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Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva
Úvod
Akadémii Policajného zboru v Bratislave bola zadaná vedeckovýskumná úloha
Ministerstvom vnútra SR na základe Národného akčného plánu boja proti terorizmu
a následných úloh ministerstva vnútra vyplývajúcich z Harmonogramu plnenia úloh
vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu REV 11.
Téma vedeckovýskumnej úlohy úzko súvisí aj s ďalšími dokumentmi Vlády SR :
„Stratégia prevencie kriminality“, „Akčný plán predchádzania všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom“, „Komplexný
program boja so zločinnosťou“, „Akčný plán trvalo udrţateľného rozvoja v SR“
a v neposlednom rade program Európskej komisie „Prevention of and Fight Against Crime“.
Všetky tieto dokumenty upozorňujú na vysokú aktuálnosť, naliehavosť a na potrebu
vedeckej analýzy spoločných faktorov danej problematiky, ako na globálnej, regionálnej tak
aj na národnej úrovni.
Hlavný dôvodom riešenia tejto úlohy je spresniť poznanie príčin prečo aj na
Slovensku v posledných desaťročiach dochádza k rastu radikalizácie a k zvýšenej agresivite v
správaní sa skupín obyvateľov. Do akej miery vplýva agresivita k radikalizácii postojov a k
schvaľovaniu teroristických činov. Zistiť, v slovenských podmienkach, či prejavy
radikalizácie a agresivity v oblastiach ako násilie, intolerancia, rasizmus, xenofóbia,
antisemitizmus, antijudaizmus majú spoločné niektoré prvky so schvaľovaním terorizmu
alebo účasti na teroristických činoch.
Ďalším dôvodom je kriminologické zovšeobecnenie a spracovanie existujúcich
poznatkov o príčinách, dôvodoch, ktoré vedú časť populácie k tomu, ţe prekračuje zákon, je
nadmieru agresívna a siaha aţ k najradikálnejším riešeniam.
Vedeckovýskumná úloha prispeje k hlbšiemu poznaniu základných multispektrálnych
moţností ako v nasledujúcom období predchádzať vzniku spomenutých neţiadúcich
vlastností osobnosti.
Závaţnosť témy vyplýva predovšetkým z procesov poslednej dekády 20. storočia
a začiatku 21. storočia, ktoré sú charakterizované vzrastom obáv obyvateľstva z násilia a
prejavov intolerancie, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a tieţ terorizmu.
Výskum verejnej mienky sa uskutočnil na vzorke 1235 respondentov, pričom výber
súboru bol urobený kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku. Kontrolovanými
premennými boli: pohlavie , vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a kraj.
Dokladajú to aj odborné publikácie ako napríklad - Kriminologie; Novotný O., Zapletal J. :
„Kriminalita vo svete v druhej polovici 20. storočia zaznamenala podstatné kvalitatívne i kvantitatívne
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Súčasť úlohy :„Skúmať príčiny radikalizácie určitých skupín obyvateľstva a aktívne predchádzať situáciám, ktoré vedú jednotlivca
k schvaľovaniu terorizmu alebo účasti na teroristickej činnosti.“
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zmeny, ktoré sú dôsledkom prudkého rastu dynamiky spoločenského vývoja.
Podobne po spoločenských zmenách2 sa charakter kriminality v priebehu deväťdesiatych rokov veľmi
priblížil podobe kriminality v krajinách s vyspelou ekonomikou.
Povojnový vývoj kriminality sa prejavuje najmä v týchto smeroch:
a) Vzrastá počet prípadov tzv. domáceho násilia, najmä týranie a zneužívanie detí a žien, ako aj starých a
bezmocných osôb.
b) Zvyšuje sa samoúčelná brutalita a bezohľadnosť, zvlášť u mravnostnej a násilnej kriminality.
c) Rastie podiel páchateľov z radov detí, mladistvých a mladých dospelých.
d) Vzrastá podiel žien medzi páchateľmi trestných činov (v našich štatistikách sa tento trend doposiaľ prejavil
relatívne málo).
e) Vzrastá podiel páchateľov aj obetí z radov etnických a národnostných menšín, migrantov a cudzincov.
h) Nastupujúci medzinárodný organizovaný zločin začína predstavovať nový sociálnopatologický fenomén
neporovnateľne nebezpečnejší než tradičná kriminalita.
i) Kriminalita sa zreteľne internacionalizuje.
j) Prehlbuje sa nerovnomernosť v geografickom rozložení kriminality, ktorá sa ešte zreteľnejšie koncentruje do
veľkých miest a priemyslových aglomerácií.

k) Kapacita trestnoprávnych inštitútov kontroly (polície, prokuratúry, súdov, väzníc) prestáva postačovať. Do
istej miery to potvrdzujú aj rastúce, už pomerne vysoké, podiely neobjasnených a neregistrovaných
latentných trestných činov.
Mnohé z hore uvedených faktov vyvolávajú vo viacerých vrstvách spoločnosti prirodzenú túžbu zmeniť tieto
pomery a niektoré zo zvolených ciest môžu mať charakter teroristického činu či už jednotlivca alebo
organizovanej skupiny.“

Podľa niektorých, v minulosti proklamovaných, hypotéz práve toto obdobie malo byť naopak
charakterizované celosvetovým ekonomickým rastom spolu s uspokojením spoločenských
potrieb, zvýšením ţivotnej úrovne obyvateľstva vo všetkých vrstvách, zníţením rozdielov
medzi bohatými a chudobnými a to všetko v globálnom meradle.
Sledujeme však opačné procesy, zvyšuje sa násilie, prejavy intolerancie a najdeprimujúcejším
výsledkom sú stále početnejšie a krvavejšie akty násilia. Často tomu predchádza obdobie,
kedy „silní“ tohto sveta porušujú ako medzinárodné právo, tak aj vlastné trestné kódexy a to
pod hlavičkou vznešených ideí.
To všetko sa odohráva v podmienkach rýchleho šírenia informácií aj o moţnostiach výroby
zbraní hromadného ničenia (v minulosti uţ preukázateľne teroristami pouţitý Sarin a Antrax),
nadmerného zvyšovania ţivotného tempa, neposkytovania dostatočného času na revitalizáciu
predovšetkým pracovnej sily, zhoršovania ţivotného prostredia v celosvetovom meradle,
prispôsobovania práva krátkodobým cieľom, vrastania predstaviteľov organizovaného zločinu
do riadiacich štruktúr štátov, v niektorých prípadoch správanie sa štátov ako predstaviteľov
organizovaného zločinu.
Predkladaný projekt si kladie za úlohu byť čiastkovým príspevkom za Slovenskú republiku
k poznaniu prípadných regionálnych špecifík. Slovensko z hľadiska násilnej kriminality má v
2

aj na Slovensku
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dlhodobejšom priemere stabilizovanú hladinu. Avšak pod vplyvom medzinárodných reálií je
predpoklad, ţe táto hladina môţe začať narastať. Najhorším variantom z tých, ktoré by mohli
nastať v prípade násilnej kriminality je jej nekontrolovaný rast.

Priemer

Latencia vybraných trestných činov násilnej kriminality
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Legenda ku grafu:
1 – vraţda
2 – lúpeţné prepadnutie osôb
3 – úmyselné ublíženie na zdraví
4 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
5 – vydieranie
6 – týranie blízkej a zverenej osoby
7 – násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi
8 – útok na orgán MV a policajta PZ
9 – hrubý nátlak – vymáhanie

Na tieto podstatné zmeny v kvantite a v kvalite kriminality musí reagovať aj politika štátu
zniţujúca úroveň kriminality. Aţ do druhej polovice 20. storočia bola najdôleţitejším, ak nie
jediným fungujúcim spôsobom kontroly kriminality jej trestnoprávna kontrola, tj.
trestnoprávny postih páchateľov. Politika zniţovania kriminality teda takmer splývala s
trestnou politikou.
Pokiaľ však niektoré štáty súčasne riešili také sociálne problémy, ako je chudoba,
nezamestnanosť, zlé podmienky bývania, alkoholizmus a iné predovšetkým sociálne
problémy, ktoré sú pokladané za determinanty kriminality mohli tak súčasne dosahovať aj
kriminálno preventívne účinky bez toho, ţe by ich priamo sledovali. Podobne aj charita
zameraná na rizikových jednotlivcov, alebo skupiny predstavovala určité zárodky prevencie
(napr. Saleziáni Don Bosca).
V druhej polovici 20. storočia dospel vývoj poznania aţ do takej miery, aby sme mohli
povedať, ţe prevencia sa stala v kriminálnej politike štátov rovnocennou s trestnou represiou.
K dosiahnutiu efektívnosti preventívnych opatrení však je potrebné poznať najdôleţitejšie
a najvhodnejšie body pôsobenia prevencie a k tomuto aktualizovanému poznaniu má prispieť
aj táto vedeckovýskumná úloha.
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Graf trestných činov, ktorých spáchanie bolo motivované
rasovou, národnostnou alebo inou obdobnou neznášanlivosťou
v rozmedzí rokov 1997 až 20123
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Poznámka ku grafu: Nárast po roku 2001 je spôsobený citlivejším vnímaním tejto oblasti trestnej činnosti po teroristickom útoku na
Svetové obchodné centrum (dvojičky). Súčasný rast po poklese v roku 2004 bude predmetom výskumu.

