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N
Úvod

a základe výsledkov dotazníkového
prieskumu v oblasti skúmania extrémistických a radikalistických tendencií u bývalých
vojenských a policajných dôstojníkov realizovaného Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy v rokoch 2014 – 2015 a na základe odporúčaní, ktoré boli prezentované na
odbornom seminári 29. 9. 2015 v Bratislave
za účasti odborníkov z teórie i praxe, môžeme
vymedziť nasledujúce odporúčania:

B
Introduction

ased on the survey research of extremist
and radical tendencies among former
Army and Police officers conducted in 2014
- 2015, as well as the recommendations presented at a seminar held on September 29th
2015 in Bratislava and attended by leading
experts on extremism and radicalization from
the academic sphere and practice, we can formulate the following recommendations:
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Závery a odporúčania v boji proti extrémizmu a radikalizácii v policajných zložkách
1. V priamej súčinnosti s oddelením služobnej psychológie Policajného zboru Slovenskej republiky včleniť vopred vymedzené otázky v rámci psychologického testovania, ktoré napomôžu
odhaliť extrémistické a radikálne postoje osôb pri ich prijímaní
do radov policajného zboru. V nadväznosti na uvedené odporúčanie
je nevyhnutné vymedziť, že je doplnenie psychologického testovania
o otázky smerujúce k odhaleniu extrémistických a radikálnych tendencií
u osôb prijímaných do policajného zboru bezpochyby pozitívnym krokom v danej oblasti. Rovnako je však potrebné prezentovať, že samotné
psychologické testovanie nie je možné považovať za absolútne presné,
nakoľko je zrejmé, že osoby testované pri prijímaní do policajného zboru
sú v prevažnej miere mladí ľudia, ktorí ešte nie sú vyzretými osobnosťami. Zároveň je na základe odporúčaní psychológov nutné zohľadniť aj
možnosť, že testovaná osoba je na základe svojho vzdelania či inteligencie schopná prehliadnuť snahu o zistenie možných extrémistických či
radikálnych tendencií a je rovnako schopná ich skryť pred psychológom
realizujúcim testovanie. Mimoriadne dôležitou otázkou do budúcnosti
je však i nastavenie možného reprodukovania výsledkov psychologického testovania v danej oblasti.
2. Zaradenie výučbového predmetu „Extrémizmus a radikalizmus v policajných zložkách“ do študijného programu Akadémie
policajného zboru. Výučbový predmet „Extrémizmus a radikalizmus
v policajných zložkách“ by prinášal základné i špecifické informácie
budúcim, prípadne súčasným policajným dôstojníkom v oblasti problematiky extrémizmu a radikalizmu v policajných zložkách. V priamej
súčinnosti akademických pracovníkov Akadémie policajného zboru by
bolo možné nielen vymedziť teóriu v danej oblasti, ale prezentovať aj
výsledky budúcich výskumov danej problematiky.

3. Rozvoj pravidelných školení realizovaných Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky na témy extrémizmu a radikalizmu
v policajnom zbore. V oblasti prevencie považujeme realizáciu pravidelných školení pod hlavičkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
za mimoriadne pozitívnu súčasť daného procesu. V rámci pravidelných
školení je následne nevyhnutné zaoberať sa i extrémizmom a radikalizmom v policajnom zbore ako jedným z rozvíjajúcich sa negatívnych
fenoménov súčasnosti.
4. Zefektívnenie koordinácie činností Ministerstva vnútra SR,
mimovládnych organizácií a akademickej pôdy v oblasti prevencie extrémizmu a radikalizmu v policajnom zbore. Koordinácia
hlavných štruktúr, ktoré majú určitý dosah na možnosti realizácie prevencie extrémizmu a radikalizmu v policajnom zbore, je mimoriadne
dôležitým aspektom pri vytváraní komplexných stratégií v boji proti
danému fenoménu.
5. Zvýšenie informovanosti verejnosti v otázkach extrémizmu
a radikalizmu v spoločnosti. Na základe výskumov verejnej mienky
je zrejmé, že prevažná časť spoločnosti nepokladá extrémistické prejavy
za jav negatívny, prípadne tieto prejavy toleruje. V danej nadväznosti
vítame spracovanie novej Koncepcie boja proti extrémizmu Ministerstvom vnútra SR, ktorej súčasťou je i spustenie komplexnej verejnej
kampane na roky 2016/2017.
6. Vytvorenie špeciálnych pracovných programov reintegrácie
bývalých policajných dôstojníkov na pracovnom trhu. Po ukončení
aktívnej služby v policajnom zbore je pre mnohých bývalých policajných
dôstojníkov mimoriadne náročné opätovne sa uplatniť na trhu práce.
V danej nadväznosti už v súčasnosti nie sú odpoveďou zamestnávanie
v SBS. Odporúčame preto vypracovanie špeciálnych pracovných programov za účasti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva
práce, rodiny a sociálnych vecí Slovenskej republiky a zamestnávateľov,
ktorí budú ochotní zamestnávať bývalých policajných dôstojníkov.

