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� Absencia bezprostrednej spomienky na 
studenú vojnustudenú vojnustudenú vojnustudenú vojnu a s tým spojené obavy 
a predsudky, ktoré rozdeľovali Európu

� Chýba jej priama skúsenosť života skúsenosť života skúsenosť života skúsenosť života 
vvvv komunistickom, autoritatívnom alebo komunistickom, autoritatívnom alebo komunistickom, autoritatívnom alebo komunistickom, autoritatívnom alebo 
fašistickom politickom režimefašistickom politickom režimefašistickom politickom režimefašistickom politickom režime.

� Vstupuje však do spoločenského života   
� v dobe prvej globálnej hospodárskej krízy,prvej globálnej hospodárskej krízy,prvej globálnej hospodárskej krízy,prvej globálnej hospodárskej krízy,
ktorá podľa všetkého poskytuje extrémnej 
pravici úrodnú pôdu na „posilnenie“.



• je zaznamenaný prechod 
pravicových extremistov  
z uzatvorených priestorov do ulíc 
a námestí, 

• Kde získavajú podporu 
a sympatie obyvateľov, ktorí 
začali akceptovať extrémistické 
idey. 



• predstavujú reálnu bezpečnostnú hrozbu 
pre demokratický vývoj v spoločnosti,  

• keď verejnosť alebo  aspoň jej podstatná 
časť je k prejavom extrémizmu 
ľahostajná, alebo s ním dokonca 
sympatizuje. 

• V tomto prípade ide o nebezpečný 
protispoločenský jav, ktorý môže viesť  k 
sociálnym konfliktom  a dokonca až 
k politickej destabilizácii. 



• Početnosť prívržencov a sympatizantov 
slovenskej extrémistickej scény, 
tak pravicovej  ako i ľavicovej, 

• sa odhaduje na približne 2 000 osôb, 
• pričom desiatky až stovky  z nich pričom desiatky až stovky  z nich pričom desiatky až stovky  z nich pričom desiatky až stovky  z nich 
• sú radikálne a rizikové.sú radikálne a rizikové.sú radikálne a rizikové.sú radikálne a rizikové.



UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 379 z 8. júna 2011



Reprezentatívna vzorka slovenskej populácie od 16 Reprezentatívna vzorka slovenskej populácie od 16 Reprezentatívna vzorka slovenskej populácie od 16 Reprezentatívna vzorka slovenskej populácie od 16 
rokovrokovrokovrokov

761 respondentov,761 respondentov,761 respondentov,761 respondentov,
zber údajov sept.zber údajov sept.zber údajov sept.zber údajov sept.----okt.2012okt.2012okt.2012okt.2012



Reprezentatívnosť 
výberovej vzorky 

Zber dát



� bol vytvorený voľným kvótovým výberom so 
znáhodnením v poslednom kroku. 

� Každý z anketárov ASA dostal parciálny/4 
respondenti/  rozpis respondentov na 
základe ktorého ich náhodným spôsobom 
vyhľadával 

� Kontrolovanými znakmi u respondentov 
boli: 

� pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a  pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a  pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a  pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a  
veľkosť bydliska aveľkosť bydliska aveľkosť bydliska aveľkosť bydliska a kraj SR.kraj SR.kraj SR.kraj SR.



� Do zberu dát bolo zapojených celkom 200 
externých spolupracovníkov / anketárov 
Agentúry sociálnych analýz „ASA“/. 

� Zber dát sa uskutočnil pomocou techniky 
riadeného rozhovoru s priebežným záznamom 
získaných odpovedí do štandardizovaných 
sociologických dotazníkov.  

� Rozhovory prebehli face to face v domácnostiach 
respondentov. 

� Terénna fáza prieskumu sa uskutočnila v dňoch  
15.09 až 21.09.2012.



