich Židov“.

19 V niektorých krajinách tento proces prebiehal tak, že typicky neonacistické subjekty zanikali a vznikali nové (buď úplne, 
alebo sa členovia preskupili), svojím charakterom viac typické pre označenie extrémistické hnutia. (napríklad postupný 
úpadok nemeckej neonacistickej strany NPD alebo britskej British National Party). Vo Švédsku sa naopak transformácia 
udiala podobne ako na Slovensku - prerodom vo vnútri strany Sweden Democrats, kde jej pôvodná členstva zostava kedysi 
tiež patrila k „white supremacy movement“. 
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Sofistikovaná agenda 

Je teda nepochybné, že extrémistami definovaní „pôvodcovia problémov“, ktoré 
sa oni „snažia riešiť“, sú v skutočnosti vždy skupiny s homogénnym etnickým, 
národnostným, sexuálnym či náboženským zložením. Nejde im o samotný 
problém, ten len manipulatívne zneužívajú na to, aby prostredníctvom neho mohli 
identifikovať jeho „príčinných pôvodcov“ a aby ním legitimizovali svoju existenciu. 
Konkrétne etnické, národnostné, sexuálne či náboženské skupiny tak nie sú očividne 
nenávidené pre ich biologické či antropologické znaky, ale preto, že sú zodpovedné 
za spoločenské problémy Slovenska.   

Treba zároveň uznať, že stratégia útoku na menšiny, aj keď neprebiehala cez 
klasické rasové apely na „genetických nekvalitných podľudí“, sa ukázala ako úspešný 
plán na reštart. Práve nenávistný postoj voči Rómom bol v roku 2009 cenným 
spojivom medzi ĽSNS a časťou slovenskej verejnosti, ktoré strane zabezpečilo 
zvýšenú pozornosť a popularitu. 

• Politické, sociálne a ekonomické témy

 » Deklarovaný odpor k systému demokratického zriadenia, volanie po 
demontáži právneho štátu a liberálnej demokracie

 »
 » Populisticky kritizujú politikov, pričom nimi ponúkaná alternatíva zvyčajne 

stojí na ekonomicky a právne nerealistických, vzájomne protirečivých 
cieľoch.

 »
 » Témy spojené s korupciou, prácou policajných zložiek, s úlohou médií 

– snažia sa v nich profilovať ako subjekt, ktorý je morálne nadradený 
a cnostnejší než všetky ostatné subjekty (či už v politickom alebo 
mimovládnom spektre) a ktorý má zároveň zaručený patent na to, ako si s 
problémami v spoločenských a politických sférach poradiť. V skutočnosti 
je odborný kapitál extrémnej pravice na Slovensku ešte vždy skôr blízky 
krčmovému tliachaniu.
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20 In Marián Mišún: „Stratégia riešenia cigánskeho problému“.
21 Pozri prejav Mariána Magáta: https://www.youtube.com/watch?v=7XAc3Bk2ndo

• Protimenšinové témy

 » Selektívne vyťahovanie príkladov kriminality spáchanej Rómami, ktorými 
sa snažia podnecovať verejnú nenávisť k rómskemu etniku a vyvolávať 
dojem o homogenite rómskej menšiny. Obdobne postupujú posledné roky 
voči moslimom a migrantom. V týchto témach sa okrem verejných protestov 
aktivizujú aj šírením rôznych zavádzajúcich správ a hoaxov, samozrejme, 
bez základných poznatkov o problematike a príčinách sociálne vylúčených 
komunít či migrácie. V tejto téme za celý čas neponúkli jediné riešenie, 
ktoré by bolo právne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Dišputy sa 
v tejto téme točia okolo prvoplánovej represie, pracovných táborov a pod. 

 »
 » Navrhujú nútené práce pre vybrané skupiny obyvateľstva (alternatíva 

pracovných táborov s obmedzeným právom na slobodný pohyb a pobyt)20, 
popularizujú eugenické opatrenia a štátom regulovaný pohlavný život 
jednotlivcov.21

 » Odmietanie akejkoľvek migračnej politiky.

 » Boj proti sexuálnym menšinám.

 » V súčasnosti extrémisti nezriedka produkujú materiály, ktoré sa snažia 
zapôsobiť na laického čitateľa dojmom odbornej štúdie obsahujúcej 
nové, doposiaľ zatajované poznatky o menšinách. Opisujú moslimov, 
Afroameričanov, Židov, neheterosexuálne menšiny nie v duchu 
prvoplánovej rasovej/etnickej nenávisti či v duchu niekdajšieho hesla 
„White power“, ale skôr pod pláštikom „nových vedeckých objavov o ich 
povahe a schopnostiach“.

 » Boj proti EÚ a NATO, Svetovej banke atď. Za všetkými subjektmi tohto 
typu vidia sionistické sprisahanie a záujem o akési ovládnutie sveta a 
podrobenie národov.
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Politické práva a slobody slúžia ako zámienka

Iné formy aktivít 

Lokálny ekologický, politický a sociálny aktivizmus

Politické aktivity extrémistov majú podobu presadzovania ich politických práv. 
Odvolávajú sa najmä na:

V zásade možno zhodnotiť, že súčasná extrémistická scéna sa už primárne 
nezdružuje okolo koncertných pódií, ale skôr verejných tribún. Namiesto hudobných 
textov formulujú politické programy a namiesto prvoplánových sídliskových bitiek 
sa snažia presadiť svoju agendu prostredníctvom internetu a skrze volebný mandát. 

Extrémna pravica si vždy dávala záležať, aby jej agenda bola príťažlivá najmä pre 
mládež. Po tom, čo v istej fáze jej aktivity ostali orientované výlučne na spomienkové 
akcie, nemali šancu tento cieľ naplniť. 

• Sloboda prejavu a šírenia informácií = toto právo uskutočňujú najmä 
prostredníctvom rôznych webových portálov a blogov. Tie sa na prvý pohľad 
tvária ako alternatívne zdroje informácií, ako intelektuálne a seriózne štúdie. Po 
prečítaní viacerých z nich však nemožno prehliadnuť spoločný ústredný motív a 
kontext: „štúdie“ odhaľujú židovské sprisahanie, genetickú predurčenosť Rómov 
ku kriminalite, teórie o populačnom prevalcovaní Európy moslimami a pod. 

• Sloboda združovania = znamená právo občanov združovať sa na ochranu svojich 
záujmov v rôznych občianskych združeniach, think-tankoch či politických 
stranách. Príkladmi týchto aktivít bol vznik viacerých nacionalistických združení 
(Slovenská pospolitosť, Slovenské hnutie obrody, Nové Slobodné Slovensko), 
ako aj extrémistických politických strán (SP – NS a jej nástupca Naše Slovensko).

• Sloboda zhromažďovania = organizujú verejné protesty, demonštrácie, pochody, 
„dobročinné charitatívne“, verejné kultúrne či športové podujatia a pod
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Oveľa silnejšou mobilizačnou stratégiu sa ukázala kombinácia a synergia dvoch 
krokov: zmena naratívu (nenávistná rétorika voči menšinám, odpor voči systému, 
stavanie sa do role novej alternatívy voči súčasným elitám atď) a terénna práca 
zdola. Tá zahŕňala rôzne lokálne ekologické aktivity (čistenie lesov, potokov, nákup 
krmiva pre útulky a pod.), príležitostný nákup potravín sociálne odkázanej rodine 
a rôzne iné formy zapájania mládežníkov do lokálnych aktivít (protesty, budovanie 
lokálnych straníckych štruktúr, podpisové akcie za vystúpenie z EÚ a NATO apod).