7. Financovanie podpory programov zameraných na reintegráciu bývalých policajných dôstojníkov na pracovnom trhu. V spojitosti s možnosťou vytvorenia špeciálnych pracovných programov je
nevyhnutné hľadať možnosti financovania projektov podpory zamestnanosti bývalých policajných dôstojníkov aj v rámci grantových schém
Európskej únie.
8. Vytvorenie možnosti aktívnej účasti bývalých policajných
dôstojníkov v rámci realizácie spoločensko-prospešných aktivít.
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu bývalých policajných
dôstojníkov je zrejmé, že bývalí policajní dôstojníci potvrdili potrebu
efektívnejšieho zapojenia sa do spoločensko-prospešných aktivít, ako
napríklad posudzovanie legislatívnych návrhov v oblasti ich bývalého
pôsobenia, poskytnutia skúseností z vlastného výkonu policajnej praxe
budúcim policajným dôstojníkom, poskytnutie skúseností z vlastného výkonu policajnej praxe mládeži do 18 rokov a odborná spolupráca
s médiami pri vytváraní tém v oblasti pôsobenia bývalého policajného
dôstojníka.
9. Podpora odborných podujatí a otvorených stolov za účasti
štátnych, neštátnych, ale i akademických pracovníkov na tému
extrémizmu a radikalizmu v ozbrojených zložkách. Odborné diskusie na tému extrémizmu a radikalizmu v ozbrojených zložkách za
účasti zainteresovaných strán vedú k plynulému toku nových informácií
a údajov, ktoré sú následne nevyhnutné pri realizácii základných stratégií prevencie extrémizmu a radikalizmu v ozbrojených zložkách.
10. Realizácia komplexných výskumných úloh zameraných na
zistenie súčasného stavu a vnímania extrémistických prejavov
zo strany bývalých policajných dôstojníkov a ich možnej angažovanosti v extrémistických skupinách. Potreba realizácie reprezentatívneho výskumu potenciálnych extrémistických a radikálnych
tendencií u bývalých policajných dôstojníkov je mimoriadne dôležitou
úlohou do budúcnosti, nakoľko ide o skupinu špecificky vycvičených
osôb, ktoré môžu znamenať vysoké bezpečnostné riziko pre celú spoločnosť. Výskum by mal byť realizovaný za priamej účasti akademickej