Znak Základný súbor
Štruktúra základného 

súboru
Štruktúra výberového 

súboru Rozdiel 

Pohlavie absolútne po četnosti % % %
Muž 2 234 985 48,9% 49,8 1,1
Žena 2 335 535 51,1% 50,2 -0,9
Vek: 4 570 520 100,00% 100
15 - 29 1 182 375 25,9 27,1 1,2
30 - 44 1 247 098 27,3 25,1 -2,2
45 - 59 1 145 130 25,2 25,2 0
60 a viac 995 917 21,8 22,6 1,2
Vzdelanie: 4 570 520 100 100
základné 870 765 28,2 24,4 -3,8
stredné bez maturity 1 300 298 30,6 31,3 0,7
stredné s maturitou 1 623 489 30,1 33,2 3,1
vysokoškolské 775 968 11,1 11,1 0
Národnos ť: 4 570 520 100 100
slovenská 3 643 618 88,4 89,0 0,6
maďarská 458 423 11,6 11,0 -0,6

Veľkostná skupina obce 4 570 520 100 100
do 999 748 194 16,4 18,0 1,6
1000 - 1999 637 131 13,9 15,8 1,9
2000 - 4999 610 164 13,4 10,6 -2,8
5000- 19 999 679 179 14,9 13,8 -1,1
20 000 – 49 999 458 423 16,4 16,6 0,2
50 000 - 99 999 1 305 798 12,1 13,1 1,0
100 000 a viac 590 054 12,9 12,1 -0,8
Kraj: 4 570 520 100 100
Bratislavský 520 384 11,4 12,0 -0,6
Trnavský 478 233 10,5 11,6 -0,9
Trenčiansky 515 215 11,3 11,6 -0,3
Nitriansky 596 477 13,1 12,1 1,0
Žilinský 579 262 12,7 12,9 -0,2
Banskobystrický 562 805 12,3 12,7 -0,4
Prešovský 664 628 14,5 14,2 0,3
Košický 653 516 14,3 13,0 1,0

4 570 520 100 100



ultrapravica - nadhodnotenie vlastného „etnika“, 
„rasy“ či „národa“ na úkor skupín, ktoré sú „iné“ 

alebo „cudzie“. 

Zohladňuje fundamentálnú nerovnosť ľudí, ktorá  sa 

spája sa s vierou, že etnická 
príslušnosť k národu alebo 
rase určuje hodnotu a kvalitu 
človeka.



� Ktoré sme definovali pomocou 9 dimenzí:Ktoré sme definovali pomocou 9 dimenzí:Ktoré sme definovali pomocou 9 dimenzí:Ktoré sme definovali pomocou 9 dimenzí:
� Antisemitismus
� Nevraživosť k cudzincom
� Rasizmus
� Homofóbie
� Anticigánismus
� Nacionalizmus
� Autoritárstvo
� Kolektivizmus
� Neznášanlivosť voči Maďarskej menšine



Antisemitismus
Na Židoch je niečo zvláštne a divné a veľmi sa ku nám nehodia.

Židia majú príliš veľký vplyv na chod ekonomiky a fungovanie nášho štátu.

Nevraživosť k cudzincom Cudzinci sú len zdrojom kriminality a všemožných problémov.

Rasizmus
Životy niektorých národov a etnických skupín sú kvôli svojej zaostalosti
a necivilizovanosti menej hodnotné ako životy nás Európanov.

Rovnako ako v prírode, tak aj u ľudí, by mali tí najschopnejší z národa a
etnika vládnuť tým menej schopným.

Homofóbie
Homosexuáli predstavujú pre budúcnosť národa nebezpečenstvo a v našej
spoločnosti tak nemajú čo robiť.
Ľudia s homosexuálnou orientáciou by nemali zastávať verejné funkcie
alebo pracovať s mládežou, ako napr. učitelia.

Anticigánismus

Polícia a súdy by mali k Rómom pristupovať tvrdšie ako k ostatným
občanom.
Rómovia, ktorí dlhodobo nepracujú či nenavštevujú rekvalifikačné kurzy, by
mali stratiť nárok na sociálne dávky a podpory. Ostatných (nerómskych)
občanov by sa to týkať nemalo.

Nacionalismus
Vysoké štátne funkcie by mali zastávať iba rodení Slováci.

Záujmy Slovenskej republiky by mali byť jednoznačne nadradené záujmom
Európskej únie.