Tento postup si v podstate osvojila celá extrémistická scéna – nacionalisti zo 
Slovenského hnutia obrody, radikáli zo Vzdor Kysuce či extrémisti z ĽSNS. Treba 
uznať, že poskytli mládežníkom v regiónoch nielen potrebnú pozornosť a víziu o 
„zmene systému“, ale ich priamym zapojením a angažovaním v nich prebudili nádej, 
že po ich boku sa môžu stať oni sami aktérmi zmeny. 

Pre mladých sa dnes stávajú symbolom martýrstva a „oprávnenej rebélie“, 
vidiac v nich hrdinov odvážne idúcich proti systému, ktorí ako jediní nemajú strach 
„pomenovať veci nahlas“. Študenti bežne neskúmajú nijako do hĺbky problematiku, 
ktorú extrémna pravica otvára – či sú to Rómovia, migračná politika, zahraničná 
politika a pod. Chýbajú im v týchto komplikovaných témach poznatky, základné 
argumenty, hlbší náhľad. Bez nich však nedokážu dešifrovať, v čom extrémisti 
zavádzajú a prečo sú ich prvoplánové recepty naozaj deštruktívne.

Okrem spomenutej aktivistickej a politickej činnosti sa extrémisti presadzujú 
aj na internete.  Tak, ako ostatné subjekty, naplno využívajú Facebook, YouTube, 
Vimeo, rôzne blogovacie portály či online diskusie na to, aby prostredníctvom nich 
komunikovali svoj program.  

Okrem účinkovania na sociálnych sieťach treba v kontexte ich online aktivít 
vnímať aj také činnosti, ako je vydávanie online magazínov, výrobu videí, animácií, 
infografík a pod., ktoré sú určené na distribúciu na internete.

Nové formy prezentácie posolstva 
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Prostredie participatívnych web stránok zároveň podporilo vznik ďalších 
radikálnych komunít a online platforiem nad rámec tých, ktoré vystupujú 
organizovane aj v offline svete. Tí najvýraznejší z daných komunít sa vnímajú ako 
nositelia a vykonávatelia vôle ľudu, pričom minimálne z času na čas mobilizujú 
verejnosť k verejným protestom, k zdieľaniu svojich grafík či k spolupráci na tvorbe 
zoznamov svojich nepriateľov.

K ich štandardnému repertoáru politických a občianskych požiadaviek patrí vždy 
aspoň niečo z tohto zoznamu:

• priama demokracia, zníženie, prípadne zrušenie kvóra na referendum (a s tým 
spojené rôzne stupňované požiadavky – napríklad výsledky referenda majú mať 
automaticky silu zákona, priama občianska participácia na tvorbe zákonov a 
ústavy a pod.)

• vystúpenie z EÚ a NATO

• nekritický obdiv a podpora putinovského režimu v Rusku

• obnovenie hospodárskej sebestačnosti Slovenska

• zavedenie imperatívneho mandátu pre poslancov

• tvrdá antimigračná a protirómska politika štátu, odmietanie zrovnoprávnenia 
LGBTI osôb

• priama účasť v diskusných reláciách s politikmi vo verejnoprávnych médiách

• zrušenie alebo obmedzenie mimovládneho sektora

• obmedzenie vplyvu štandardných médií
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Nemožno prehliadnuť aktuálne tendencie – zvlášť medzi mladými ľuďmi – ktoré 
fenomén pravicového extrémizmu nielenže bagatelizujú, ale robia ho spoločensky 
akceptovanou, ba priam vítanou politickou alternatívou. 

Pojem extrémizmus sa stal pre verejnosť taký nečitateľný, že si ho pokojne 
prepožičala aj samotná pravicovo extrémistická scéna na označenie Rómov („cigánski 
extrémisti“), členov mimovládnych organizácií či svojich názorových oponentov. 
Nezriedka sa dá stretnúť s „odvážnym postojom“ z radov stredoškolákov, ktorí 
hrdo priznajú, že „ak je pravicový extrémista ten, kto má odvahu hovoriť nahlas o 
‚Cigánoch‘ a povstať proti systému, potom sú aj oni pyšní pravicoví extrémisti“. 

V tomto smere ostáva výzvou pre nás všetkých – občiansku spoločnosť, mediálnu, 
akademickú a politickú obec, ako aj angažovaných jednotlivcov – aby sme v tejto 
oblasti vytvárali synergiu aktivít, ktorými sa fenomén pravicového extrémizmu stane 
na Slovensku skutočne okrajovým a netolerovaným žánrom.

Typickými aktivitami sú výroba hoaxov, fotomontáži, trollovanie či stalking 
„nepriateľov“. Niektoré postavy z týchto komunít otvorene vyzývajú k násiliu proti 
vybraným osobám alebo k ich fyzickej likvidácii.

Treba však zároveň priznať, že požiadavky týchto komunít zrkadlia značnú a 
ľudsky pochopiteľnú skepsu zo súčasného fungovania štátu, z politických strán, z 
možnej zmeny ich sociálno-ekonomickej úrovne a z vidiny sebauplatnenia. Na vlnách 
hnevu a sklamaní sa potom vždy zvezú tí najaktívnejší „revolucionári“, ktorí vnímajú 
situáciu ako priestor pre „vedenie más“ a seba ako najpovolanejšieho mesiáša.

ZÁVER
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Čo je najväčším problémom Slovenska? Sú to migranti, ktorí sa na nás valia zo 
všetkých svetových strán a berú nám prácu? Rómovia, ktorí kradnú stokilové vrecia 
zemiakov z polí a okrádajú našich ťažko pracujúcich rodičov a vás, poctivo sa na 
každú písomku pripravujúcich žiakov? Sú to homosexuáli alebo najnovší Rytmusov 
album plný nadávok? Je to vysoká nezamestnanosť v regiónoch?

Nie, nie, nie a nie. Najväčším problémom Slovenska sú totiž časté zlyhania štátu. 
V poslednom čase rezonujú v médiách čoraz častejšie správy o skorumpovaných 
politikoch a štáte vôbec. Malému podnikateľovi dlží veľký stavebník peniaze. Po 
mesiacoch čakania a ťahania sa po súdoch dostane 15 percent svojej gáže, no z nej 
už musel zaplatiť 20 percent DPH. Otec neplatí výživné za dieťa, no uniká súdom 
aj exekútorom a finálne rozhodnutie padne, až keď je dieťa dospelé. Podnikateľov 
nútia komunikovať s úradmi elektronicky, no systém, ktorý stál násobne viac, ako 
mal, je napoly nefunkčný a v konečnom dôsledku komplikovanejší ako ten predošlý.

Ľudia sú frustrovaní, nedôverujú štátu, vyhýbajú sa daniam a berú spravodlivosť 
do vlastných rúk. Alebo sa začnú utiekať k novým „vodcom“. Takým, čo im sľúbia, 
že ich problémy vyriešia, prípadne ich ešte predtým presvedčia, že problémy sú 
inde a riešenia jednoduché. Nejde o žiaden nový alebo prekvapujúci jav, všetci 
poznáme smutný príbeh Adolfa Hitlera, ktorého si sklamaní ľudia zvolili  sami a ktorý 
postupným tlačením na pílu a dehumanizáciou marginálnych skupín začal jednu z 
najväčších katastrof 20. storočia. 

Faktom je, že ekvivalent Hitlerovej NSDAP sa úspešne začína rysovať už aj u nás 
v podobe ĽSNS a jej l ídra – Mariana Kotlebu. 

III. HOAXY A DEZINFORMÁCIE 
JÁN GORDULIČ, autor je scénarista a režisér. Od roku 2015 so spolupracovníkmi 
produkuje show Ťažký týždeň, v ktorej komentuje aktuálne spoločenské a politické 
dianie na Slovensku.
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Tieto stránky šíria v princípe tri myšlienky. 1. Najväčším problémom Slovenska 
sú Rómovia a migranti. 2. Rómovia a migranti sú vagabundi a príživníci. 3. Všetci 
kritici Kotlebu a jeho politiky sú klamári, pomýlení alebo protislovenskí. 