Prítomnosť na Slovensku:
Veková a sociálna štruktúra prívrţencov extrémistických skupín je závislá na činnosti,
ktorú vykonávajú. Najmä ide o :
Osoby páchajúce pouličnú trestnú činnosť - spravidla mladší okolo 14 – 25 rokov
(spravidla študenti, nezamestnaní)
Osoby vyrábajúce a distribujúce materiály propagujúce rasovú, národnostnú,
náboţenskú alebo inú neznášanlivosť - páchanie tzv. kvalifikovanej skutkovej podstaty.
Páchatelia majú spravidla okolo 24 – 30 rokov, nezriedka aj viac (prevaţujú zamestnaní
a súkromní podnikatelia).
Počty v jednotlivých extrémistických skupinách nie je moţné stanoviť presne. V
rámci akcií a stretnutí sa okrem aktívnych členov pridávajú aj sympatizanti.
Počet pravicových extrémistov (najmä Skinheads a neonacisti) je od roku 2004
pribliţne stabilný - okolo 900 aktívnych osôb a okolo 3000 prívrţencov a sympatizantov
s nebezpečenstvom rastu (viď nárast počtu trestných činov v posledných troch rokoch).
Počet aktívnych členov ľavicových extrémistov (najmä anarchisti a antiglobalisti) je
stabilizovaný - okolo 175 osôb. Počet prívrţencov a sympatizantov je neodhadnuteľný4
s nebezpečenstvom rastu (viď nárast počtu trestných činov v posledných troch rokoch).
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Zdroj: EŠSK.
Vzhľadom k relatívne rýchlym zmenám v módnosti predovšetkým hudobných ţánrov a ich prívrţencov, kedy
jednotlivec v pomerne krátkom čase mení aj viackrát svoje sympatie k rôznym hudobným prúdom.
4
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V oblasti páchania domáceho násilia a násilných trestných činov mladistvých v škole
a mimo školy ide o oblasť vhodnú na samostatný výskum, ale v základe predpokladáme, ţe
hlavné príčiny rastu radikálneho riešenia niektorých ţivotných situácií a rastu agresivity
v domácom prostredí a v spoločnosti sú zhodné s celkovým rastom radikalizmu a agresívneho
správania sa spoločnosti.

Charakteristika určitých skupín obyvateľstva na Slovensku :
(Extrémistická scéna na Slovensku)
Pravicoví extrémisti:
neonacistickí skinheads,
divácke násilie /hooligans/,
rasistický extrémizmus,
Najčastejšie páchajú trestné činy :
podpora a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu právd a slobôd občanov,
hanobenie národa, rasy a presvedčenia,
ublíţenie na zdraví,
výtrţníctvo.
Ide o skupiny, v ktorých existuje istá hierarchia, spoločný cieľ, vyhlásený alebo prirodzený
vodca, ktoré sa zviditeľnili ako skupina na Slovensku alebo v zahraničí buď protiprávnym
konaním (fyzický útok, internetová stránka s rasistickým obsahom a i.), alebo ako skupina
majú svoju symboliku, pravidelné miesto stretávania a pod. Ide najmä o skupiny s názvami:
Blood and Honour Slovakia
Blood and Honour Cassovia
Slovakia Hammers Skins
SS AG SLOVAKIA - Security Service Action Group Slovakia
Engerau Crew - Bratislava-Petrţalka
skupiny všeobecne sa označujúce za "Skinheads"
Combat 18 Division Slovakia

Ľavicoví extrémisti:
extrémne anarchistické hnutia
extrémne ľavicové hnutia
ekologický extrémizmus
militantné antifašistické hnutia
Najčastejšie páchajú trestné činy:
ublíţenie na zdraví
výtrţníctvo
poškodzovanie cudzej veci
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Počty osôb pôsobiacich v extrémisticky orientovaných skupinách a ich sympatizantov v SR je približne
5
stabilizovaný
Z toho
pravicovo orientovaní
ľavicovo orientovaní
Kraj
Celkový počet
aktívni
sympatizanti
aktívni
sympatizanti
neuvedené
Bratislavský
2400
300
2000
100
neuvedené
neuvedené
Trnavský
190
160
30
Trenčiansky

146

116

neuvedené

30

neuvedené

Nitriansky

21

21

neuvedené

neuvedené

neuvedené

Žilinský

1243

198

1000

45

neuvedené

Banskobystrický

223

223

neuvedené

neuvedené

neuvedené

Prešovský

120

120

neuvedené

neuvedené

neuvedené

Košický

470

220

200

50

neuvedené

SR spolu

4077

902

3000

175

neuvedené

Iné:
Extrémizmus siekt a deštruktívnych kultov, s podmnoţinami politických, psychoterapeuticko
– vzdelávacích a komerčných siekt a deštruktívnych kultov (skrátene Náboženský extrémizmus).

Sociálne vrstvenie skúmaných skupín osôb zatiaľ nebolo skúmané.
Skupiny z rôznych vrstiev môţu mať rôznu motiváciu:
nenávisť v rôznych podobách,
nuda, adrenalín - ja si to môţem dovoliť.

Podľa spáchania trestného činu :
Uţ spáchali,
Sympatizanti.

Súčasné prejavy a problémy, ktoré je potrebné riešiť
Z pohľadu spáchania extrémistických trestných činov na Slovensku sa pomaly ukazuje, ţe
preţitkom bude stav, kedy rasovo motivovaný čin môţe spáchať len „biely“ (prípad bitky
v Mlynskej doline). Príslušník iného etnika môţe uráţať „bielych“, ale tento čin nesmie byť
posudzovaný ako rasovo motivovaný, pričom všetky znaky spáchania tohto trestného činu sú
naplnené.
Definícia extrémizmu: za extrémizmus moţno povaţovať konanie a aktivity vychádzajúce z
postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či uţ priamo,
5

Zdroj: WWW.MINV.SK/EXTREMIZMUS
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alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a
snaţia sa ho nahradiť systémom typu totalitného reţimu alebo diktatúry. Druhou charakteristickou
črtou extrémizmu a s ním spájaných aktivít je, ţe útočia na systém základných práv a slobôd
garantovaný ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, alebo sa snaţia svojimi
aktivitami uplatňovanie týchto práv sťaţiť, či znemoţniť. Ich cieľom a dôsledkom je zničiť
demokratické usporiadanie spoločnosti v jej základoch. Za ďalšie charakteristické znaky
extrémizmu sa povaţuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemoţnenie výkonu základných práv a
slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom,
farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj
pouţívanie fyzického násilia namiereného voči majetku, alebo názorovým alebo politickým
oponentom.6

Kybernetický pohľad na páchanie trestnej činnosti extrémistami
Ideálny
stav
Pád k páchaniu
trestnej činnosti
(najhoršie
trestné činy
dole)

Spáchanie
trestných činov
hlavne proti
zdraviu a životu

6

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014.
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2. Ciele vedeckovýskumnej úlohy.
1. Hlavné ciele vedeckovýskumnej úlohy sú:
Identifikácia potenciálnych hlavných a vedľajších zdrojov zvyšovania agresity
a radikalizácie skupín obyvateľstva s prihliadnutím na schvaľovanie prípadne
účasť na terorizme.
Prispieť k aktualizácii európskeho poznania príčin rastúcej agresivity skupín
obyvateľov v euroregióne Slovenska a tým prispieť k boju so zločinom aj na
európskej úrovni s dôrazom na schvaľovanie prípadne účasť na terorizme.
2. V oblasti policajnej praxe:
Poskytnúť odporúčania na cielené korigovanie preventívnych opatrení na rôznych
úrovniach a v príslušných spoločenských oblastiach, vrátane prevencie na policajnej úrovni.
3. V oblasti ďalšieho výskumu:
Získanie aktualizovaných údajov pre ďalší kriminologický výskum .
Hypotézy:
H1

-

K rastu agresivity, radikalizmu a násilia vo vývoji skupín obyvateľstva, ako aj k ich
negatívnej hodnotovej orientácii prispieva predovšetkým nedostatočná výchova,
vplyv sociálneho prostredia, rovesníckych a iných skupín, spôsob trávenia voľného
času, vplyv masmédií, nekontrolovaný vplyv prostredia IT7.

H2

-

Najčastejšími prejavmi extrémistických aktivít určitých skupín obyvateľstva sú:
chuligánstvo páchané futbalovými fanúšikmi, rasová, národnostná, etnická
a náboženská neznášanlivosť.

7

Informačných technológií – internet, agresívne hry a pod.
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3. Výsledky vedeckovýskumnej úlohy.
V rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy „Príčiny rastu radikalizácie a agresivity
určitých skupín obyvateľstva bol pouţitý výskum verejnej mienky. Zloţenie výberovej
skupiny je uvedené v prílohe č. 3 Tabuľka štruktúry výberového súboru.
Okruhmi výskumu bol výskyt javu, frekvencia javu, hĺbka vplyvu javu na
respondenta, pocit osobného ohrozenia respondenta extrémizmom, postoj k prejavom
extrémizmu, laický pohľad na účinnosť opatrení voči extrémizmu, zdroje informácií
o prejavoch extrémizmu a predpoklad pôvodu extrémistov.
Prvou z poloţených otázok bola: „Boli ste Vy alebo niekto z Vášho okolia obeťou
extrémizmu v poslednom roku?“. Cieľom bolo zistiť výšku výskytu extrémizmu
v slovenských podmienkach. Vzhľadom k moţnostiam rozsahu dotazníka nebolo moţné ani
v ďalších otázkach ísť do detailov. Preto grafická odpoveď nemusí uspokojiť všetkých
čitateľov. Odpoveď vidíme z grafu č. 1.