Autoritárstvo

V čele štátu by sme mali mať vodcovskú osobnosť, ktorá bude Slovensku
vládnuť pevnou rukou a v súlade so záujmami všetkých.

Skôr ako by mali politici diskutovať, ako riešiť jednotlivé problémy v SR, by
bolo ďaleko lepšie, keby tu bola jedna osoba, ktorá by rozhodla za
všetkých.

Kolektivizmus
Keď sa záujmy a potreby jedinca dostanú do rozporu so záujmami
a potrebami skupiny alebo národa, musí sa im jedinec úplne podriadiť.

Nič nie je tak dôležité ako národ a v prípade potreby musí byť jedinec
ochotný sa pre neho aj obetovať.

Neznášanlivosť voči Maďarskej menšine
Občania SR maďarskej národnosti by na verejných miestach ,ako sú úrady
a ďaľšie štátne inštitúcie, mali hovoriť iba po slovensky.

Občania SR maďarskej národnosti, ktorí iba nedávno získali aj maďarské
občianstvo, by mali byť pozbavení občianstva SR.



Component

1 2 3 4 5 6

vysoke st. funkcie by mali mat iba rodeni Slovaci 0,75 0,2
obcania SR mad. narodnosti by mali na verej. miestach hovorit iba po 
slovensky 0,71 0,22

obcania SR mad. nar., kt. dostali mad. obc., by mali byt zbaveni obcianstva 
SR 0,69

zaujmy SR by mali byt nadradene zaujmom  EU 0,67
najschopnejsi z naroda by mali vladnut tym menej schopnym 0,52 0,34

zidia maju prilis velky vplyv na chod ekonomiky a nasho statu 0,85

na Zidoch je nieco divne, velmi sa k nam nehodia 0,83

cudzinci su zdrojom kriminality a problemov 0,51 0,3 0,32

skor ako polit. diskusia by bolo lepsie mat 1 osobu, kt. by rozhodla 0,8

v cele statu by mala byt vodc. osobnost, pevna ruka 0,21 0,78
zivoty niekt. narodov su kvoli zaostalosti menej hodnotne ako nas 
Europanov

0,35 0,48 0,25

dlhodobo neprac. Romovia by nemali dostavat davky, neromov by sa to 
tykat nemalo

0,85

policia a sudy by mali k Romom pristupovat tvrdsie ako k ostatnym 0,81

homosexuali by nemali mat verej. funkcie alebo pracovat s mladezou 0,89

homosexuali su nebezpecni pre buducnost naroda, nemaju tu co robit 0,85

ked sa zaujmy a potreby jedinca dostanu do rozporu so skupinou, 
narodom, musi sa jedine podriadit

0,87

nic je je dolez. ako narod, jedinec sa musi aj obetovat 0,79

Faktorová analýza -ideí pravicového extremismu
(rotované riešenie)

Zdroj: ASA: KomPrax – Mladez a politicky extremizmus, 09-10/2012, n = 761
Poznámka: Analýza hlavních komponent, rotace Varimax s Kaiserovou normalizací
Pre prehľadnosť  uvádzame iba hodnoty faktorových záťaží vyššie ako 0,2.



Výskyt jednotlivých skupín postojov u populácie SR 
(v %)
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� reaguje viac súhlasne na výroky merajúce 
� nacionálný elitarizmus nacionálný elitarizmus nacionálný elitarizmus nacionálný elitarizmus (77 %) (77 %) (77 %) (77 %) 
� anticigánismusanticigánismusanticigánismusanticigánismus (66 %). (66 %). (66 %). (66 %). 

� nesouhlasí s výroky odkazujícími na 
(opakovaný, intenzivní souhlas) 
antisemitizmus antisemitizmus antisemitizmus antisemitizmus (41 %), (41 %), (41 %), (41 %), 

� kolektivizmuskolektivizmuskolektivizmuskolektivizmus (39 %), (39 %), (39 %), (39 %), 
� homofobiihomofobiihomofobiihomofobii (34 %) (34 %) (34 %) (34 %) 
� autoritarizmusautoritarizmusautoritarizmusautoritarizmus (26 %). (26 %). (26 %). (26 %). 