pôdy, neziskovej organizácie a Ministerstva vnútra SR.
11. Realizácia komplexných výskumných úloh zameraných na
zistenie súčasného stavu a vnímania extrémistických prejavov
zo strany aktívnych policajných dôstojníkov a ich možnej angažovanosti v extrémistických skupinách. Možné prepojenie aktívnych policajných dôstojníkov s extrémistickými či radikálnymi skupinami v krajine prezentuje zásadnú bezpečnostnú hrozbu fungovania
samotných ozbrojených síl, ale rovnako predstavuje bezpečnostné riziko pre celú spoločnosť. Výskum by mal byť realizovaný za priamej účasti
akademickej pôdy, neziskovej organizácie a Ministerstva vnútra SR.
12. Realizácia výskumu a následné vytváranie štatistických údajov o odsúdených na trest odňatia slobody za násilné trestné
činy, ktoré majú priamy alebo nepriamy súvis s extrémistickými aktivitami bývalých policajných dôstojníkov. Potreba sledovania počtu odsúdených na trest odňatia slobody za násilné trestné činy
v priamom súvise s extrémistickými aktivitami bývalých policajných
dôstojníkov je možnosťou získať určité štatistické údaje, ktoré by nám
napomohli odhaliť možné extrémistické či radikálne tendencie u tejto
skupiny osôb.
13. Realizácia výskumu a následné vytváranie štatistických údajov o odsúdených na trest odňatia slobody za násilné trestné činy,
ktoré majú priamy alebo nepriamy súvis s extrémistickými aktivitami policajných dôstojníkov v aktívnej službe. Výskum trestnej
činnosti aktívnych policajných dôstojníkov bol v roku 1999 realizovaný
v Českej republike Institutem pro kriminologii a sociálni prevenci. Daný
výskum by i v Slovenskej republike napomáhal odhaľovaniu možných
extrémistických tendencií u policajných dôstojníkov v aktívnej službe.
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Závery a odporúčania v boji proti extrémizmu a radikalizácii v ozbrojených zložkách
1. Spolupráca so slúžiacimi vojenskými profesionálmi za účelom
eliminácie možného šírenia extrémizmu vozbrojených zložkách
a) V príprave systému dobrovoľnej vojenskej služby a aktívnych zálohje
potrebné vytvoriť systém zamedzovania možnosti prijatia extrémistov
do výcviku a ich radenia do aktívnych záloh. Do psychotestov je potrebné zaradiť špecifické zadania na zistenie inklinácie vojakovk radikalizmu a extrémizmu. Je nutné navrhnúť spôsob komunikácie, prípadne
monitoringu, po skončení základného výcviku a v priebehu ich ďalšieho
precvičenia.
b) Pri zameraní sa na slúžiacich vojakov treba nadviazať na doterajší
výskum. Potrebné je analyzovať názory smerujúce k podpore radikalizmu a extrémizmu. V súvislosti s utečeneckou krízou a možným nasadením príslušníkov OS SR na pomoc civilným zložkám sa treba zamerať
na monitoring možných negatívnych názorov na utečencov.
c) V koordinácii s profesijnými združeniami navrhujeme skvalitniť programy prechodu vojakovdo civilu. Je potrebné uvažovať o možnej podpore takých opatrenízo strany MOSR, ako sú špecifické poisteniapri odchode do civilu, určité typy sporení (ako v niektorých krajinách NATO).
Odporúčame vychádzať z idey Európskej organizácie vojenských asociácií EUROMIL o „jednotnom európskom štandarde v sociálnej oblasti“.
Keďže sa po intenzifikácii utečeneckej krízy očakáva zvýšená pravdepodobnosť využitia ozbrojených zložiek,situácia sivyžaduje zabezpečenie
všetkých sociálnych a ľudských práv u vojakov.
d) V Akadémii ozbrojených síl MRŠtreba využiť závery medzinárodnej
vedeckej konferencie „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“ z roku

2014, kde bol zaradený problémový okruh„Radikalizmus a extrémizmus, chápaný ako sociálny jav výrazne narušujúci bezpečnosť sociálnych
systémov (spoločnosť, sociálne skupiny, inštitúcie a organizácie).Podľa
možnosti je nevyhnutnézaradiť problematiku radikalizmu a extrémizmu do výučbových predmetov kadetov, ako aj do kariérnych kurzov.
2. Spolupráca s veteránmi a bývalými vojakmi
a) Je potrebné zjednotiť systém práce s vojnovými veteránmi a bývalými vojakmi (ktorí neboli v misiách). Za priamej účasti MO SR je nutné
uvažovať o zladení zákona o vojnových veteránoch a zákona o sociálnom zabezpečení vojakov.
b) Potrebné je venovať sa analýze a možnosti „podchytenia“ bývalých
vojakov (kontinuita práce s nimi) s dôrazom na tých, ktorí nie sú organizovaní v združeniach. Odporúčame využiť skúsenosti z Českej republiky, kde Odbor pre vojenských veteránov má v gescii starostlivosť
o vojenských dôchodcov bez ohľadu na status „veterána“ a starostlivosť
o bývalých občianskych zamestnancov Ministerstva obrany.
c) Vkoordinácii využívania prostriedkov cez projekty sociálnej a pracovnej integrácie navrhujeme využiť skúsenosti z Českej republiky.
d) V prípade možnosti je nutné nadviazať na výskum urobený s profesionálnymi vojakmi (problematika extrémizmu) a urobiť výskum u bývalých vojakov v spolupráci s profesijnými organizáciami.
3. Profesijné občianske združenia (zväzy) a mimovládne organizácie
a) Na základe spolupráce so zväzmi a mimovládnymi organizáciami je
potrebné dohodnúť možnosti rozšíriť výskum zameraný na extrémizmus na širší okruh bývalých vojakov,a takzískať viac informácií o možnom zneužití bývalýchvojakov zo strany extrémistických organizácií,
vrátane zapájania sa vojakov do rôznych akcií v zahraničí. Treba zistiť
postoje vojakov k zapojeniu sa do bojových akcií extrémistickýchorganizácií na Ukrajine, ale aj inde.