Jednotlivé stránky masívne manipulujú s faktami alebo ich zasadzujú do nových 
kontextov, čím signifikantne menia ich význam. Človek vystupujúci za profilom 
„Marťan z Kuchajdy“ napríklad zverejní fotku rómskej osady, k nej posmešne doplní 
text „Múzeum rómskej kultúry“ a zhnusenie, nenávistný posmech a drobný krôčik k 
dehumanizácii rómskeho etnika je na svete. 

Znova a znova sa zjavuje aj status či obrázky upozorňujúce na „domy pre Rómov 
zadarmo“. Informácia, že sociálne ubytovanie je poskytované ľuďom s problémami 
bez ohľadu na farbu kože, už doplnená nie je. Podobne to funguje aj s migrantmi, 
hlúpymi statusmi a obrázkami hrajúcimi na najnižšie pudy, ktorými napádajú aj 
svojich kritikov a odporcov. Najjednoduchšou taktikou ako pomýliť človeka je totiž 
pretláčať negatíva a zamlčovať pozitíva, poprípade dať dohromady príbeh a falošný 
obrázok. Alebo obrázok a k nemu falošný nápis. Jednoducho, snažiť sa v čitateľovi 
alebo užívateľovi sociálnej siete vzbudiť čo najväčšiu emóciu.

Aj preto je dôležité uvedomiť si, že sociálne siete nie sú dobrým a kvalitným 
zdrojom pravdivých informácií. Prečo? V prvom rade nám neponúkajú informácie, 
ktoré potrebujeme, v druhom rade sú formulované alebo vytvorené tak, aby len 
udržali našu pozornosť. Pokiaľ narazíte na nedôveryhodný zdroj, je takmer isté, 
že sa prelinkovaním na ďalšie odkazy, informácie, články a médiá dostaneme do 
špirály horších a horších informácií a napokon, sociálne siete podporujú takzvaný 
confirmation bias (konfirmačné skreslenie).

 
Nepravdivé informácie nie sú len zlé informácie, ale môžu sa stať naozaj 

nebezpečnými. Dokonca pre ne môžete aj zomrieť! 

Čo spôsobí zlá informácia, môžeme vidieť na príklade očkovania. Po zavedení 
očkovania proti osýpkam v šesťdesiatych rokoch vo Veľkej Británii počet nakazených 
aj mŕtvych prudko klesol.
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Neskôr však vyšla štúdia Andrewa Wakefielda, ktorý na extrémne malej vzorke a nie 
celkom vedeckými metódami „zistil“, že očkovanie môže spôsobiť autizmus. A oheň 
bol na streche. Závery boli síce špekulatívne, ale, samozrejme, našlo sa mnoho ľudí, 
ktorí výsledkom tejto štúdie uverili ,  následne odmietli očkovanie a počet nakazených 
osýpkami (a aj mŕtvych) začal znova stúpať. 

Tento jav sa nazýva Tomasova teoréma – pokiaľ ľudia definujú situáciu ako 
reálnu, stane sa táto reálna vo svojich dôsledkoch. 

Situácia: do novín prenikne falošná správa, že krachujú banky. Ľudia zoberú 
správu vážne a bežia si do banky pre istotu vytiahnuť všetky svoje úspory. Čo to 
spôsobí? Banky naozaj skrachujú, pretože prídu o všetky peniaze. Wakefield svojím 
statusom vedca verejne predostrel ako reálnu myšlienku, že očkovanie spôsobuje 
autizmus. A deti tých ľudí, ktorí ich na základe tejto myšlienky odmietli dať očkovať, 
aj skutočne ochoreli a zomreli (síce nie na autizmus, ale už spomínané osýpky). 
Prečo? Pretože dôverovali nesprávnym informáciám.

Dôvodom šírenia falošných informácií môže byť obyčajný omyl. Človek šíri 
informáciu - síce bez overenia, ale s dobrým úmyslom. Zdieľa niečo len preto, že to 
niekde začul a pripadá mu to uveriteľné, alebo mu nejaká informácia potvrdzuje jeho 
vlastný postoj, niečo, čo mu sedí do jeho uhla pohľadu na svet. Navyše má možno 
aj pocit, že zdieľaním pomôže ďalším ľuďom. V takýchto situáciách vtedy máme 
najväčšiu tendenciu považovať informáciu za pravdivú. Lenže to, čo je uveriteľné, 
nemusí byť aj skutočne pravdivé.

Ďalším dôvodom výskytu zlých informácií môže byť zisk. Znamená to, že niekto 
úmyselne zavádza pre svoj zisk (čo môže byť napríklad príjem z reklamy alebo 
clickbaitov). 

Tretím dôvodom je získanie výhody, čo znamená úmyselné zavádzanie na 
zlepšenie postavenia (napríklad kampane, očierňovanie konkurencie a zlepšovanie 
vlastného imidžu). 
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Štvrtým dôvodom vzniku a šírenia zlej informácie je propaganda, inými slovami 
úmyselné zavádzanie pre propagandistické účely. Nemusí ísť len o šírenie zámerne 
zlých informácii. Šíriteľovi často stačí, ak prijímateľa zmätie a postaví svoj pochybný 
zdroj na tú istú kvalitatívnu úroveň ako bežné médiá. Môže to zájsť až tak ďaleko, že 
ľudia prestanú veriť aj mainstreamovým médiám, či s tvrdením „pravda neexistuje“ 
začnú hľadať za všetkým utajeného nepriateľa. Práve preto pripravujú konšpiračné 
weby pôdu práve podporovateľom Kotlebu. 

Informácie sa šíria najmä médiami. Štandardnými ako Denník N, Televízia 
Markíza, .týždeň, SME, RTVS či bulvárnymi ako Nový Čas, Plus Jeden Deň, Topky, TV 
JOJ. Tieto médiá vedome a úmyselne neklamú, pretože sú kontrolované verejnosťou 
a autoritami. Pokiaľ by sa tak totiž stalo, musia sa poškodeným stranám ospravedlniť 
za šírenie klamstiev alebo za zavádzanie.

Okrem týchto médií však existujú aj takzvané „alternatívne médiá“ (Hlavné 
správy, Zem a Vek, Slobodný vysielač, Parlamentné listy.sk, ...) a, samozrejme, už 
spomenutá sociálna sieť Facebook, ktorá je v súčasnosti tiež informačným kanálom, 
pre mnohých jediným. Facebook je dnes Augiášovým chlievom plným hoaxu a 
dezinformácií. Správy tu totiž môže šíriť hocikto a odkiaľkoľvek. 

Ako však rozoznať tieto takzvané „fake news“? Nie vždy to býva jednoduché, 
ale niektoré znaky majú predsa len spoločné. V prvom rade cielia najmä na emócie 
– napríklad sa v nás snažia vyvolať strach, pocit ohrozenia a pod., napríklad s 
fakeovými fotografiami s katastrofickým obsahom (výbuch, horiace auto, ...). 

V druhom rade sa fake news zväčša nachádzajú len na alternatívnych webových 
stránkach. Niekedy sa však aj napriek overovaniu a filtrovaniu dostanú aj do 
bulvárnych médií, ktoré ich uverejnia, nech sú akokoľvek šokujúce a neuveriteľné. 