Graf č. 1: Boli ste Vy alebo niekto z Vášho okolia obeťou extrémizmu v poslednom roku?
Zarazil nás poznatok, ţe aţ 3 percentá opýtaných sa stali obeťou extrémizmu, ale ako uţ
bolo povedané rozsah dotazníka neumoţňoval získavať v tomto prípade detailnejšiu odpoveď.
Zistená skutočnosť by mohla byť predmetom samostatného výskumu.
Problém, ktorý nás ďalej zaujímal je, či respondent osobne pozná nejakého extrémistu.
Tento údaj nám pomohol istým spôsobom verifikovať relevantnosť odpovede v prvej otázke
a potvrdiť alebo spochybniť predpoklad miery výskytu extrémizmu na Slovensku z pohľadu
občana.
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Výsledky môţu byť zaťaţené pomerne širokým chápaním extrémizmu v radoch
občianskej spoločnosti.
Poznáte nejakého extrémistu?
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Graf č. 2: Poznáte vo Vašom okolí niekoho, koho by ste označili za extrémistu?
Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, ţe do istého kontaktu s extrémistami dochádza 25 %
občanov, ale pritom je vhodné mať na zreteli, ţe v tomto prípade ide o pomerne široké
chápanie pojmu extrémista. Inak povedané, opýtaný mohol vnímať ako extrémistu aj človeka,
ktorý má pod vplyvom hnevu síce extrémne názory, ale neporušuje zákon. Pribliţne 16%
obyvateľstva má sprostredkované informácie o extrémizme vo svojom okolí ale
najdôleţitejšie je, ţe 59% nepozná vo svojom okolí extrémistu. Tento údaj dáva istý
optimistický pohľad, ktorý však nie je potrebné preceňovať.
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Ako často sa osobne stretávate s prejavmi extrémizmu?
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Graf č. 3 Ako často sa osobne stretávate s prejavmi extrémizmu?
Dôkazom toho, ţe extrémizmus v porovnaní s inou trestnou činnosťou nie je na
Slovensku aţ tak beţný ukazuje priloţený graf č. 3. Moţnosti dotazníka však neumoţnili
hlbšiu sondu do skúmania jednotlivých % bodov výskytu javov. Preto tento údaj môţe byť
zaťaţený väčšou chybou. Isté miesto naznačuje graf č. 3a získaný z údajov (v tom istom
období) pre výskumnú úlohu: „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v európskom
regióne“.

Graf č. 3a Stali ste sa obeťou trestného činu?
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Napriek tomu sme sa pokúsili potvrdiť alebo vyvrátiť tieto údaje nasledujúcou sériou
otázok: Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom: ... . Prvou z tejto série je vyjadrenie
súhlasu alebo odmietnutia vyjadrenia: Problém extrémizmu v mieste môjho bydliska
neexistuje.
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Problém extrémizmuv
mieste môjho bydliska neexistuje.
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Graf č. 4 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Problém extrémizmu v mieste
môjho bydliska neexistuje
Graf č. 4 ukazuje vnímanie občanov. 48 % respondentov nevidí problém extrémizmu aţ
tak pesimisticky /„čierno“/ vo svojom mieste bydliska. Nezanedbateľné je však aj percento,
ktoré vidí problém extrémizmu v mieste bydliska. 43% opýtaných povaţuje extrémizmus za
istý problém, s ktorým by spoločnosť mala pomocou svojich príslušných orgánov niečo robiť.
V nasledujúcej otázke bola snaha nepriamo overiť údaje získané v predchádzajúcich
otázkam, čiţe „veľkosť“ pocitu ohrozenia extrémizmom na Slovenku.
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Problém extrémizmu na
Slovensku neexistuje.
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Graf č. 5 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Problém extrémizmu na Slovensku
neexistuje.
Zo získaných údajov prezentovaných grafom č. 5 je zrejmé, ţe respondenti o probléme
extrémizmu na Slovensku vedia, vnímajú ho, no zo získaných vyjadrení nie je moţné vyvodiť
záver, ţe sa s ním aj v takejto miere celoplošne stretávajú. Vplyv na pocit veľkosti
celoplošného výskytu extrémizmu môţu mať sprostredkované informácie získavané
predovšetkým z masovokomunikačných prostriedkov. Viď graf č. 43 Z akého zdroja sa
najčastejšie dozvedáte o extrémizme?, kde drvivá väčšina opýtaných uviedla, ţe o extrémizme
sa dozvedá z masmédií. Osobnú a blízku informáciu uvádza a potvrdzuje (graf č. 3) 9%
opýtaných.
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Za všetky problémy môžu
etnické menšiny.
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Graf č. 6 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Za všetky problémy môžu etnické
menšiny.
Problematika percepcie vplyvu etnických menšín u respondentov je ukázaná na grafe
č. 6. Graf potvrdzuje vyššie získané údaje, ţe len okolo 5% obyvateľstva má bliţšie vidí za
prejavmi extrémizmu spoluţitie s etnickými menšinami na Slovensku. Sprostredkovane, alebo
vzdialené vnímanie tohto problému má pribliţne 18% respondentov. Do tejto skupiny
respondentov patria ľudia, ktorí sa rôznymi spôsobmi dozvedajú o činoch extrémistov
v spojení so spolunaţívaním s etnickými menšinami. Môţeme tu predpokladať aj istú mieru
alibizmu: „veď sa ma na to pýtajú, tak s tým skôr súhlasím“. Dôleţitejší je však údaj, ţe zase
okolo 60% občanov nepociťuje problematiku extrémizmu ako veľmi blízku, ktorá by mohla
ohroziť pocit bezpečia. V tomto smere je moţné uviesť čiastočný záver, ţe v prípade
extrémizmu je na Slovensku nanajvýš vhodné viesť boj s extrémizmom adresne, regionálne
cielene a nie celoplošne.
Pozornosť je vhodné venovať aj skupine respondentov, ktorí odpovedali, ţe nevedia
posúdiť túto problematiku, okolo 16%. Tento počet sa objavuje aj pri ďalších odpovediach
„Súhlasíte...“ a je zaujímavý pri porovnaní s percentuálnym podielom odpovedí na otázku
„Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Problém extrémizmu na Slovensku
neexistuje.“ Občania pri jednoduchom, všeobecnom pomenovaní problému sa cítia byť
informovanejší, rozhodnejší, ale pri snahe zistiť detaily problému sa zväčšuje pocit ich
neistoty vyjadrený práve zvýšením percentuálnych bodov na úroveň okolo 15% oproti 5%
v grafe č. 5.
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Za všetky problémy môžu
prisťahovalci.
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Graf č. 7 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Za všetky problémy môžu
prisťahovalci.
Pri odpovediach na otázku: „Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Za
všetky problémy môžu prisťahovalci.“ (graf č. 7) je vidno, ţe len mierne poklesla úroveň
„skôr nesúhlasím“. Poukazuje to na skutočnosť, ţe aj prisťahovalci sú prijímaní občanmi
Slovenska s istým stupňom nedôvery (pribliţne jedna šestina obyvateľstva).
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Slovenská republika v
porovnaní s inými krajinami dostatočne bojuje proti extrémizmu.
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Graf č. 8 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Slovenská republika v porovnaní
s inými krajinami dostatočne bojuje proti extrémizmu.
Z grafu č. 8 je vidieť, ţe mierne prevaţuje skupina občanov (43%) povaţujúcich boj
proti extrémizmu na Slovensku za dostatočný oproti skupine občanov povaţujúcich boj za
nedostatočný (39%). Je to v istom protiklade s údajmi z grafu č. 5, kde 83% opýtaných
odpovedalo, ţe problém extrémizmu existuje, ale pri porovnaní s percepciou dostatočnosti
boja s týmto fenoménom je nepriamo vidno, ţe respondenti sa cítia bezpečnejšie voči tomu
ako naznačujú v otázke výskyt extrémizmu na Slovensku (keby sme spočítali aj tých čo
problematiku nevedia posúdiť s tými, čo povaţujú boj za nedostatočný je ich 57% graf .č 8
voči 83% z grafu č. 5.)
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Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Rasovo a etnicky
motivované trestné činy by sa mali prísnejšie trestať.

40

Percento

30

20

38%

37%

10

13%
8%
4%
0
rozhodne suhlasim

skor suhlasim

skor nesuhlasim

rozhodne
nesuhlasim

neviem

Graf č. 9 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Rasovo a etnicky motivované
trestné činy by sa mali prísnejšie trestať.
Otázkou „Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim názorom? Rasovo a etnicky
motivované trestné činy by sa mali prísnejšie trestať“ (graf č. 9) bola snaha získať informáciu
o pocitoch občanov, či trestné činy spojené s rasizmom sú dostatočne trestané, alebo sú aţ
príliš prísne. Respondenti v 75% sú skôr za prísnejšie tresty. Výskum v tejto etape neumoţnil
hlbšie analyzovať situáciu, prečo občania povaţujú tresty súvisiace s extrémizmom za nízke.
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Aký je Váš postoj k prejavom extrémizmu?