b) Odporúčame zvážiť možnosť realizácie projektu typu „Armyfriendly“ (zľavy pre bývalých vojakov) v súčinnosti so zariadeniami MOSR
a MVSR, ale aj s civilnými organizáciami, ktoré by boli schopné uvedené
zľavy poskytnúť. Taktiež je nutné zamerať sa na monitoring možností
tých zamestnávateľov, ktorí sú schopní sa venovať pracovnej integrácii bývalých vojakov.Zároveň odporúčame využiť skúsenosti z Českej
republiky, kde takéto firmy sú – napríklad Amazon, Východočeská dopravná spoločnosť.
c) Do práce zväzov je nutné zaradiť okrem riešenia „sociálnych problémov“ aj problematiku extrémizmu. V spolupráci s MOSR, Akadémiou
ozbrojených síl je potrebné hľadať možnosti zvýšenia informovanosti
a možnosti eliminácie prostredníctvom zväzov.
4. Iné „nezaradené“ možnosti
a) Odporúčame prehĺbiť koordináciu MOSR a MVSR pri zaraďovaní sa
bývalých príslušníkov do občianskeho a pracovného procesu. V prípade,
že je možné rozšíriť doterajšie poznatky o ich možnom využití extrémistickými organizáciami, treba hľadať možnosti spoločného postupu
a výmeny skúseností pri ich zaraďovaní, prípadne pri deradikalizácii.
b) Navrhujeme analyzovať možnosti využitia grantových projektov EÚ
pre rekvalifikáciu vojnových veteránov, napríklad na vytvorenie „Centra pre veteránov“ ako poradenského, diagnostického a vzdelávacieho
prvku.
c) Odporúčame využiť spoluprácu s Radicalisation Awareness Network
(RAN) Európskej komisie. V Koncepcii boja s extrémizmom 2015 –
2019 prisudzujeme túto úlohuMV SR. Ak je možné, treba zapojiť do
RAN buď Akadémiu ozbrojených síl, alebo jej zložku IBOŠ.
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Conclusions and Recommendations for
Countering Extremism and Radicalization
in the Police Forces
1. In close cooperation with the Department of Psychology
at the Police Force of the Slovak Republic, include pre-defined
questions as part of psychological testing, to help identify extremist and radical views held by individuals prior to joining the
ranks of the Police. In connection with the above recommendation,
such testing would prove a positive measure to this end. At the same
time, we need to bear in mind that no psychological testing cannot be
considered 100% exact, given that the individuals for whom it is intended are mostly young individuals, not yet fully mature. Also, based on
recommendation by psychologists, it is necessary to take into account
the possibility that the individual subjected to testing, can use his/her
education, intelligence to adjust the responses to conceal true views.
When it comes to testing for extremism, one of the key aspects for the
future is the tests’ reproducibility.
2. Extremism and radicalism as part of Police Force Academy
Curriculum
Including this topic would provide the current and future cadets with
the foundations and detailed information on extremism and radicalism
in the Police Force. In direct cooperation with the Police Academy scholars, it would make it possible not only to set the groundwork in terms
of theoretical background, but also to present the findings of any future
research on this important issue.
3. Development of regular trainings on extremism and radicalism in the Police Corps by the Ministry of Interior of the Slovak
Republic