Dobrým poznávacím znamením fake news je, že autor článku je neznámy alebo 
neexistuje. Prečo by sa mal autor skrývať? Dnes, keď o fašistoch otvorene píše 
dôchodca Benčík a srandu z politikov si robí aj neduživý expoštár Gordulič?
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Ďalším indikátorom toho, že správa je falošná, je neuvedenie zdroja alebo zdroj 
vymyslený a tiež fakt, že informácie sa dookola opakujú. Znamená to, že ich niekto 
kopíruje. Liek na rakovinu bol podľa portálu badatel.net vynájdený už minimálne 
desaťkrát. 

Falošnú správu jednoducho spoznáte aj podľa zlej gramatiky a štylistiky, hutným 
používaním funkcie CAPSLOCK a neprimeraným počtom otáznikov či výkričníkov.

Na overenie faktov v správach vám pomôžu aj niektoré online nástroje. Napríklad 
plugin Bullshit Detektor či Web of Trust, ktoré porovnávajú stránku, na ktorej sa 
práve nachádzate s databázou pochybných a nedôveryhodných stránok a upozornia 
vás na ňu. Falošné, fotošopované obrázky, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, zas doň 
opäť vrátite pomocou spätného vyhľadávania cez Google Image. Slováčikom zas 
môže pomôcť identifikovať konšpirátorské weby služba Konšpirátori.sk.

Rozlišovať falošné správy od tých pravdivých, hoaxy od reálnych informácií, a 
teda oddeliť zrno od pliev často vyžaduje energiu navyše a trochu času na hľadanie 
a premýšľanie. V súčasnej dobe rozvinutej hybridnej vojny, plnej ľudí bezhlavo 
zdieľajúcich čokoľvek a nastupujúcich fašistických síl,  je však investovanie tejto 
energie dôležité. Je preto dôležité vzdelávať sa, mať oči otvorené a nedovoliť 
propagande, aby sa šírila. Mlčať a zatvárať si oči totiž nestačí.
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Bude kreativita a schopnosť produktívne diskutovať 
súčasťou civilizačnej gramotnosti? 

DUŠAN ONDRUŠEK, autor je psychológ, tréner a konzultant. Zameriava na oblasť 
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky efektívnej komunikácie. Založil 
organizáciu  PDCS.

Lingvista Daniel H. Pink22, ktorý sa zaoberá vplyvom nových technológií na 
komunikáciu, konštatuje, že sme sa ocitli na prahu novej éry. Od informačného 
veku sa dostávame do konceptuálneho veku, kde sa oveľa viac než štruktúrovanie 
logických informácií a postupov bude oceňovať tvorivosť a empatia. Všetky postupy, 
ktoré možno naplánovať, štandardizovať, normovať, niekto postupne naplánuje, 
štandardizuje a zautomatizuje. Hodnotou sa stáva to, čo sa nedá krokovať, 
zautomatizovať, presne dávkovať. Hodnotou sa stávajú tvorivé postupy, ktoré 
nemožno „len“ odvodiť na základe už existujúcich postupov, pochopenie súvislostí, 
ktoré budú výsledkom veľmi netradičných prepojení a spoločného diskurzu ľudí z 
odlišných kultúr, svetonázorov, veľmi odlišnej životnej praxe. 

Podobne aj Will Gompertz23 píše, že počítače prevezmú niektoré úlohy, o ktorých 
sme si mysleli, že ich dokáže vykonávať len človek s dobrým vzdelaním. „Najlepšou 
odpoveďou je krok, ktorý žiadny počítač na svete nedokáže, teda, že využijeme našu 
predstavivosť... Kreativita bude čoraz oceňovanejšia a odmeňovaná ... Na kreativite 
záleží.“ 

Druhým faktorom, ktorý bude tvoriť civilizačnú gramotnosť, je kultivovanie 
kolektívnej inteligencie. Schopnosť dohovoriť sa s ostatnými a to aj v prípade 
odlišných, respektíve protichodných názorov a záujmov bude kľúčovým ukazovateľom 
produktivity.

IV. AKO PRODUKTÍVNE DISKUTOVAŤ V ČASE
HOAXOV A UPADAJÚCEJ KOMUNIKAČNEJ 
KULTÚRY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

22 Pink, Daniel, H. (2006). A whole new mind Why right-brainers will rule the future. Riverhead Books: Penguin Group, N.Y. 
ISBN 978-1-59448-171-0, s,275.
23 Gompertz, Will:  Přemýšlej jako umělec. Praha 2017
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V súčasnom type vzdelávania venujeme veľkú pozornosť osvojovaniu si 
množstva racionálnych poznatkov, ale neučíme sa diskutovať. Nanajvýš sa učíme 
argumentovať a presadzovať si svoju pravdu. Rovnako dôležitá je aj deliberácia, 
schopnosť navzájom sa počúvať, počúvať s porozumením a vnímať diskusiu ako cestu 
k lepšiemu pochopeniu problému a jeho riešeniu, a nie ako súťažnú disciplínu s 
víťazom a porazeným. 

Všeobecná predstava hovorí , že v kolektívnej diskusii sa ľudia menej snažia, ako 
keby mali mať zodpovednosť ako jednotlivci a že výkon skupín býva často nižší, ako 
by bol sumár výkonu jednotlivcov. Existujú však podmienky, za ktorých sa naopak 
pôsobenie skupín (a to aj veľkých skupín) premieta do lepšieho výsledku pri riešení 
úloh, než by to dokázali členovia skupín ako jednotlivci. 

Popri efektívnosti skupinovej diskusie (čo je často problematizovaný ukazovateľ) 
sa skupinová interakcia a deliberácia spájajú s viacerými pozitívnych fenoménmi, 
ktoré sa už tak výrazne nespochybňujú. Sú nimi: edukačná funkcia spoločnej diskusie 
a väčší priestor na uplatnenie predstáv a hodnôt zúčastňujúcich sa jednotlivcov, 
teda praktické uplatňovanie hodnôt demokracie, priestor na uplatnenie vlastných 
predstáv a prioritných záujmov každého z občanov, ktorý sa zúčastňujú sa na 
verejnom živote.

Na to, aby boli výsledky skupinovej diskusie kvalitnejšie než výsledok, ku 
ktorému sa dopracujú jej členovia ako jednotlivci, vyčleňujú mnohí autori (napríklad 
Surowiecki24, 2005; Axelrod25; Scott26; Fisher27) viacero podstatných podmienok. 
Medzi najčastejšie podmienky efektivity skupinovej diskusie podľa nich patria:

Každý jednotlivec si má utvárať názor na základe vlastných informácií. Ak 
všetci vychádzajú z tých istých ohraničených či filtrovaných informačných zdrojov, 
pravdepodobnosť, že dôjdu k iným bohatším záverom sa minimalizuje. Madrasy, 
ktoré nútia všetkých žiakov naučiť sa naspamäť korán a neumožnia nikomu zo žiakov 
čítať iné knihy, asi aj napriek častej diskusii nepovedú k závratnej bohatosti nových 
myšlienok. 

• Názorová diverzita (nehomogenita)

24 Surowiecki, James (2005). The wisdom of crowds. Anchor Books, New York. [Anchor ISBN: 0-385-72170-6 ] 
25 Axelrod, Robert (1984). The Evolution of Cooperation, Basic Books, ISBN 0-465-02122-2; 241pp. 
26 Scott, Barrett (2007) Why Cooperate?The Incentive to Supply Global Public Goods. Oxford University Press: Washington, 
DC. ISBN13: 9780199211890, 256 pages.
27 Fisher, Len (2008). Rock, Paper, Scissors: Game Theory in Everyday Life. Perseus Publishing. ISBN-13: 9780465009381; 
288pp.
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Vlastná mienka nie je určená mienkami ostatných. Imitovanie a informačné 
kaskády nedávajú odpoveď. Na objavenie nových riešení je sloboda vyjadrenia 
akéhokoľvek názoru kritickou podmienkou. Dobré riešenia nevzniknú v atmosfére 
cenzúry či autocenzúry. 