60

50

Percento

40

30

58%

20

24%

10

12%
4%

0
rozhodne ich
odsudzujem

skor ich
odsudzujem

skor ich
neodsudzujem

Graf č. 10 Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?
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Išlo o anonymný výskum a nás zaujímala aj miera odsúdenia extrémizmu a jeho
prejavov respondentmi. Výsledok odpovedí na otázku „Aký ja Váš postoj k prejavom
extrémizmu?“ je zobrazený na grafe č. 10. Výsledky ukazujú, ţe okrem rozhodného
odsúdenia a odsúdenia je štatisticky zaujímavá skupina respondentov, ktorá extrémizmus
a jeho prejavy istou mierou toleruje.
Pretoţe štrukturovaná odpoveď na túto otázku môţe mať zaujímavú výpovednú
hodnotu v mnohých oblastiach či uţ policajnej práce, v oblasti prevencie alebo pri ďalšom
skúmaní problematiky spracovali sme doplnkové grafy podľa pohlavia, vzdelania, národnosti,
pociťovanej príslušnosti k spoločenskej vrstve, kategória pracovnej činnosti, počtu
obyvateľov bydliska, kraja, zoskupeného veku a politickej orientácie.

22

Graf č. 10a Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa pohlavia
Z grafu č. 10a je zrejmé, ţe postoje muţov a ţien sa v rámci postoja k prejavom
extrémizmu príliš nelíšili.

Graf č. 10b Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa vzdelania
Zaujímavejší ja výsledok viditeľný na grafe č. 10b, kde sa výrazne prejavilo vzdelanie
na postojoch k prejavom extrémizmu. Najmarkantnejšie je to na rozhodnom odsúdení, kde so
stupňom vzdelania rastie aj percento odsúdenia. Zaujímavý je aj pohľad na oblasť nezáujmu,
kde ľudia s niţším stupňom vzdelania vykazujú väčší nezáujem o spoločenské dianie, v tomto
prípade o prejavy extrémizmu.
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Graf č. 10c Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa národnosti
Ďalším zaujímavým pohľadom je rozdelenie odpovedí respondentov podľa národnosti.
Vidíme, ţe maďarská časť rozhodne odsudzovala prejavy extrémizmu najviac (78,9%)
a najmenej ukrajinská a rusínska národnosť (22,7%). V miernejšom „tóne“ odsúdenia: „skôr
ich odsudzujem“ naopak vystúpila ukrajinská a rusínska národnosť a tieto národnosti vedú aj
v nezáujme o prejavy extrémizmu. Hľadanie príčin týchto postojov môţe byť predmetom
ďalšieho výskumu.

Graf č. 10d Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa spoločenskej vrstvy
V rámci výskumu sa mali respondenti zaradiť podľa svojho pocitu do spoločenskej
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vrstvy. Rozdelenie na vrstvy a odpovede opýtaných sú zrejmé z grafu č. 10d. Rozhodné
odsúdenie prejavov extrémizmu akoby pripomínalo gausovo rozdelenie. Najvyššia a najniţšia
vrstva ho tak vehementne neodsudzujú a aj ich to najmenej zaujíma. Podobne je na tom aj
skupina respondentov, ktorí sa nevedeli zaradiť do spoločenskej vrstvy.

Graf č. 10e Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa kategórie pracovnej činnosti
Z hľadiska istej pestrosti sa javí graf č. 10e zaujímavý. Pri podobnejšom pohľade je
však vidieť,ţe rozhodné odsúdenie prejavov extrémizmu kopíruje potrebnú vzdelanostnú
úroveň pre jednotlivé kategórie pracovnej činnosti. Rozhodnosť odsúdenia rastie so stupňom
vzdelania.
Z hodnotenia sa vymyká len kategória - iné. Tu sa mohla prejaviť istá „obmedzenosť“
moţností výberu kategórií pracovnej činnosti.
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Graf č. 10f Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa počtu obyvateľov bydliska
Zaujímavý môţe byť pohľad na tabuľku rozhodnosti odsúdenia prejavov extrémizmu
zoskupenú podľa počtu obyvateľov bydliska respondentov. Na tomto mieste by bolo vhodné
preskúmať, či veľkosť bydliska má vplyv na frekvenciu stretania sa s prejavmi extrémizmu.
Ide tu o moţnosť ďalšieho samostatného skúmania aj za pomoci EŠSK.

Graf č. 10g Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa kraja
Pri sledovaní rozhodnosti odsúdenia prejavov extrémizmu podľa krajov je vidieť, ţe
pokiaľ sledujeme celkové odsúdenie prejavov, teda súčet rozhodne a skôr odsudzujem javia
sa výsledky rovnaké. Pokiaľ podrobíme podrobnejšiemu pohľadu rozhodné odsúdenie, sú tu
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rozdiely. Tieto rozdiely si zaslúţia podrobnejšiu analýzu svojho pôvodu, pretoţe extrémizmus
v tomto výskume z hľadiska moţností nebol presne štrukturovaný. Jedným z prístupov by
mohlo byť porovnanie počtu výskytu aktov či uţ diváckeho násilia, národnostných, alebo
etnických problémov súţitia.

Graf č. 10h Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa zoskupeného veku
Ďalším zaujímavým pohľadom na štruktúru rozhodnosti odsúdenia prejavov
extrémizmu je pohľad cez vekové kategórie. Z pripojeného grafu č. 10h vidíme, ţe percento
rozhodného odsúdenia prejavov extrémizmu rastie s vekom. Pri tejto príleţitosti je zreteľné,
ţe aj nezáujem o túto problematiku deklarovalo najviac opýtaných práve vo veku od 15 do 19
rokov.
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Graf č. 10i Aký ja Váš postoj k prejavom extrémizmu?- podľa politickej orientácie
Poslednou sondou do problematiky postojov k prejavom extrémizmu je rozdelenie
odpovedí respondentov podľa nimi pociťovanej politickej orientácie. Vidíme, ţe pravicovo
orientovaní opýtaní mali rozhodnejší postoj k odsúdeniu prejavov extrémizmu. Od ľavicovo
orientovaných (zmierlivejší postoj k prejavom extrémizmu) ich delil stredový respondent.
Istým prekvapením bolo veľké percento nezáujmu spolu s inou odpoveďou. Na druhej
strane však je potrebné skonštatovať, ţe aj pri iných odpovediach je zistené, ţe počet ľudí
nezaujímajúcich sa o problematiku extrémizmu sa pohybuje okolo 15%.
Záverom časti Postoja spoločnosti k prejavom extrémizmu je moţné skonštatovať, ţe
spoločnosť na Slovensku odsudzuje prejavy extrémizmu, či uţ rozhodne alebo skôr odsudzuje
(82%)8.