Komparácia ČR  a SR: súhlas s ideami pravicového 
extremizmu (v %)
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� Tretia skupina (13 %) sústredila Tretia skupina (13 %) sústredila Tretia skupina (13 %) sústredila Tretia skupina (13 %) sústredila 
respondentov, ktorí respondentov, ktorí respondentov, ktorí respondentov, ktorí súhlasiasúhlasiasúhlasiasúhlasia ssss uvedenými uvedenými uvedenými uvedenými 
ideami ultrapravice  ako celkomideami ultrapravice  ako celkomideami ultrapravice  ako celkomideami ultrapravice  ako celkom. . . . 

� Nejde tu už o akúsi rozladenosť, ale Nejde tu už o akúsi rozladenosť, ale Nejde tu už o akúsi rozladenosť, ale Nejde tu už o akúsi rozladenosť, ale 
skôrskôrskôrskôr nevraživosť či dokonca nenávisť,nevraživosť či dokonca nenávisť,nevraživosť či dokonca nenávisť,nevraživosť či dokonca nenávisť, ktorá ktorá ktorá ktorá 
zahrňa väčšinu tém a objektov zaradených do zahrňa väčšinu tém a objektov zaradených do zahrňa väčšinu tém a objektov zaradených do zahrňa väčšinu tém a objektov zaradených do 
škály. škály. škály. škály. 

� Táto riziková skupina pochádza najmä Táto riziková skupina pochádza najmä Táto riziková skupina pochádza najmä Táto riziková skupina pochádza najmä 
zzzz malých obcí do 2 000 obyvatel (58 % malých obcí do 2 000 obyvatel (58 % malých obcí do 2 000 obyvatel (58 % malých obcí do 2 000 obyvatel (58 % 
zzzz nich).  nich).  nich).  nich).  



„Politickú stranu, ktorá ponúka radikálne riešenie v otázke problémového 
súžitia s neprispôsobivými skupinami obyvate ľov, by ste bol(a) ochotný/a 

podpori ť:“ - ČR a SR
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Zdroje: ČR: STEM pro MV, Postoje k pravicově extremistickým myšlenkám, 09/2010, n= 2056
SR: ASA: KomPrax – Mladez a politicky extremizmus, 09-10/2012, n = 761



� sme merali ochotou respondenta podporit sme merali ochotou respondenta podporit sme merali ochotou respondenta podporit sme merali ochotou respondenta podporit 
takúto politickú stranu takúto politickú stranu takúto politickú stranu takúto politickú stranu prostredníctvom 

�A. volebného hlasu, 
� B. účasti na pokojnej 
demonštrácii, príp. pochodu alebo 
pomoci pri organizacii akcií či pri 
distribúcii letákov.



„Politickú stranu, ktorá ponúka rázné a radikálné r iešenie v otázke 
problémového súžitia s neprispôsobivými skupinami o byvate ľov, by ste 

bol(a) ochotný/a podporit:“ tríedené podľe miery súhlasu s ideami 
ultrapravice
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• VVVV prípade výskumu vprípade výskumu vprípade výskumu vprípade výskumu v ČR se javila ako riziková ČR se javila ako riziková ČR se javila ako riziková ČR se javila ako riziková 
skupina, pre ktorú bol charakteristický skupina, pre ktorú bol charakteristický skupina, pre ktorú bol charakteristický skupina, pre ktorú bol charakteristický 
kompletný súhlas skompletný súhlas skompletný súhlas skompletný súhlas s ideami ultrapravice.ideami ultrapravice.ideami ultrapravice.ideami ultrapravice.

• VVVV prípade Slovenska tento prípade Slovenska tento prípade Slovenska tento prípade Slovenska tento aktivny prístup aktivny prístup aktivny prístup aktivny prístup 
pozorujeme aj u tých, ktorí súhlasia pozorujeme aj u tých, ktorí súhlasia pozorujeme aj u tých, ktorí súhlasia pozorujeme aj u tých, ktorí súhlasia 
ssss čiastkovými témami ultrapravice. čiastkovými témami ultrapravice. čiastkovými témami ultrapravice. čiastkovými témami ultrapravice. 