 K novým riešeniam dochádza tam, kde je možnosť otvoreného zdieľania 
informácií. Kde spoločnému zdieľaniu nebránia predpisy o utajovaní informácií, kde 
neexistujú fyzické či inštitucionálne bariéry, kde možno zvládať obrovské náročné 
úlohy tak, že každý jednotlivec či skupina sa v diskusii venuje nejakým častiam 
problému a riešenia vznikajú dopĺňaním sa a poskladaním množstva čiastkových 
zistení. Dobrým príkladom bola spolupráca laboratórií na celom svete pri izolovaní 
vírusu SARS; alebo napríklad kampane, monitoring a nakoniec celosvetové presadenie 
očkovania, ktoré viedlo k odstráneniu nových prípadov ovčích kiahní.) 

Diskusie v online priestore priniesli do diskusnej dynamiky nové javy. Na 
niektoré z nich nie sme pripravení a len sa učíme, ako reagovať. Ide napríklad o 
javy ako: Nielsenovo pravidlo 60: 9:1, trolling a prejavy „temnej triády“ vo verejných 
diskusiách.  

Aktivita ľudí v diskusiách na sieti vyzerá podstatne inak ako verejné diskusie 
naživo. Na rozdiel od situácií tvárou v tvár je veľká časť diskutujúcich v online 
priestore ticho a zvonku sa zdá, že diskusie ovláda pár hlasných, nedisciplinovaných 
ukecancov, ktorí často nemajú čo povedať. Mimoriadna trpezlivosť voči pasívnym 
členom v internetových diskusiách sa oplatí. To, že sú týždne aj mesiace ticho, 
neznamená, že sa nezúčastňujú a nič si z diskusií neberú. V internetovej diskusii sa 
pre takýchto ľudí rozšírilo trochu hanlivé označenie – „lurkers“ (občumovači). 

• Nezávislosť

• Agregovanie - kumulovanie názorov/ poznatkov

Čím sa líšia diskusie na sociálnych sieťach od diskusií 
tvárou v tvár? 
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V roku 2006 prišiel Jacob Nielsen28 s tvrdením, ktorému sa začalo hovoriť 
Nielsenovo pravidlo 90:9:1. Podľa Nielsena  je drvivá väčšina užívateľov sociálnych 
sietí úplne pasívna. 90 percent ľudí len občas prečíta nejaký príspevok alebo jeho 
titulok a len pozoruje diskusie, ktoré nešíri a nikdy do nich aktívne nezasiahne, deväť 
percent zdieľa príspevky ostatných a veľmi zriedka niečo okomentuje a len jedno 
percento ľudí na sociálnych sieťach prináša vlastné materiály a diskusné vstupy. 

Nielsenov odhad 90:9:1 v prvých rokoch potvrdzovali aj objektívne prieskumy. 
Napríklad analýza džihadistických fór na internete z roku 2005 ukázala iný obraz 
aktívnej podpory a rozšírenia extrémistických názorov, než bol povrchný dojem o 
masívnej podpore radikálov. Až 87 percent prihlásených účastníkov nikdy nevešalo 
svoje posty do diskusie a jedno percento z diskutujúcich jednotlivcov boli „písači“, z 
ktorých každý uverejnil viac ako 500 príspevkov29. 

Podobne to bolo v svojpomocných diskusných fórach zameraných na otázky 
vzájomného zdravotného poradenstva pre otázky fajčenia, obezity, alkoholizmu, 
depresie. Ak bol podmienkou vstupu do diskusie nejaký typ expertízy - napríklad 
prispieť s obsahovým príspevkom, Nielsenovo pravidlo veľmi neplatilo, ale ak sa 
diskusie mohol zúčastniť ktokoľvek, platilo ešte silnejšie. Napríklad viac ako polovicu 
článkov Wikipedie napísalo len 0,7 percenta jej užívateľov, pomer zavesení a stiahnutí 
príspevkov na YouTube (teda obdoby hovorenia a počúvania) je vysoko nevyvážený, 
na každý zavesený príspevok je 1 538-krát viac jeho stiahnutí. 

Toto pesimistické číslo však vyzerá inak. S postupujúcimi rokmi už rozdiel medzi 
aktívnymi a pasívnymi účastníkmi diskusií nie je taký veľký, vyzerá inak (je oveľa 
menší), ak sú diskusné skupiny na sociálnych sieťach menšie (napríklad len niekoľko 
sto ľudí) a ešte menší ak nezostávajú v anonymite, prípadne sa občas vidia aj naživo 
a dokážu k „nicku“ priradiť konkrétnu tvár.

Novodobým problémom verejných diskusií je trollovanie. Anonymita, 
napodobovanie a internetové hulvátstvo podporujú to najhoršie v nás (alebo to 
najhoršie v niektorých z nás) a pandémia zatrpknutosti, frustrácie, aj otvorenej 
agresie potom ničí celú spoločnosť.

28 Nielsen, Jakob : Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute, Nielsen Norman Group, October 9, 2006, 
http://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/
29 Aiwan, A. N. (2007) ‘Virtual Jihadist media: Function, legitimacy, and radicalising efficacy’, in European Journal of Cultural 
Studies, vol. 10(3), pp. 389–408.
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S nástupom internetu sa pojem „troll“ začal používať na ľudí, ktorí si kruto 
uťahujú zo všetkých, ktorí sa nechajú nachytať. Od 90. rokov ním označujeme 
ľudí, ktorí zámerne a ubližujúco provokujú v diskusiách tak, že útoky znamenajú 
znevažovanie, agresivitu, harrasment, stalking. Niekedy sú trollovia platení a šíria to, 
o čo majú záujem komerční objednávatelia. Niekedy to robia z čistej snahy presadiť 
sa a otestovať svoj vplyv. 

V minulosti sme vychádzali z predpokladu, že trollujú hlavne psychopati, ktorých 
vystihuje osobnostná trojkombinácia sociopatických čŕt, pre ktorú sa ustálil pojem 
„temná triáda“. Erin Buckels z University v Manitobe po diagnostickej analýze 
konštatuje, že u nositeľov temnej triády sa v zvýšenej miere vyskytuje machiavellizmus 
(teda tendencia manipulovať a zhadzovať ostatných), narcizmus (teda vyhranená 
posadnutosť sebou samým a nenaplniteľná potreba odozvy okolia, pozornosti voči 
neempatickému jednotlivcovi, ktorý nevníma žiadne iné potreby okrem svojich). A 
tiež psychopatia (teda absencia prirodzenej ľudskej citlivosti, chýbanie svedomia a 
sociálna tuposť). 

U niektorých vyhranených nositeľov temnej triády sa k charakteristikám pridáva 
aj sadizmus, (teda potreba vidieť ostatných trpieť a tak si umelo zvyšovať pocit 
vlastnej nadradenosti). 

Po rokoch sa ukazuje, že také jednoduché to nebude. Aj keby bolo v spoločnosti 
postihnutých takouto psychopatickou dificilitou viac než odhadované jedno percento 
populácie, nedokázali by zamoriť virtuálny priestor do tej miery, akú vidíme na 
sociálnych sieťach. Podľa výskumu Pew Internet Survey má 40 percent účastníkov 
virtuálnych diskusií skúsenosť konfrontácie s človekom, ktorý vo virtuálnom priestore 
otravuje, útočí, uráža a zneužíva ostatných. 