8

Z grafu č. 10.
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Graf č. 11 Máte obavy, že sa stanete obeťou útokov
Z hľadiska poznania bola veľmi zaujímavou (významnou) otázka, ktorých útokov sa
občania, respondenti najviac obávajú. Z grafu č. 11 je zrejmé vnímanie hrozby jednotlivých
útokov. Zo získaných údajov je vidieť, ţe spoločnosť povaţuje etnické útoky za veľmi
pravdepodobné a dáva ich na úroveň s hrozbou útoku opitého násilníka. Ide o najvyššie
hodnoty obáv. Z toho vyplýva, ţe konkrétne etnikum je v spoločnosti chápané ako vysoko
rizikové. Naproti tomu je však potešiteľné, ţe len 6% opýtaných tou či onou formou toleruje
alebo neodsudzuje extrémistov (graf č. 10). Pri tejto príleţitosti je však potrebné čitateľa
upozorniť, ţe respondenti nemali odpovedať aj na pocit ohrozenia inými nenásilnými
trestnými činmi. Tým sú tieto výsledky nadhodnotené voči celkovej realite ţivota na
Slovensku. Inak povedané nie je potrebné tieto údaje preceňovať, ale je vhodné ich brať do
úvahy. Na dokreslenie je uvedená mnoţina odpovedí, z ktorých si respondenti mohli vybrať
z mnoţiny odpovedí:
nie nemám obavy
rasistov,
futbalových /hokejových/ násilníkov,
Rómov,
prisťahovalcov,
opitého násilníka,
extrémistov,
sexuálne úchylného človeka.
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Pohľad verejnosti na príčiny rastu extrémizmu.
Nasledujúca skupina odpovedí vypovedá o pohľade občanov na príčiny, ktoré vedú
k rastu extrémizmu na Slovensku.
Otázky boli smerované od rodinného prostredia k vplyvom spoločnosti.
Do skupiny otázok percepcie vplyvu rodinného prostredia patria:
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok času rodičov na ich deti?
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu uprednostňovanie záľub rodičov pred deťmi?
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu neschopnosť rodičov kontrolovať deti?
Táto skupina otázok má ukázať skúsenosti respondentov zo svojho okolia s rodinným
prostredím, ktoré ako prvotné formuje človeka. Išlo o to získať aj sprostredkovaný prehľad, či
rodinný ţivot a formovanie človeka v rodinnom prostredí sú občanmi stále chápané ako
základ spoločnosti, alebo dochádza k posunu vo vnímaní úlohy rodiny.
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok času rodičov na ich deti?
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Graf č. 12 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok času rodičov na ich deti?
Rodina je v súčasnosti vystavená viacerým nástrahám, pričom jedna z nich je
mnoţstvo času, ktoré môţu alebo chcú rodičia venovať svojim deťom a odovzdávať im svoje
skúsenosti, rady, vychovávať ich v duchu svojich tradícií a podobne.
Z grafu č. 12 je vidno, ţe skúmaná spoločnosť stále povaţuje rodinné prostredie za
významný faktor formovania osobnosti človeka (88% viac menej vidí ako významnú úlohu
venovania času rodičov deťom pri prevencii extrémizmu). Pokiaľ spoločenské podmienky
budú postupne obmedzovať čas na výchovu v rodine (predlţovanie pracovnej doby, časovo
náročné dochádzanie do práce a podobne), aj spoločnosť predpokladá nárast spoločensky
defektného správania sa jedincov.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu uprednostňovanie záľub rodičov
pred deťmi?
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Graf č. 13 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu uprednostňovanie záľub rodičov pred
deťmi?
Otázkou č. 13 sme sa chceli dozvedieť aj to aké sú spoločenské skúsenosti s ochotou
rodičov venovať sa výchove svojich detí a ako je vnímaný tento vplyv na moţnosť rastu
protispoločenského správania sa, v našom prípade rastu extrémizmu. Odpovede naznačujú, ţe
spoločnosť vníma skutočnosť, ţe záľuby rodičov ešte nemusia viesť k negatívnym prejavom
správania sa ich detí, nakoľko rodičia svojimi koníčkami môţu byť pre nich pozitívnym
príkladom.
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu neschopnosť rodičov kontrolovať
deti ?
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Graf č. 14 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu neschopnosť rodičov kontrolovať deti?
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Respondenti chápu aké veľké je riziko ďalšieho nárastu extrémizmu. Vidia však aj
skutočnosť, ţe rodičia v dnešných spoločenských podmienkach strácajú moţnosť
a v mnohých prípadoch aj schopnosť kontrolovať svoje deti (pozri grafy č. 16, 21).
Do skupiny otázok percepcie vplyvu spoločnosti.
Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv spoločnosti na jednotlivca (byť
dravý... to sa nosí, byť ..."IN", byť "COOL"?
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Graf č. 15 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv spoločnosti na jednotlivca (byť
dravý... to sa nosí, byť... „IN, byť „COOL“?
Pri výskume moţností rastu extrémizmu v slovenských podmienkach sme sa chceli
dozvedieť aj to, ako spoločnosť vníma vplyv spoločenského prostredia, v ktorom sa jedinci
ocitajú pri svojom dospievaní. Zaujímal nás všeobecný širšie ponímaný, nie detailný, vplyv
subkultúr, ktoré jedinca obklopujú (graf č. 15), vplyv takzvanej „ulice“ čiţe najbliţších
rovesníkov, neformálnych vodcov a podobne (graf č. 16). Zo získaných údajov,
prezentovaných v spomínaných grafoch je vidieť, ţe spoločnosť vidí v týchto okolnostiach
moţnosť veľkého vplyvu na rast extrémizmu na Slovensku.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv "ulice"?

60

50

Percento

40

30

53%
20

39%

10

4%

0
prispieva

skor prispieva

skor neprispieva

1%

3%

neprispieva

neviem posudit

Graf č. 16 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv ulice?

Ako bolo uţ vyššie uvedené, súčasťou formovania osobnosti sú aj neformálne väzby,
ktoré si jedinec vytvára počas svojho ţivota, či uţ v útlom veku alebo v dospelosti.
V mladšom veku, kedy sa jedinec postupne zoznamuje s širším okruhom ľudí mimo svojej
rodiny narastá vplyv tzv. ulice. Všeobecne sa tak označujú skutočnosti, ktoré osobnosť
spoznáva v priebehu dospievania a väčšinou je tento fenomén chápaný negatívne.
Z grafu č. 16 je zrejmé, ţe aj respondenti vidia nebezpečenstvo rastu extrémizmu
v poklese časových moţností rodičov venovať sa deťom a tieto sa o to častejšie stretávajú
s vplyvom mimo oficiálne štruktúry – rodina, škola a pod. Vo formovaní osobnosti začínajú
pôsobiť neformálne vzorce správania sa. Jedinec sa podľa vnútorného zamerania začína
prikláňať k vzorcom správania, ktoré sú mu v tej ktorej chvíli sympatické, obdivuhodné. Ide
o obdobie, kedy sa dospievajúci naozaj veľmi rýchlo môţe dostať mimo akceptovateľné
formy správania sa na tzv. scestie.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu honba médií za senzáciou ?
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Graf č. 17 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu honba médií za senzáciou?

V posledných desaťročiach sa od vplyvu „ulice“ oddelil vplyv mediálneho prostredia
ako samostatnej osobnosť človeka formujúcej oblasti. Často krát sa práve táto oblasť
negatívne podieľa na vytváraní negatívnych hrdinov, či uţ nešťastným, alebo cieleným
podávaním informácií, alebo vzorcov správania sa napr. vo filmovej tvorbe.
Aj respondenti reagovali na tieto skutočnosti pri otázke: “ Prispieva podľa Vás k rastu
extrémizmu honba médií za senzáciou“ ? (graf č. 17). Spoločnosť akoby si uvedomovala, ţe
so slabnúcim vplyvom pozitívneho rodinného prostredia sa aj touto formou môţe zvyšovať
percento ľudí extrémne riešiacich niektoré ţivotné situácie. Toto extrémne riešenie môţe byť
ako na úrovni jednotlivca9, tak na úrovni skupiny10.

9

Slovenské prípady pokusov o teroristické činy.
Na Slovensku predovšetkým divácke násilie na športových podujatiach.

10
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv cirkvi?
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Graf č. 18 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv cirkvi?
Vzhľadom na globalizujúci sa svet nárast počtu informácií aj o negatívnych javoch
spojených s pôsobením jednotlivcov v cirkvi v mnohých štátoch sveta11 bol záujem preveriť
ako ovplyvňujú tieto informácie slovenskú spoločnosť. Výsledky vidieť z grafu č. 18, kedy
na otázku „Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv cirkvi?“ respondenti nevidia
pôsobenie cirkví (nielen katolíckej) ako prvok, ktorý by prispieval v slovenských
podmienkach k rastu extrémizmu a radikálneho správania sa.

11

Predovšetkým informácie o pedofilnom správaní sa niektorých kňazov a snahe niektorých inštitúcií utajovať
tieto skutočnosti.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv školy ?
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Graf č.19 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu vplyv školy?

neviem posudit

Podobne ako v prechádzajúcej otázke aj v iných oblastiach sa môţu prejavovať
globalizačné vplyvy. Jednou z ďalších oblastí, kde sa predpokladal moţný nárast negatívnej
percepcie bola úloha školy.
Na grafe č.19 je vidno, ţe respondenti zatiaľ školu v slovenských podmienkach chápu
ako miesto, ktoré neprispieva k rastu extrémizmu (64%). Skupina, ktorá vidí v škole isté
nebezpečenstvo negatívnych vplyvov (27%), si mohla rozšíriť ponímanie na úkor školy ako
miesta na stretávanie sa ţiakov s podobným účinkom ako vplyv „ulice“. Ale tu by išlo
o špekulácie a je tu priestor pre prípadný ďalší výskum.
V tejto etape je pozitívne zistenie, ţe škola je stále chápaná ako istý stabilizujúci
prvok, ktorý neprispieva k rastu extrémizmu.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok príležitostí zažívať
"Adrenalín" iným spôsobom?