• NesmiemeNesmiemeNesmiemeNesmieme podceniť rizikovosť tejto skupiny, podceniť rizikovosť tejto skupiny, podceniť rizikovosť tejto skupiny, podceniť rizikovosť tejto skupiny, 
která je naviac veľmi početná (71 % ).která je naviac veľmi početná (71 % ).která je naviac veľmi početná (71 % ).která je naviac veľmi početná (71 % ).



Ochota podpori ť politické strany presadzujúce radikálne 
riešenia - podľa výskytu jednotlivých skupin postojov u populácie SR (v %)
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• Výsledky výskumu ukazujú, že Výsledky výskumu ukazujú, že Výsledky výskumu ukazujú, že Výsledky výskumu ukazujú, že slovenská slovenská slovenská slovenská 
verejnosť je viac aktivná ako českáverejnosť je viac aktivná ako českáverejnosť je viac aktivná ako českáverejnosť je viac aktivná ako česká ::::

• ak nejaká politická strana ponúkne ak nejaká politická strana ponúkne ak nejaká politická strana ponúkne ak nejaká politická strana ponúkne 
radikálne riešenie ktoréjkoľvek témy, ktorú radikálne riešenie ktoréjkoľvek témy, ktorú radikálne riešenie ktoréjkoľvek témy, ktorú radikálne riešenie ktoréjkoľvek témy, ktorú 
Slováci vnímajú ako problém Slováci vnímajú ako problém Slováci vnímajú ako problém Slováci vnímajú ako problém ---- možno možno možno možno 
očakávať aktivny ohlas. očakávať aktivny ohlas. očakávať aktivny ohlas. očakávať aktivny ohlas. 

• rovnaká situácia alebo prehlásenie, ktoré by rovnaká situácia alebo prehlásenie, ktoré by rovnaká situácia alebo prehlásenie, ktoré by rovnaká situácia alebo prehlásenie, ktoré by 
vvvv ČR nevyvolalo žiadnu reakciu občianstva, ČR nevyvolalo žiadnu reakciu občianstva, ČR nevyvolalo žiadnu reakciu občianstva, ČR nevyvolalo žiadnu reakciu občianstva, 
môže mať na Slovensku môže mať na Slovensku môže mať na Slovensku môže mať na Slovensku „traskavejšiu“„traskavejšiu“„traskavejšiu“„traskavejšiu“
odozvu.  odozvu.  odozvu.  odozvu.  



Voličský hlas 
i aktivna účasť 

7 %

 voličský hlas: 4 %

odmietnutie 2%y %

Súhlas s niektorými 
jednotlivými prvkami 

ultrapravice
 71 %

Odpor k ideám 
ultrapravice

 16 %

Kompletný súhlas s 
ideami ultrarpravice

 13 %

Rizikové skupiny:
súhlas s ideami ultrapravice a ochota aktivne
podpori ť politické strany ponúkajúce radikálné
riešenia



� Prípadní voliči (4%)  Prípadní voliči (4%)  Prípadní voliči (4%)  Prípadní voliči (4%)  
� Na Slovensku máme 4 % Na Slovensku máme 4 % Na Slovensku máme 4 % Na Slovensku máme 4 % tých, ktorí súčasne 
zdieľajú ultrapravicové názory a sú aj ochotní ultrapravicové názory a sú aj ochotní ultrapravicové názory a sú aj ochotní ultrapravicové názory a sú aj ochotní 
svojim hlasom vo voľbách podporiť  politické svojim hlasom vo voľbách podporiť  politické svojim hlasom vo voľbách podporiť  politické svojim hlasom vo voľbách podporiť  politické 
strany ponukajúce rázne riešenia.  strany ponukajúce rázne riešenia.  strany ponukajúce rázne riešenia.  strany ponukajúce rázne riešenia.  