When it comes to prevention, we consider the introduction of regular
training sessions under the Ministry’s auspices a highly positive development. It is also necessary to regularly discuss extremism and radicalism in the Police Corps as one of the negative trends that’s on the rise.
4. Enhancing the effectiveness of coordination of activities of
Interior Ministry and non-governmental and the academic sector in preventing extremism and radicalism in the Police Corps.
Of importance is also coordination of the main bodies which have some
impact on the possibilities in the form of preventive measures to prevent the spread of extremism and radicalism in the Police. It is a key
pre-requisite for formulating comprehensive strategies of combatting
this phenomenon.
5. Keeping the public informed about of extremism and radicalism in the society.
Public opinion research shows that the majority of the population does
not consider extremist manifestations to be a negative phenomenon
or even tolerates them. In this regard, we strongly welcome the New
Concept of Countering Extremism adopted by the Ministry of Interior
of the Slovak Republic, which also includes a comprehensive public campaign for 2016/2017.
6. Introduction of special job reintegration programs for retired
police officers entering the labor market. After ending their career
in the Police Force, for many officers, it is proving quite difficult to enter the labor market. In this regard, finding employment with a private
security company is no longer the only option that’s available to them.
That is why we recommend introducing specialized job reintegration
programs with the participation of the Ministry of Interior of the Slovak Republic and those employers willing to hire former police officers.
7. Financing programs to re-integrate former police officers into
the labor market
In connection with the possibility of establishing specialized work programs, it is necessary to look for possible ways of financing employment

support projects for retired police officers, also by considering the options available through the EU grant scheme.
8. Creating participation opportunities for former police officers in the society.
The survey of former police officers has shown a need for more effective
engagement in the society at large, such as in providing legislative consultancy on issues affecting the Police Force, transfer of career experience to future officers, or sharing own experience with the youth up to 18
years of age. Other possible areas include cooperating with the media in
bringing issues pertaining to the Police Corps.
9. Support for seminars and roundtables with experts from the
governmental, non-governmental and academic sphere
Discussing the issue of extremism and radicalism in the armed forces
by engaging diverse views bring in constant stream of new information
and data on the phenomena. This is in turn necessary for the formulation of basic strategies of prevention.
10. Setting comprehensive research tasks aimed at monitoring
the present state, and the perception of extremism by former
police officers, and their possible involvement with extremist
groups.
Of importance is representative research of the potential of extremist
and radicalization tendencies among former police officers, given that
they constitute a group with specialized training, which could pose high
security risk for the society as a whole. The research should be carried
out with direct participation of academics, NGO and the Ministry of
Interior of the Slovak Republic.
11. Comprehensive research to map the present situation and
active-duty officers’ perception of extremism and their potential involvement with extremist groups.
Any connections between active-duty officers and extremist or radical
elements in the country presents a significant security threat. It endangers not only the functioning of the very institution of the police, but

the society as a whole. The research is to be conducted in collaboration
with members of the academia, NGO and the Ministry of Interior of the
Slovak Republic.
12. Conduct research and collect statistical data on violent convicted criminals, with direct or indirect connection to extremist
activities of police members.
Tracking the number of persons convicted of violent crimes in connection to the extremist activities of former police officers makes it possible
to collect valuable statistical data, which could help uncover extremist
or radical inclinations among this group.
13. Conducting research and tracking the stats of individuals
convicted of violent acts, with direct or indirect connection to
extremist activities of active-duty police officers.
This type of research was carried out in the Czech Republic in 1999 by
the Criminology and Social Prevention Institute. A similar research in
the Slovak Republic could help uncover possible extremist tendencies
among active-duty officers.
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Conclusions and Recommendations for
Countering Extremism and Radicalization
in the Armed Forces
1. Increase cooperation with active-duty military professionals
in order to eliminate the potential of extremism to spread in the
armed forces
a) Already during the setting-up of the system of voluntary military service and active reserves, it is necessary to establish a system to
prevent the recruitment of extremists into active reserves system. It
is advised to introduce psychological testing to screen for the recruits’
inclinations toward radicalism and extremism. In addition, we propose
to establish a system for communicating with and monitoring of individuals after the completion of their basic training and also during the
reserves training that follows.
b) When addressing the issues of enlisted personnel, it is necessary to
pick up where the last research has left off. On top of that, it is important to subject to analysis the views among the military personnel that
lead to supporting radicalism and extremism. In connection with the
refugee crisis and the potential deployment of members of the armed
forces in assistance to the civilian actors, we recommend that focus is
placed on monitoring of the possible negative views about refugees within the ranks of the military.
c) We propose to focus on improving the transition programs for soldiers entering civilian life, in coordination with professional associations. It is also necessary to consider measures adopted by the MoD of
the Slovak Republic, such as retirement policy, savings programs (as is
the standard in some NATO countries). A suitable model for instance is
the European Organization of Military Associations – EUROMIL that