50

Percento

40

30

47%
20

10

20%
14%

12%
7%

0
prispieva

skor prispieva

skor neprispieva

neprispieva

neviem posudit

Graf č. 20 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok príležitostí zažívať
„Adrenalín“ iným spôsobom?
Jedným z relatívne nových fenoménov je potreba niektorých ľudí zaţívať „adrenalín“.
Väčšina spoločnosti dokáţe tento stav vysokého vzrušenia zaţívať pri športových činnostiach.
Nájdu sa však aj jedinci, ktorí „adrenalín“ hľadajú pri porušovaní spoločenských
noriem, či uţ písaných alebo nepísaných. Najväčšie vzrušenie zaţívajú, keď musia súperiť
s inštitúciou, ktorá má školených ľudí. Okrem súkromných bezpečnostných sluţieb je
hlavným cieľom takýchto „adrenalínových“ akcií Polícia a málokedy aj armáda. Môcť ukázať
rany utŕţené pri bitke s policajtmi, ukrývať sa pred zákonom za spáchanie trestného činu patrí
v určitých subkultúrach k vrcholom hrdinstva.
Práve na takúto skutočnosť a jej vnímanie spoločnosťou bola mierená otázka:
„Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu nedostatok príležitostí zažívať „Adrenalín“ iným
spôsobom?“ Ako je vidieť z pripojeného grafu č. 20 aţ 67% respondentov uviedlo, ţe jeden
z faktorov rastu extrémizmu je hľadanie “adrenalínu“. Dá sa predpokladať, ţe majú priame,
alebo sprostredkované skúsenosti predovšetkým s diváckym násilím pri niektorých
športových podujatiach. Údaje z grafu č. 20 dopĺňajú aj údaje z grafu č. 22b, kde opýtaní opäť
potvrdili, ţe za mnohými extrémistickými činmi stoja ľudia hľadajúci „adrenalín“.
Cestu k „adrenalínu“ a extrémizmu ako takému uľahčuje aj výdobytok
vedeckotechnickej revolúcie konca 20. storočia internet.
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Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu internet a ľahký prístup k agresívnym
(extrémistickým) stránkam?
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Graf č. 21 Prispieva podľa Vás k rastu extrémizmu internet a ľahký prístup k agresívnym
(extrémistickým) stránkam?
Vďaka slobodnému prístupu k informáciám a moţnosti slobodne poskytovať svoje
informácie, vyjadrovať názory sa k vyuţitiu moţností internetu pripojili aj extrémisti.
Vyuţívajú rôznosť a voľnosť moţnosti „zavesiť“ svoje stránky s informáciami na servre
v štátoch, kde to legislatíva povoľuje. O tom, ţe tieto skutočnosti nie sú len obyčajnou
hypotézou výskumníkov svedčí aj graf č. 21. V 88 percentách sú si respondenti vedomí, ţe
extrémistické stránky nielenţe existujú, ale stávajú sa prostriedkom na zdruţovanie sa persón
s rovnakým zmýšľaním.
Myslíte si, že sklony k extrémizmu majú ....? 1

55%

vzdelanie na to nema vplyv

ludia s velmi dobrym vzdelanim

2%

5%

ludia so strednym stupnom vzdelania

39%

ludia s nizkym stupnom vzdelania

0

10

20

30

Percento
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Otázkami: „Myslíte si, že sklony k extrémizmu majú...?“ sme sa chceli dozvedieť
pohľad respondentov na vzdelanostný pôvod extrémistov. Graf č. 22a dáva pohľad opýtaných
na vzdelanostnú štruktúru pôvodu osôb so sklonmi k extrémizmu. Nadpolovičná väčšina
(55%) opýtaných uviedlo, ţe vzdelanie nemá spojenie so sklonmi k extrémizmu. Druhá
najväčšia skupina (39%) vidí inklináciu k extrémizmu u osôb s nízkym stupňom vzdelania.
Graf č. 22b bol len upresňujúcou otázkou k otázke: „Prispieva podľa Vás k rastu
extrémizmu nedostatok príležitostí zažívať „Adrenalín“ iným spôsobom? vyjadrenej grafom
č. 20.
Myslíte si, že sklony k extrémizmu majú ....? 2
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Graf č. 22b Myslíte si, že sklony k extrémizmu majú...?

Frekvencia výskytu prejavov extrémizmu
Ďalšou skupinou otázok boli otázky týkajúce sa najčastejších prejavov
extrémistických akcií aj tých skrytých – ide o informácie v grafoch č. 23 aţ 30.
Otázka bola poloţená v nasledujúcej forme, aby oslovení mali moţnosť porovnávať
početnosť výskytu podľa poskytnutých moţností:
Aké sú, podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých
(zakrúžkujte v každom riadku len jedno políčko):
Chuligánstvo, resp. vandalizmus
(násilie na štadiónoch)
Rasové útoky (napr. na Rómov)
Národnostné útoky proti menšinám
Hlásenie sa k rasovej nadradenosti
Náboţenská neznášanlivosť
Útoky na prisťahovalcov
Útoky na cudzincov
Ak si myslíte, ţe aj iné uveďte:

Často

Zriedka

Skoro vôbec

Neviem

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

Prvou moţnosťou bolo či ide o chuligánstvo respektíve vandalizmus
štadiónoch).

(násilie na
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Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých chuligánstvo, vandalizmus?
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Graf č. 23 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
chuligánstvo, vandalizmus (násilie na štadiónoch).?
Ako je vidieť z grafu č. 23 v porovnaní s ostatnými odpoveďami uvedenými v grafoch
aţ do čísla 30 najviac respondentov vníma prejavy extrémistov formou chuligánstva
a vandalizmu (násilia na štadiónoch).
V porovnaní s percepciou spoločnosti k útokom na Rómov vidíme, ţe násilie na
štadiónoch v slovenských podmienkach je vnímané ďaleko viac ak berieme do úvahy uţ silu
vyjadrenia – často. Ak rozšírime silu vyjadrenia na súčet často a zriedka vidíme, ţe násilie na
štadiónoch je verejnosťou vnímané najviac.
Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých rasové útoky napr. na Rómov?
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Graf č. 24 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
rasové útoky napr. na Rómov?

Po chuligánstve, vandalizme (násilí na štadiónoch) spájajú respondenti extrémizmus
s rasovo motivovanými útokmi na Rómov. Odzrkadľuje to všeobecnú hĺbku tohto problému
v slovenskej spoločnosti a najskôr sa sem premieta aj index počtu tohto etnika k majoritnej
spoločnosti, ktorý patrí k najvyšším v Európe12.
12

Index je problematické vyčísliť z dôvodu príliš veľkého rozptylu hodnôt počtu rómskeho etnika.
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Po problematike konkrétneho etnika nás zaujímal aj pohľad na súţitie s ostatnými
národnostnými menšinami ţijúcimi na Slovensku. K tomu smerovala otázka: „Aké sú podľa
Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých – národnostné útoky proti
menšinám?“ Výsledky výskumu ukazuje graf č. 25.
Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých národnostné útoky proti menšinám?
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Graf č. 25 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
národnostné útoky proti menšinám?
Prekvapila nás výška získaných percentuálnych bodov. Podľa všetkého to môţe
súvisieť s istou časovou koincidenciou v napätí medzištátnych vzťahov v tom ktorom období.

Graf č. 25a Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
národnostné útoky proti menšinám?- národnosť
Z grafu č. 25a vidno, ktoré národnosti ako vnímajú prejavy extrémistických akcií proti
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národnostným menšinám.
Respondenti vidia situáciu tak, ţe najviac sú ohrozovaní Slováci a Maďari. V poloţke
iná menšina môţu by skrytí Rómovia. Úroveň vyjadrenia „často“ sa pohybuje okolo 30%.

Graf č. 25b Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
národnostné útoky proti menšinám?- kraj
Z grafu č. 25b je moţno vyčítať, ţe pri rozdelení percepcie najčastejších prejavov
extrémistických akcií aj tých skrytých sa nad 30 % pohybujú kraje: Bratislavský (34,6%),
Ţilinský (31,8%), Banskobystrický (37,3%) a Košický (37,1%). Istým prekvapením je
Prešovský s najniţšou percepciou v tejto oblasti (22,1%).

Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých hlásenie sa k rasovej nadradenosti?
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Graf č. 26 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
hlásenia sa k rasovej nadradenosti?
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Naproti tomu nás neprekvapil údaj, ţe extrémizmus občianska verejnosť spája
s hlásením sa k národnostnej nadradenosti. Verejnosťou aj vďaka medializovaným
informáciám najviac rezonuje práve táto problematika a súvisí to s odpoveďami
v grafoch č. 24 a 25.
Napriek miernemu rastu prisťahovalectva a tým aj zväčšovaním počtu vyznávačov
iného náboţenstva nie je zatiaľ táto problematika vnímaná negatívne. Výskum potvrdil, ţe
problematika náboţenskej neznášanlivosti nie je v našej spoločnosti zatiaľ veľká (graf č. 27).
Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých náboženská neznášanlivosť?
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Graf č. 27 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
náboženská neznášanlivosť?
V súvislosti s rastom prisťahovalectva nás ďalej zaujímalo aj vnímanie prejavov
extrémistov voči prisťahovalcom. Vyjadrovali to odpovede na otázku: „Aké sú podľa Vás
najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých – útoky na prisťahovalcov?“
zobrazené na grafe č. 28.
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Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých útoky na prisťahovalcov?
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Graf č. 28 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
útoky na prisťahovalcov?
Istým spôsobom je potešiteľné, ţe útoky na prisťahovalcov respondenti nevnímajú ako
veľký problém (percento vyjadrenia často) v porovnaní s percentom odpovedí zhrnutých
v grafoch č. 23 aţ 25.
Vzhľadom k obmedzenému priestoru obšírnejšie špecifikovať otázku sa mohlo stať, ţe
respondentom unikol rozdiel medzi prisťahovalcom a cudzincom. Vidíme to na porovnaní
grafov č. 28 a 29.
Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých útoky na cudzincov?
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Graf č. 29 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých –
útoky na cudzincov?
Percento odpovedí akoby sa kopírovalo. Opäť je tu pozitívum vysokého počtu
odpovedí – zriedka a skoro vôbec - voči odpovediam z grafov č. 23 aţ 25.
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Pre úplnosť sme respondentom dali moţnosť ešte doplniť najčastejšie prejavy
extrémistických akcií, ale 91% sa vyslovilo, ţe nevie a zvyšné odpovede boli istými
obmenami uţ zmienených problémov (graf č. 30).
Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy extrémistických akcií aj tých skrytých iné?
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Graf č. 30 Aké sú podľa Vás najčastejšie prejavy
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Dôvody mladých stať sa extrémistami.
V ďalšej otázke nás zaujímal pohľad občianskej verejnosti na dôvody, ktoré vedú
mladých ľudí stať sa extrémistami. Respondenti si mali moţnosť vybrať z mnoţiny odpovedí,
pričom mohli zaškrtnúť aspoň 3 poloţky, ktoré podľa nich najviac vedú mladých
k extrémizmu.