K občasnému trollovaniu sa neuchyľujú len psychopati. Justin Cheng30 vo svojom 
výskume ukázal, že občas sa k trollovaniu nechajú vyprovokovať alebo zviesť aj 
bežní, nepatologickí účastníci diskusií. Podľa záznamov diskusií na platforme Disqus 
z rokov 2012 - 2013 odsledovali 865 662 diskutérov, ktorí uverejnili vyše 16 miliónov 
postov, pričom 3,5 percenta z nich niekto nahlásil ako také, ktoré porušujú pravidlá 
a 23 percent z nich vymazali administrátori.

  
30 Justin Cheng, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil, Jure Leskovec and Michael Bernstein:  Anyone Can Become a Troll:Causes 
of Trolling Behavior in Online Discussions. Stanford University, Cornell University, American Scientist, May-June 2017, s. 
152-155.
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Cheng a jeho kolegovia zistili ,  že sú dva najdôležitejšie faktory, ktoré ľudí vedú k 
trollovaniu: blbá nálada a kontext (všeobecná klíma, ktorá panuje v diskusii). Ak si za 
klávesnicu notebooku či mobilu sadajú ľudia, ktorí sú naštvaní, znechutení, sklamaní 
životom, vysoko sa zvyšuje pravdepodobnosť, že si vyhľadajú nejaký hromozvod. A 
až tak veľmi im nezáleží na tom, kto sa stane adresátom ich virtuálneho opľúvania či 
virtuálneho boxovania. 

Trollovanie sa najčastejšie vyskytovalo neskoro po polnoci, keď trollovia nemôžu 
zaspať a do nespavosti a vyčerpania im bliká modravé svetlo monitora. Trollovací 
ohňostroj sa počas týždňa mení. Najviac trollovania sa objavuje v pondelok v noci, 
ďalšie dni týždňa to ide trochu dolu, ale v nedeľu v noci, v očakávaní nového týždňa, 
sa krivka vyšvihne a trollovanie opäť slávi úspech. 

Často sa odporúča, že počas nočnej opice by si človek nemal sadať za počítač 
a riešiť sťažnosti. Pre trollovanie to platí trojnásobne. Výskum ukázal, že zlá nálada 
sa neviaže na jeden typ publikovaných statusov. Ak sa človek nechá „vyhecovať“ 
agresivitou v jednej diskusnej skupine, často preskočí do inej diskusnej skupiny, kde 
si už so sebou prináša náklad zúrivosti, ktorý potom prepašuje aj do novej skupiny.

Druhým faktorom je kontext diskusie - naskočenie na hádavú alebo agresívnu 
vlnu. Cheng poprosil 667 pokusných osôb, aby si prečítali ten istý článok a kúsok 
diskusie k nemu. Ak ich to zaujalo, mohli sa zapojiť do diskusie a vyjadriť sa. Ibaže 
časť diskutérov dostala verziu článku a diskusie, kde sa hneď po článku objavil ako 
prvý komentár čitateľa, ktorým bol ostrý agresívny výpad. Druhá skupina dostala 
verziu toho istého článku s bežnou diskusiou, kde sa agresívny výpad neobjavil alebo 
sa v diskusii objavil až neskôr. 

Ak sa diskusia začala komentárom trolla, ostatní diskutujúci sa začali prejavovať 
hulvátsky a trollujúco až dvakrát častejšie než v situáciách, keď sa takýto výpad 
neobjavil alebo objavil až neskôr. Trollovia sú majstri v tom, ako otráviť akúkoľvek 
diskusiu. Ak do nej preniknú, dosť skoro nakazia viacerých a slušnosť a konštruktivita 
idú bokom. 
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Na rozvrátenie konštruktívnej diskusie netreba až tak veľa. Nadávanie, 
vulgarizmy, slovné lynčovanie trollov priťahuje ako magnet. Rýchlo odhalia, kde sa 
majú zapojiť. V takýchto situáciách neexistuje stopercentná obrana. Pomôže vylúčiť 
trolla z diskusie alebo ho aspoň zablokovať. Alebo – ak sa to nedá – je lepšie opustiť 
takúto skupinu a založiť inú, ktorú trollovia ešte neobjavili a neinfikovali. 

Cheng odporúča, aby sa ostatní účastníci diskusie pokúsili overiť, či sa za trollingom 
skrýva snaha ublížiť, alebo mal ten autor ostrých poznámok iba zlý deň. A tí, čo mali 
„iba“ zlý deň, možno dokážu porozumieť, že v skutočnej diskusii máme zodpovednosť 
nielen za seba. Že niečo spolu vytvárame. Že nesieme spoluzodpovednosť za to, či 
šírime inšpiráciu alebo znechutenie a odpad. 

Zistenie, že hrubosť a hostilita sa v skupine šíria podobne ako infekčné choroby, 
je známe dávno. Najnovší výskum trojice psychológov z Univerzity na Floride (Trevor 
Foulk, Andrew Woolum, and Amir Erez http://goo.gl/447sSW ) však ide ďalej. 

Už v 60. rokoch Albert Bandura potvrdil, že ak je troj- až päťročné dieťa svedkom 
toho, že dospelý nadáva nafukovacej bábike a mláti ju, dieťa potom opakuje to isté, 
keď sa s bábikou ocitne samé, hoci to predtým nerobilo. 

Foulk a jeho kolegovia sa zamerali na naše necielené a nevedomé tendencie 
k hulvátstvu, ktoré je indikované zvonka. Ak sa človek stal terčom hulvátskeho 
správania, ale stačilo aj to, že bol len jeho svedkom, niekoľko minút po takomto 
zážitku sa nevedome preladí. U väčšiny ľudí sa na určitý čas vyšuje pripravenosť 
odpovedať takisto hulvátsky. Otrasený človek má dočasnú tendenciu vidieť aj v 
nejasnom a neškodnom správaní prejavy drzosti a hulvátstva. Vo zvýšenej miere sa 
nevedome sa správa tak, že sám vyvoláva u druhých hostilitu a sklon negatívne sa 
revanšovať. 

V sérii vtipných nenápadných experimentov sa Foulk snažil pochopiť, čo sa deje. 
V jednom z nich pokusné osoby tíško sedeli za notebookmi a rozpoznávali slová, 

Hulvátstvo je nákazlivé
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ktoré mali poprehadzované písmená. Experiment zisťoval, aký je ich reakčný čas 
- rýchlosť, akou dokážu rozpoznať jednotlivé slová. Počas experimentu do miestnosti 
vstúpila pokusná osoba, ktorá (akože) zmeškala začiatok pokusu.

V bežnej alternatíve pokusu ju experimentátor polohlasom upozornil, že 
experiment sa už začal a slušne ju vyprevadil z miestnosti. V „hulvátskej“ verzii 
experimentu sa experimentátor rozkričal a predviedol minútovú scénku s ponižujúcim 
krikom na oneskorenca, že „takto sa nedá pracovať...“ a vyhodil ho z miestnosti. 
Ľudia, ktorí sedeli za notebookmi, pokračovali a tvárili sa, že sa nič zvláštne 
nedeje. Lenže ich reakčný čas sa pri niektorých slovách prudko zlepšil. Bez toho, 
že by si to uvedomovali, na obrazovke notebookov začali veľmi dobre rozpoznávať 
všetky negatívne slová, ktoré v sebe obsahovali prvky agresie, hrubosti, útoku. Ich 
pripravenosť reagovať hulvátsky sa náhle zvýšila.

V inom experimente si pokusné osoby pozreli krátky videozáznam, ktorý 
zachytával, ako sa k sebe správajú spolupracovníci – predavači v kníhkupectve. 
Videli verziu, kde sa k sebe predavači správali slušne alebo verziu, kde sa navzájom 
správali hulvátsky. Potom pokusným osobám poslali mail, v ktorom ich kníhkupectvo 
(ohľaduplne, neutrálne alebo drzo) informuje, že ich objednávku nemôžu vybaviť. 
Pokusné osoby mali odpovedať na tieto rôzne štylizované maily.