introduces a Europe-wide social standard.” As the refugee crisis intensifies and the involvement of the armed forces with it, all social and
human rights for the military personnel should be addressed.
d) Build on the findings of the international scientific conference “Managing Complex Security Systems” held in 2014, which has, among
other topics, addressed “Radicalism and Extremism” in a separate panel.
Extremism was treated as a phenomenon with considerable impact on
the security of all social systems (comprising the society, social groups,
institutions and organizations). If possible, we also recommend including the topic of radicalism and extremism into the curricula for cadets,
and also in career courses.
2. Cooperation with veterans and retired soldiers
a) It is necessary to unify the system of engagement of war veterans and
the retired soldiers, (the latter distinction refers to military personnel
without prior mission deployment). By directly involving the MoD of
the Slovak Republic on the issue of veteran and retired military personnel, there is a need to consider ways to synchronize the Law on War
Veterans and the Law on Social Security of Military Personnel.
b) We recommend analyzing how to engage with retired soldiers (applying continuity of approach), with focus on those who are not members
of any military associations. Of help in this regard could be the experience from the Czech Republic, where the Military Veterans Department
has under its jurisdiction the care for war veterans, regardless of status,
as well as looking after the retired civilian employees of the MoD.
c) We propose to utilize resources through projects of social and labor
market integration, as per the experience from the Czech Republic
d) If possible, build on the research conducted among professional soldiers (on the issue of extremism), and in cooperation with professional
associations, carry out own research among former soldiers.

3. Associations and NGOs
a) Based on cooperation with associations and the non-governmental
sector, we recommend extending extremism research to a broad cohort
of former soldiers in order to gain more information about their possible exploitation by extremist organizations, including their participation in extremist activities abroad. Also useful would be looking to what
extent retired military personnel are willing to join military activities of
extremist organizations in the Ukraine and elsewhere.
b) We recommend looking into the possibility for implementation of a
project similar to “Armyfriendly” (savings program for former soldiers)
in connection with services operated by the MoD of the Slovak Republic and the Ministry of Interior of the Slovak Republic, but also with
civilian organizations, which would be able to realize such programs.
The focus should be on analyzing the potential for contacts with civilian
organizations, as well as businesses willing to integrate former military
personnel into the labor market. Use the experience from the Czech Republic, where such companies exist – for example Amazon, East Czech
Traffic Company, among others.
c) When working with associations, it is also advisable to address the
problem of extremism in addition to other social issues. Ways of raising
awareness about extremism and how to eliminate it should be identified
in cooperation with the MoD and the Academy of Armed Forces – and
should also involve professional associations.
4. Other integration possibilities
a) We recommend strengthening the coordination between MoD and
the Ministry of Interior in aiding in the transition of former military
personnel to civilian life and to the labor market. One way to expand
on the current level of knowledge on the retired military personnel’s
potential exploitation by extremist organizations is by coordinating the
approach and exchange know-how on integration or de-radicalization.
b) Look into the possibilities presented by EU grant schemes and apply

them to requalification of war veterans, such as by establishing “Veteran Centers” for advisory, diagnostic, and educational role in the process of transition to civilian life.
c) Consider cooperation with Radicalisation Awareness Network (RAN)
of the European Commission. In the Concept of Countering Extremism
2015 − 2019, we’ve assigned this particular role to the Ministry of Interior of the Slovak Republic. If possible, consider including either the
Armed Forces Academy, or its organizational unit IBOŠ in collaboration
with RAN.