Graf č. 31 Aké dôvody vedú mladých ľudí stať sa extrémistami?
Išlo o nasledujúc mnoţinu moţností:












potreba niekam patriť (do skupiny seberovných),
túţba vyjadriť svoj názor a obklopiť sa ľuďmi s podobným názorom,
túţba vyjadriť vzburu proti škole, rodine atď.,
potreba vyplniť voľný čas,
potreba robiť zakázané veci,
potreba robiť nebezpečné veci,
potreba podriadiť sa disciplíne,
nájsť zmysel ţivota,
potreba mať silného vodcu,
nemusieť hlboko premýšľať o veci, rieši to za mňa vodca,
Iné.
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Z grafu č. 31 je vidieť súhrnné rozloţenie odpovedí. Medzi najvýznamnejšie faktory
podľa opýtaných patria:
-

Respondenti na prvom mieste vidia snahu mladých ľudí sociálne sa začleniť.
Na druhé miesto kladú potrebu robiť zakázané veci.
Na tretie miesto sa dostala túţba vyjadriť svoj názor a obklopiť sa ľuďmi s podobným
názorom.
Nasledujú skoro rovnako vnímané potreby: túţba vyjadriť vzburu proti škole, rodine
atď. a potreba robiť nebezpečné veci.

Okrem percepcie spoločnosti prečo sa jednotlivec stáva extrémistom nás zaujímalo
hodnotenie dôvodov, prečo sa mladí ľudia stávajú členmi extrémistických skupín. Aby
mnoţstvo týchto dôvodov nebolo príliš veľké a ťaţko spracovateľné ponúkli sme opäť
mnoţinu odpovedí, z ktorých respondent mohol zaškrtnúť maximálne tri.
Ponúknutá mnoţina odpovedí:














extrémistická skupina im nahrádza (nefungujúcu) vlastnú rodinu,
túţba niekam patriť, a vzhľadom k osobnej výbušnej povahe to ťahá len k extrémizmu,
snaha vyrovnať sa svojim kamarátom, ktorých uznávajú,
túţba byť takým ako väčšina kamarátov v okolí,
byť v prostredí, v ktorom sa pohybujú obdivovaní vodcovia,
snaha vyplniť si voľný čas,
navádzanie ostatných,
snaha získať rešpekt a obdiv ostatných bez toho, aby si uvedomovali následky svojho
konania,
nemajú dostatok profesijnej zručnosti na výkon zamestnania,
sú deprimovaní vlastnou neúspešnosťou,
sociálna neistota,
pocit neúspešnosti a tápanie v spoločnosti,
nezaradenosť do spoločnosti.
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Graf č. 32 Prečo sa mladí ľudia stávajú členmi extrémistických skupín?
Graf č. 32 ukazuje súhrn odpovedí. Z grafu je zrejmé, ţe vedie - túţba niekam patriť,
a vzhľadom k osobnej výbušnej povahe to ťahá len k extrémizmu.
Na druhom mieste respondenti vidia dôvod: extrémistická skupina im nahrádza
(nefungujúcu) vlastnú rodinu.
Na treťom mieste opýtaní uvádzajú: snaha získať rešpekt a obdiv ostatných bez toho,
aby si uvedomovali následky svojho konania.
A s vysokým percentom vnímajú respondenti aj: snahu vyrovnať sa svojim
kamarátom, ktorých uznávajú.
Ostané dôvody stať sa členmi extrémistických skupín občianska verejnosť uţ necíti
ako príliš silné v porovnaní vyššie uvedenými.
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Graf č. 33 Prečo podľa Vás členovia extrémistických skupín útočia na nič netušiacu obeť?
V minulosti extrémisti uskutočnili niekoľko útokov, pričom pri niektorých boli vopred
známe dôvody. Nás ale zaujímal pohľad verejnosti na útoky realizované na nič netušiacu
obeť13. Pretoţe pri voľných odpovediach by sme mohli získať obrovské mnoţstvo
nesúrodých, ťaţko spojiteľných odpovedí zvolili sme opäť mnoţinu, ktorú sme respondentom
ponúkli:
 pre pocit zadosťučinenia,
 zo zábavy,
 pre pocit nadradenosti,
 pre pocit výnimočnosti,
 pre pocit dôleţitosti,
 vyjadrenie odporu ku spoločnosti,
 snaha prostredníctvom útoku vyrovnať sa ostatným členom,
 z politických dôvodov,
 potreba vybiť si zlosť,
 prostriedok pripraviť sa na reálny boj,
 slabší je ľahšia korisť.
Pritom mali opýtaní moţnosť zaškrtnúť maximálne tri poloţky.
Súhrnné vyjadrenie odpovedí je znázornené v grafe č. 33 „Prečo podľa Vás členovia
extrémistických skupín útočia na nič netušiacu obeť?“
Z grafu je zrejmé, ţe opýtaní za týmito utajovanými útokmi vidia pocit nadradenosti.
Na druhom mieste uvádzajú potrebu vybiť si zlosť.
V určitom závese za hore uvedenými dôvodmi vidia respondenti pribliţne s rovnakým
počtom percent dôvody: zo zábavy a pre pocit dôleţitosti.

13

Jedným z dôvodov bola vraţda Daniela Tupého.
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V nadväznosti na predchádzajúce otázky bolo dôleţité spoznať aj názor verejnosti na
efektívnosť riešenia problémov spojených s extrémizmom či uţ na úrovni postupov polície,
alebo v oblasti prevencie.
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Graf č. 34 Podľa Vás polícia
postupuje
zamedzovaní
extrémizmu?
Podľa
Vás políciapri
postupuje
pri zamedzovaní
extrémizmu?

Prvou zo série otázok bola samostatná otázka na účinnosť postupov polície pri
zamedzovaní extrémizmu. Z priloţeného grafu č. 34, kedy respondenti mali odpovedať na
jednoduchú otázku: „Podľa Vás polícia postupuje pri zamedzovaní extrémizmu?“ je zrejmé
rozloţenie odpovedí. Rovnaké percento opýtaných hodnotí prácu polície účinne a skôr účinne
a rovnaké percento vníma prácu polície ako skôr neúčinnú aţ neúčinnú.
Za zisťovaním názoru na účinnosť práce polície nasledovala séria hodnotení
efektívnosti prevencie voči rastu extrémizmu.
Išlo o hodnotenie nasledujúcich inštitúcií:










Cirkev,
Vláda / štát,
Rodina,
Obec / mesto,
Polícia,
Súdy, súdnictvo,
Médiá,
Škola,
Iné napíšte:

Ako vníma verejnosť úlohu cirkvi v oblasti prevencie extrémizmu na Slovensku
vidíme z grafu č. 35
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Graf č. 35 V prevencii voči
rastuvoči
extrémizmu
by mali
– cirkev?
V prevencii
rastu extrémizmu
by byť
maliaktívnejší
byť aktívnejší
- cirkev?
Ako uţ bolo vidieť aj predošlom opýtaní vnímajú cirkev ako jeden so stabilizačných
prvkov spoločnosti, ktorá podľa ich názoru môţe byť prínosom v prevencii voči rastu
extrémizmu na Slovensku.
V prevencii voči rastu extrémizmu však respondenti prikladajú najdôleţitejšiu úlohu
polícii graf č. 39 (84%) a súdom a súdnictvu graf č. 40 (71%).
Za nimi aţ nasledujú
- rodina graf č. 37 (69%),
- vláda a štát graf č. 36 (67%),
- médiá graf č. 41 (54%),
- škola graf č. 42 (49%),
- obce a mestá graf č. 38 (37%).
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Graf č. 36 V prevencii
voči rastu
by mali
byťbyť
aktívnejší
štát?
V prevencii
voči extrémizmu
rastu extrémizmu
by mali
aktívnejší–- vláda
vláda aaštát?
Graf č. 36 ukazuje určité väčšinové paternalistické chápanie úlohy štátu, kedy
respondenti očakávajú za svoje dane štátu aj určité sluţby.
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Graf č. 37 V prevenciiV voči
rastuvoči
extrémizmu
by mali
– rodina?
prevencii
rastu extrémizmu
bybyť
maliaktívnejší
byť aktívnejší
- rodina?
Graf č. 37 poukazuje na skutočnosť, ţe opýtaní vidia rodinu stále ako základ
spoločnosti a očakávajú od nej, ţe si bude plniť svoje úlohy.
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Graf č. 38 V prevencii
voči rastu
by mali
byť
– obce
a mestá?
V prevencii
vočiextrémizmu
rastu extrémizmu
by mali
byťaktívnejší
aktívnejší - obce
a mestá?
Pokiaľ ide o výšku komunálneho vplyvu na prevenciu rastu extrémizmu občania nie sú
aţ tak nároční na samosprávu v porovnaní s políciou, štátom, rodinou a súdnictvom.
Respondenti dokonca aj od médií ţiadajú vyšší vklad do prevencie voči rastu extrémizmu ako
od predstaviteľov samosprávy.
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Graf č. 39 V prevencii
vočivoči
rastu
extrémizmu
byby
mali
byť
aktívnejší
V prevencii
rastu
extrémizmu
mali
byť
aktívnejší–-polícia?
polícia?
Ako najrozhodujúcejší faktor prevencie voči rastu extrémizmu opýtaní označili políciu
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(graf č. 39). Tu sa ukazuje priestor na osvetu práve zo strany polície, aby poukázala na svoje
istým spôsobom limitované moţnosti.
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Graf č. 40 V prevencii
voči rastu
extrémizmu
bybymali
byťaktívnejší
aktívnejší
– súdy
a súdnictvo?
V prevencii
voči rastu
extrémizmu
mali byť
- súdy
a súdnictvo?
V očiach spoločnosti by súdnictvo malo zohrať druhú najvýznamnejšiu úlohu po
polícii. Na tomto miest je moţné vysloviť predpoklad, ţe občania akoby čakali viac
odhalených extrémistických činov a aj ich následné prísnejšie potrestanie.
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Graf č. 41 V prevenciiVvoči
rastuvoči
extrémizmu
by malibybyť
– médiá?
prevencii
rastu extrémizmu
maliaktívnejší
byť aktívnejší
- médiá?
Médiá sú v spoločnosti prirodzene (graf č. 43) chápané ako najväčší zdroj
akýchkoľvek informácií. Preto ani neprekvapuje, ţe respondenti očakávajú, ţe by médiá mali
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zohrávať väčšiu úlohu prevencii rastu extrémizmu na Slovensku a nielen hľadať senzácie.
Inak povedané opýtaní očakávajú od médií aj značný stupeň zodpovednosti.
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Graf č. 42 V prevencii
vočivoči
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extrémizmu
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V prevencii
rastu
extrémizmu
mali
byť
aktívnejší–- škola?
škola
Škola v slovenských podmienkach je tradične chápaná ako po rodine najdôleţitejšie
prostredie na výchovu v ponímaní od základnej školy cez učilištia aţ po strednú. Preto nás ani
neprekvapilo percento vnímania postavenia školy v prevencii rastu extrémizmu.

55

Graf č. 43 Z akého zdroja sa najčastejšie dozvedáte o extrémizme?
V neposlednej rade bola aj zaujímavá odpoveď na otázku: „ Z akého zdroja sa
najčastejšie dozvedáte o extrémizme?“ z dôvodu poznania aká je úloha toho, ktorého
informačného zdroja. Ako je zrejmé z grafu č. 43 suverénne vyhráva televízia. Nasledujú
printové médiá a za nimi internet pred rozhlasom. Z tohto pohľadu je našťastie veľmi nízko
osobná skúsenosť14, no zaráţajúce je miesto školy. Školu, ako zdroj informácií, predbehla
„ulica“. V takomto prípade má škola veľmi sťaţené miesto v systéme prevencie nielen pred
extrémizmom, ale aj všeobecnej kriminality. O tom, ţe aj verejnosť vidí rezervy v pôsobení
školy svedčí aj graf č.42, kde 49% vidí nutnosť aktívnejšieho prístupu školy v prevencii voči
rastu extrémizmu. Sú prípady kedy len škola môţe deťom ponúknuť spoločensky pozitívne
alternatívy, ktoré v neplne socializovaných rodinách nedostanú.
Naproti tomu je zrejmé, ţe televízia má obrovské moţnosti prispieť ako k pozitívnemu
ovplyvňovaniu verejnosti, tak aj k negatívnemu.
Taktieţ internet sa stáva veľmi významným zdrojom informácií ako pozitívnych tak aj
negatívnych.

14

Samozrejme z hľadiska osobného je poradie úplne iné !
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Percepcia respondentov do akej miery sú informovaní o aktivitách polície v

Graf č. 44 Vnímanie respondentov do akejboji
miery
sú informovaní o aktivitách polície v boji
s extrémizmom.
s extrémizmom?“
Poslednou otázkou, ktorá plní úlohy čiastočnej spätnej väzby pre prácu polície bola
otázka: „do akej miery sú informovaní o aktivitách polície v boji s extrémizmom?“ Graf č. 44
dáva na túto otázku odpoveď. Z hľadiska nemoţnosti informovať o taktických krokoch práce
polície je potešiteľné, ţe informovať pociťuje 59% spoločnosti. Z hľadiska efektívnosti
plnenia svojich úloh políciou nie je moţné hnať sa percentami vysokej informovanosti.
Napriek tomu verejnosť sa cíti viac informovaná ako neinformovaná.
Závery:
Výskum ukázal, ţe okrem policajných štatistík aj verejnosť vníma existenciu
extrémizmu na Slovensku a stretáva sa z jeho prejavmi. Našťastie táto miera „stretávania“ sa
nie je tak vysoká ako v niektorých iných štátoch.
Veľmi dôleţité je nesklamať verejnosť pri prevencii rastu extrémizmu ako zo strany
polície ale aj súdov a súdnictva. Očakáva sa od nich, ţe okrem represie budú úspešné aj na aj
na poli prevencie.
Názor spoločnosti je, ţe rozvoj extrémizmu je moţný ak sa rodinám a škole bude
zuţovať priestor na ich podiel na výchove. Rodina a škola sú stále občianskou verejnosťou
chápané ako základné piliere výchovy osobnosti. Preto kaţdé ich oslabenie povedie
k nepriamej podpore aj rastu extrémizmu. Hypotéza H1 sa potvrdila.
Opýtaní vidia ako najväčší zdroj extrémistov skupinu ľudí, ktorí vyhľadávajú
„adrenalín“ pričom stupeň vzdelania vo väčšine prípadov nepovaţujú za najdôleţitejší, ale
kladú vzdelanosť aţ na druhé miesto. Respondenti potvrdili, ţe medzi základné prejavy
extrémizmu povaţujú chuligánstvo, vandalizmus (násilie na štadiónoch) za prvoradý problém.
Na druhom mieste sa umiestnili rasové útoky na Rómov, čo je vnímané ako dôsledok hlásenia
sa k rasovej nadradenosti extrémistov. Potvrdila sa hypotéza H2.
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Efektívnosť polície v boji s extrémizmom je spoločnosťou všeobecne chápaná pol na
pol pričom sa občania cítia čiastočne a dostatočne informovaní o aktivitách polície v boji
s extrémizmom.

58
Prílohy:
Príloha č. 1
Metodika výskumu
Základný súbor tvorilo 4 416 076 obyvateľov SR vo veku 16 a viac rokov, t.j. 81,94%
z 5389180 všetkých obyvateľov SR ku 31.12.2005. Podľa údajov15 .
Výberový súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v
poslednom kroku. Kontrolovanými premennými boli: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie,
veľkosť bydliska a kraj.
Po zhodnotení úrovne terénnych prác a kontrole jednotlivých dotazníkov bolo na
spracovanie odovzdaných 1302 dotazníkov, čo predstavuje 93,00%-nú návratnosť z
plánovaného počtu 1400 rozhovorov. Jeden respondent "reprezentuje" 3392 obyvateľov SR
zo sledovaného základného súboru.
Na zabezpečenie kvalitnej práce externých spolupracovníkov - anketárov má ÚWM
vypracovaný systém permanentnej kontroly so spätnou väzbou, preto si anketári kontrolu
svojej práce plne uvedomujú.
Štatistickú presnosť výsledkov výskumu hodnotíme pomocou intervalov spoľahlivosti.
Charakteristika reliability vzťahovaná na celý súbor pri rozsahu n=1302 je +/- 2,72. Na
posúdenie štatistickej presnosti výsledkov výskumu je však potrebné skúmať simultánne
intervaly spoľahlivosti príslušných meritórnych znakov.

Reprezentatívnosť výberového súboru
V tabuľke uvádzame podrobnejšie testovanie reprezentatívnosti celého súboru. Pri
uvaţovanej 5%-nej úrovni významnosti sa potvrdila reprezentatívnosť výberového súboru
podľa kvótových znakov pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkostná skupina obce a kraj .

Vekové zloženie obyvateľstva SR v roku 2005. Demografická a sociálna štatistika. ŠÚ SR, 2006
a Sčítanie obyvateľov, domova bytov Slovenskej republiky v roku 2001. ŠÚ SR Bratislava.
15
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Príloha č. 2
Počet respondentov jednotlivých vekových skupinách _ vek rekod

Valid Cum
Value Frequency Percent Percent Percent

Value Label
15-19
20-30
31-40
41-50
51-60
61 a viac

1
2
3
4
5
6
Total

Valid cases

1235

Missing cases

141
270
209
195
193
227
------1235

0

11,4
21,9
16,9
15,8
15,6
18,4
------100,0

11,4 11,4
21,9 33,3
16,9 50,2
15,8 66,0
15,6 81,6
18,4 100,0
------100,0
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Príloha č. 3
Tabuľka štruktúry výberového súboru