Najhulvátskejšie prirodzene odpovedali, ak videli „hulvátske“ video a dostali 
„drzý“ mail. No najzaujímavejším výsledkom bolo, že aj pokusné osoby, ktoré dostali 
„drzý“ odmietavý mail, ale predtým videli video s korektným správaním predavačov 
medzi sebou, mali tendenciu ospravedlňovať „drzé“ maily z kníhkupectva a odpovedať 
zmierlivo. 

V iných experimentoch sa ukázalo, že ak po sebe nasledovala séria vyjednávacích 
situácií, zážitok hulvátstva viedol k tomu, že po ňom máme tendenciu stavať sa 
nedôverčivo k novým ľuďom. Aj takým, s ktorými sme nemali zlú skúsenosť a zlé 
postoje si nezaslúžia. 
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Vedome máme sklon tvrdiť, že žiadne videá ani predchádzajúca zlá skúsenosť 
nás neovplyvňuje. Že hostilitu neprenášame na nových „nevinných“ partnerov a voči 
infekčnej nákaze hulvátstva sme imúnni. Žiaľ, zdá sa, že to tak nie je. 

Desiatky rokov sa po svete konajú kurzy efektívnej komunikácie. Nástup online 
komunikácie znamená, že sa tým pravidlám musíme učiť nanovo. 

 • Miková, Karolína a  Ondrušek, Dušan (2008). Riešenie konfliktov v samosprávach. 
In: Staroňová, Sičáková,(eds.) Verejná politika a samospráva. Inštitút pre verejnú 
politiku: FSEV UK Bratislava.

 • Resnic, Brian: Why do we ignore mass atrocities? It has to do with something 
called “psychic numbing.” Vox, Jul 19, 2017

Ďalšia literatúra 
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Vo verejnom diskurze na Slovensku dlhodobo chýbajú pozitívne témy. Chýbajú 
nielen vízie a koncepcie, ale aj motivácia. Ak Andrej Danko spomína deštruizmus, má 
bohužiaľ pravdu - nielen politike, ale aj spoločnosti dominujú negatívne naratívy a to 
sa odráža nielen na nálade, ale aj na politických témach a v konečnom dôsledku na 
volebných preferenciách a výsledkoch.

Takéto nálady najcitlivejšie vnímajú mladí ľudia: prvovoliči alebo budúci 
prvovoliči, študenti stredných škôl. Nie je pravda, že by nemali záujem zapájať sa - 
vytváranie komunít je dnes jednoduchšie ako kedykoľvek predtým - vstupujú však do 
života a do spoločnosti a prvé, čo počujú, je toto:

V. VIEŠ, ČO MÔŽEŠ ROBIŤ? NEBUĎ DEBIL
SAMUEL MAREC, autor je copywriter a bloger. Vo svojich blogoch sa venuje 
predovšetkým extrémizmu, radikalizmu a stavu slovenskej spoločnosti.

 Nemá to zmysel, nikam to nevedie. Nikam sa nedostanete, skôr alebo neskôr 
narazíte. Slovensko je natoľko prešpikované rodinkárstvom a korupciou, že akákoľvek 
aktivita bez správnych konexií je odsúdená na neúspech. Povedané inak: naozaj to 
nemá zmysel.

Práve túto situáciu využívajú extrémisti a to dvoma spôsobmi. Jednak (nielen) 
mladých utvrdzujú v tom, že to naozaj zmysel nemá, pretože súčasné spoločenské 
zriadenie je jednoducho nefunkčné, a tiež ponúkajú svoju víziu. Organizujú 
mládežnícke organizácie a sústreďujú sa pritom na pozitívnu komunikáciu. Sami 
seba tak stavajú do protikladu voči establishmentu a stávajú sa v očiach mladých 
ľudí nositeľmi dobrých správ a správnych posolstiev. 

Nielen preto, ale aj preto sa u mladých práve extrémisti tešia vysokej popularite.
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Pre motivovaného mladého človeka, ktorý chce prispieť k zmene vo svojom okolí, 
je pritom situácia demotivujúca. V čase, keď potrebuje pozitívne vzory a atmosféru, 
je napríklad správa, ktorú vysiela slovenský parlament, katastrofálna.

Napriek tomu, že Slovensko za posledných jedenásť rokov má - až na krátku 
prestávku - iba jedného premiéra, neudiala sa žiadna konceptuálna ani systematická 
zmena. Naopak, korupcia ostáva stále rovnakým problémom: to, že je prítomná, je 
verejne známy, prijímaný a dokonca akceptovaný fakt. 

Predsedom parlamentu je Andrej Danko, ktorému sa bleskovo podarilo stať 
vychádzajúcou hviezdou a vzápätí túto pozíciu stratiť. Humorista Samo Trnka v 
nedávnom rozhovore povedal, že z predsedu SNS sa stal vtip, ku ktorému už netreba 
nič dodávať. Ľudia sa smejú už pri vyslovení jeho mena.

Medzi nesystémové hnutia patria Sme rodina Borisa Kollára a ĽSNS Mariana 
Kotlebu. Obe sú klasickými portestnými hnutiami, pričom povesť Borisa Kollára je 
minimálne kontroverzná a v súvislosti s Marianom Kotlebom sa objavuje čoraz viac 
škandálov. Ich povaha je presne rovnaká ako u politikov, voči ktorým sa principiálne 
vymedzujú.

Po tom, čo Most-Híd sklamal veľkú časť svojich voličov vstupom do koalície, sú 
pre nich poslednými dvoma parlamentnými možnosťami Sloboda a solidarita a hnutie 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča. Hoci je ich vzťah momentálne 
blízky, stačí jeden obrázok, ktorý ilustruje premenlivosť politických vzťahov a 
vypočítateľnosť Igora Matoviča. Na dotyčnej fotografii práve Igor Matovič priamo v 
parlamente sype injekčné striekačky na hlavu Martina Poliačika, aby tak upozornil na 
jeho skúsenosti s drogami.

Toto je, bohužiaľ, politická scéna tak, ako jú mladí ľudia vnímajú. Chýbajú na nej 
pozitívne vzory a témy, chýba jej čitateľnosť. Neštandardných hnutí rôznych pováh 
stále pribúda.

Čo vidíme v parlamente? A čo vidia mladí?
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Dôležitá je odpoveď na otázku, ktorá je podľa môjho názoru podceňovaná. Čo je 
prvá konkrétna spomienka, ktorú v súvislosti so slovenskou politikou majú dnešní 
študenti stredných škôl? Odpovede ukázali, že prvou udalosťou, ktorá im utkvela v 
pamäti, je pád Radičovej vlády.

Táto skutočnosť okrem iného potvrdzuje, že prvovoliči si skutočne ako predsedu 
vlády sotva pamätajú niekoho iného ako Roberta Fica. Vnímajú ho ako politika, ktorý 
Slovensko formuje prakticky celý ich život. Logické je preto aj ich presvedčenie, že na 
jeho miesto má nastúpiť niekto iný.

Zároveň to však znamená, že aj súčasnú štandardnú opozíciu vnímajú ako status 
quo - nikdy ju v žiadnej inej úlohe nezažili ,  majú ju pevne zafixovanú práve ako 
opozíciu, nie ako silu, ktorá má vládnuť. Aj preto sa vo veľkom množstve obracajú na 
extrémistov.