� Voliči a aj prípadní účastníci akcií (7%)Voliči a aj prípadní účastníci akcií (7%)Voliči a aj prípadní účastníci akcií (7%)Voliči a aj prípadní účastníci akcií (7%)
� Na Slovensku máme 7% tých, ktorí svoje 
ultrapravicové názory sú ochotní prejaviť svojim prejaviť svojim prejaviť svojim prejaviť svojim 
členstvom v politickej strane alebo účasťou na členstvom v politickej strane alebo účasťou na členstvom v politickej strane alebo účasťou na členstvom v politickej strane alebo účasťou na 
demonštrácii/pochode, prípadne na inej akcii s demonštrácii/pochode, prípadne na inej akcii s demonštrácii/pochode, prípadne na inej akcii s demonštrácii/pochode, prípadne na inej akcii s 
cieľom nastoliť poriadok. cieľom nastoliť poriadok. cieľom nastoliť poriadok. cieľom nastoliť poriadok. 



väčšie menšie

� MALI KONFLIKT     MALI KONFLIKT     MALI KONFLIKT     MALI KONFLIKT     
� 31,7%                        31,7%                        31,7%                        31,7%                        
17,7%17,7%17,7%17,7%

� ÚČASŤÚČASŤÚČASŤÚČASŤ NANANANA AKCIÁCHAKCIÁCHAKCIÁCHAKCIÁCH

� 7,9%                    7,9%                    7,9%                    7,9%                    
2,1%2,1%2,1%2,1%

� RRRRADIKÁLNEADIKÁLNEADIKÁLNEADIKÁLNE RIEŠENIERIEŠENIERIEŠENIERIEŠENIE ––––
� 62 %                           62 %                           62 %                           62 %                           
52%52%52%52%

� DDDDEMONŠTRÁCIEEMONŠTRÁCIEEMONŠTRÁCIEEMONŠTRÁCIE

� 49%                          44%49%                          44%49%                          44%49%                          44%
� PPPPOMOCOMOCOMOCOMOC PRIPRIPRIPRI ORGANIZOVANÍORGANIZOVANÍORGANIZOVANÍORGANIZOVANÍ

AKCIEAKCIEAKCIEAKCIE

� 30,2%                     27%30,2%                     27%30,2%                     27%30,2%                     27%
� PPPPODPORAODPORAODPORAODPORA RADIKRADIKRADIKRADIK. . . . STRANYSTRANYSTRANYSTRANY----
� 68%                           63%68%                           63%68%                           63%68%                           63%
� AAAAKTÍVNEKTÍVNEKTÍVNEKTÍVNE ČLENSTVOČLENSTVOČLENSTVOČLENSTVO VVVV STRANESTRANESTRANESTRANE

17,5%                     13,3%17,5%                     13,3%17,5%                     13,3%17,5%                     13,3%
� ÚÚÚÚČASŤČASŤČASŤČASŤ NANANANA SILOVÝCHSILOVÝCHSILOVÝCHSILOVÝCH AKCIÁCHAKCIÁCHAKCIÁCHAKCIÁCH

16%                           12%  16%                           12%  16%                           12%  16%                           12%  



1. Prijal do rodiny - ako nevestu či zaťa
2. Za blízkeho priateľa/priateľku
3. Ako suseda vo vedľajšom byte, dome
4. Ako spolupracovníka v dielni, kancelárií
5. Ako plnoprávneho občana našej republiky 
6. Ako príležitostného návštevníka SR
7. Odsunul by som ich najradšej preč zo SR

Vnímání menšín a postoje k nim 
jsme merali pomocou Škály 
sociálnej vzdialenosti
(E. S. Bogardus, 1926).



1.Mám s nimi silnú osobnú skúsenosť
2.Mám príležitostnú osobnú skúsenosť
3.Skúsenosť sprostredkovanú známymi 
4.Mám informácie z médií
5.Nemám v podstate žiadnu skúsenosť 
ani informácie



• Podskupiny „Účastníci akcií“ a „Prípadní voliči“ Podskupiny „Účastníci akcií“ a „Prípadní voliči“ Podskupiny „Účastníci akcií“ a „Prípadní voliči“ Podskupiny „Účastníci akcií“ a „Prípadní voliči“ 
vnímajú menšiny obdobne, iba radikálnejšie. vnímajú menšiny obdobne, iba radikálnejšie. vnímajú menšiny obdobne, iba radikálnejšie. vnímajú menšiny obdobne, iba radikálnejšie. 

• Týká se to aj Maďarov,Týká se to aj Maďarov,Týká se to aj Maďarov,Týká se to aj Maďarov, ktorí v bežnej populácii 
sú na pomedzí negativnej a pozitivnej 
skúsenosti, čo ukazuje na rozpoltenosť verejnej 
mienky voči tejto skupine. 

• Vnímanie viacerých skupín (napr. Židia, Nemci,) Vnímanie viacerých skupín (napr. Židia, Nemci,) Vnímanie viacerých skupín (napr. Židia, Nemci,) Vnímanie viacerých skupín (napr. Židia, Nemci,) 
sa u sa u sa u sa u podskupiny účastníkov akciípodskupiny účastníkov akciípodskupiny účastníkov akciípodskupiny účastníkov akcií presunulo presunulo presunulo presunulo 
smerom ksmerom ksmerom ksmerom k negativným predsudkom. negativným predsudkom. negativným predsudkom. negativným predsudkom. 
NARKOMANI si polepšili NARKOMANI si polepšili NARKOMANI si polepšili NARKOMANI si polepšili 



Otvorenosť SR ČR

k nejužšiemu 
vzťahu 

Čech, 
Ťažko telesne postihnutý

Slovák, 
Ťažko telesne postihnutý

k osobnému 
kontaktu Nemec, Maďar Žid, Nemec

k spolužitiu 
v jednom 

štáte

Žid, Ukrajinec, 
Prisťahovalec, zahraniční 

robotník, Homosexual

Homosexual, Černoch, 
Ukrajinec, Vietnamec, 

Prisťahovalec, zahraniční 
robotník, Bezdomovec, 

Prostitutka

Nevôla k 
trvalému 
súžitiu

Vietnamec, Bezdomovec, 
Prostitutka, Černoch, 
Skinhead, Anarchista, 

Moslim

Moslim, Rom, Anarchista, 
Skinhead,

Averzia-
odpor

Narkoman, Rom Narkoman

Komparácia ČR a SR:
výsledky škál sociálnej vzdialenosti



prostredníctvom 
neformálnej edukačnej 

aktivity



• Kvadrant Negativná skúsenosť zhlukuje tých, 
s ktorými má väčšina Slovákov osobnú skúsenosť. 
Nakoľko majú k týmto skupinám súčasne odtažitý 
vzťah, je ich skúsenosť pravdepodobne prevážne 
negativná. Meniť tento typ znechutenia (napr. 
osvetová kampaň, vzdelávánie, apod.) bude obtiažné 
práve preto, že vychádza  z osobnej skúsenosti. 

• Ak má dôjsť k zmene vnímania skupín v tomto 
kvadrante,  môžu sa menit  

• 1. hodnoty väčšinovej verejnosti (k multikulturalizmu) 
• iba vtedy
• 2. ak sa zmení správanie tých menšinových skupin, 
ktoré ľudom vadia, (napr. Rómovia). 



• Kvadrant nazvaný Negatívny predsudok zhlukuje 
skupiny, ktoré  Slováci vnímajú prevážne 
negativne. Väčšina však s príslušníkmi týchto 
skupín nemá osobnú skúsenosť: 

• Židia, Ukrajinci, pristahovalci a zahraniční 
robotníci, homosexuálovia, černoši, narkomani, 
skinheadi, Moslimovia a anarchisti.

• Nakoľko ide predovšetkým o predsudky, ktoré 
nevychádzajú z reálneho skúsenostného základu,
ponúka sa možnosť informačne„narušovať“ ponúka sa možnosť informačne„narušovať“ ponúka sa možnosť informačne„narušovať“ ponúka sa možnosť informačne„narušovať“ 
negativné hodnotenia. negativné hodnotenia. negativné hodnotenia. negativné hodnotenia. 