Dôležité je aj to, čo vnímajú ako problémy. Pri priamej otázke spontánne zazneli 
odpovede ako korupcia, nerovnosť šancí, nemožnosť presadiť sa, nedostatočne 
motivujúce (zaostalé?) prostredie. Aj preto v súčasnom otvorenom svete absolútna 
väčšina účastníkov plánuje študovať v zahraničí. Dominuje totiž pocit, akokoľvek 
subjektívny, že Slovensko so zvyškom sveta nedrží krok.

Ďalší výrazný pocit je, že vláda nerobí nič preto, aby tento stav zmenila. 
Namiesto toho sa utápa v problémoch, ktoré priamo súvisia s jej povahou. Rovnako 
ako Andreja Danka, ani Roberta Kaliňáka už mladí nevnímajú ako rešpektovaného 
ministra vnútra, ale ako symbol stavu, v ktorom sa Slovensko nachádza. Nielen kauzy 
Roberta Kaliňáka, ale aj mená ako Kočner alebo Baštrnák dnes hýbu krajinou a stali 
sa spúšťačom veľkých protikorupčných pochodov, za ktorými stáli práve študenti 
stredných škôl.

Absencia skutočných tém je viditeľná aj v tom, čo politici smerom k verejnosti 
komunikujú ako problémy. Dlhodobo ide o záležitosti nafúknuté mimo ich 
prirodzených proporcií alebo o vyložene zástupné problémy.

Ako to mladí vnímajú?
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V posledných rokoch sa veľa času, peňazí aj emócií investovalo napríklad do 
referenda za rodinu, ktoré však ako téma skončilo v momente, keď sa skončilo 
neúspechom. K radikalizácii spoločenských nálad a popularite extrémistov výrazne 
prispela nielen utečenecká kríza, ale aj to, ako ju vo svoj prospech využívali politici - 
ukážkový je v tomto smere výstup Roberta Fica, ktorý tesne pred voľbami vycestoval 
až k bezpečnostnému plotu v Macedónsku. Pri ďalšom bizarnom pokuse o nastolenie 
témy sa ako ochranca prírodných zdrojov neváhal nechať natočiť pri nádržke s vodou.

Žiadna z týchto tém pritom pre Slovensko nie je kľúčová, ale takáto situácia má 
hneď tri dôsledky. 

Tým prvým je absolútna vyprázdnenosť politickej scény od veľkých, koncepčných 
tém, ktorá trvá už niekoľko rokov, dokonca tak dlho, až je možné povedať, že dnešní 
prvovoliči si inú ani nepamätajú. 

Druhým je radikalizácia spoločnosti, ktorá sa momentálne prejavuje už aj 
v situáciách, ktoré s politikou nijako nesúvisia: Slovenskom lomcujú vášne pre 
nesprávnu hymnu po hokejovom zápase, pre juniorské futbalové majstrovstvá 
Európy, cyklistike aj chôdzi. Celá táto emócia je navyše spájaná s Európskou úniou 
ako inštitucionalizovaným zlom - a to je situácia, v ktorej sa bumerang vyslaný z 
politiky do spoločnosti vracia späť do politiky. A je nebezpečný.

Posledným problémom je potom prehlbujúca sa frustrácia aj u tých prvovoličov, 
ktorým záleží na svojom okolí a komunite. V situácii, keď vidia, že sa riešia zástupné, 
niekedy priam absurdné problémy, namiesto tých, ktoré bezprostredne vnímajú, 
nastupuje demotivácia. Nemožno sa preto čudovať, ak sa niektorí z nich obracajú na 
extrémistov - najmä v situácii, ak svojimi mládežníckymi aktivitami ako jedni z mála 
ponúkajú pozitívnu náplň.
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Existuje niekoľko spôsobov, ako sa s takouto situáciou vyrovnať, a to nielen 
na osobnej úrovni. Ako prednášajúci som bol pozvaný preto, že dlhodobo na blog 
píšem články, ktoré vyjadrujú pocity mnohých ľudí. Pre mňa samotného sú však 
články v prvom rade prostriedkom psychohygieny v situácii, ktorú vnímam ako čoraz 
absurdnejšiu.

Práve v súvislosti s narastajúcou popularitou extrémistov medzi mladými sa 
rozbehlo množstvo aktivít, ktoré stoja za pozornosť. Stredné školy začali organizovať 
zájazdy do Osvienčimu, hovorí sa o vyššej hodinovej dotácii na výuku dejepisu. Veľkú 
pozornosť si vyslúžil bloger a občiansky aktivista Ján Benčík, ktorý systematicky 
rozkrýva pozadie extrémistov a demaskuje ich skutočnú povahu.

Pozitívnou inšpiráciou je v tomto smere iniciatíva #somtu, ktorá sa snaží 
kultivovať internetové 
diskusie, vniesť do nich slušnosť a emócie nahradiť faktmi. Za krátky čas svojej 
existencie dosiahla pozoruhodné úspechy, vyslúžila si veľkú pozornosť a ako 
príklad občianskej angažovanosti v dobe internetu ju ocenil aj prezident republiky 
Andrej Kiska.

Práve takéto aktivity sú kľúčom k aktivizácii mladých a k tomu, aby ich vôľa niečo 
urobiť neskĺzla do frustrácie alebo ich nakoniec nedoviedla k extrémistom. Nielen 
presvedčenie, ale aj osobná skúsenosť - v neposlednom rade z tejto letnej školy - mi 
ukazuje, že na Slovensku existuje veľké množstvo mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, 
že aj oni môžu formovať krajinu a ak to robia, robia to v prvom rade pre seba. V 
konečnom dôsledku formujú krajinu pre svoju vlastnú budúcnosť.

Čo sa s tým všetkým dá robiť?

Výsledkom potom prirodzene je nárast popularity extrémistov, ktorý odrážajú aj 
prieskumy verejnej mienky. Strana, ktorá sa pred rokom a pol pohybovala bezpečne 
pod hranicou zvoliteľnosti, je dnes treťou najpopulárnejšou. Negatívom navyše je, že 
aj v prípade jej zákonného zákazu síce možno zmizne, ale prebudené a legitimizované 
extrémne nálady ostanú.
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Rovnako, ako je dnešná doba sociálnych sietí prajná k extrémizmu, je prajná 
aj k pozitívnemu a konštruktívnemu prístupu. Nikdy nebolo ľahšie navzájom sa 
poprepájať a spolupracovať, nikdy nebolo jednoduchšie nájsť a spoznať podobne 
zmýšľajúcich ľudí.

Záverečné posolstvo je preto jasné: nebuď debil. Hoci chcú mladí ľudia prirodzene 
zmeniť celý svet, je omnoho realistickejšie zmeniť svoje bezprostredné okolie. Je 
kľúčové, aby sa mladí ľudia zapájali do diania okolo seba a snažili sa k lepšiemu 
zmeniť veci, ktoré zmeniť môžu. Mali by ísť príkladom, pretože príklad motivuje. 
Jeden činorodý človek dokáže inšpirovať množstvo ďalších, ktorým možno chýba ten 
posledný krok k tomu, aby sa zapojili  do diania vo svojej komunite a aktívne sa 
snažili ho formovať.

Práve preto bolo cieľom môjho workshopu vysvetliť im, že aj v situácii, ktorá 
je objektívne demotivujúca, má zmysel snažiť sa o zmenu k lepšiemu. Či už ide o 
vystupovanie a osobný prejav, o rôzne činnosti v menšom alebo väčšom meradle, 
situácia sa dá vnímať aj presne opačne: to, že množstvo vecí nefunguje tak, ako by 
malo, znamená, že každý mladý človek, ktorý sa chce zapojiť, je vítaný. Robiť vecí je 
o to jednoduchšie.

Takáto činnosť dá nakoniec zmysel nielen komunite, ale najmä jemu samotnému. 
A nemusí sa preto pridávať k extrémistom.
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