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Abstract 
Extremist and radical political parties have been getting great support in several Member States of the 

European Union. One of the main reasons are the continuous growing of competences of the European 

Union institutions. The aim of our article is to analyze selected extremist and radical political parties from 

Slovakia, the Czech Republic, Austria, Germany, Italy and the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland working in the current European Parliament. As the research method of the quantitative 

approach we have chosen the method of content analysis. In the analysis and interpretation of the research 

results we have used the method of interpretation of exploratory analysis. Based on the results of our 

research, we have found that selected political parties are dismissing the current direction of the European 

Union. They are dismissing further movement of sovereignty to the EU institutions. Their relatively high 

support among European voters is made by traditional political parties pursuing a policy of deeper 

integration. 
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Úvod  

Priaznivci i kritici európskej integrácie neustále hľadajú možný model fungovania Európskej únie. 

V súčasnosti sa vedie diskusia, ktorá predstavuje najmä dva diametrálne odlišné inštitucionálne a 

právne modely založené na konkurenčných víziách a cieľov európskej integrácie. Federalizmus 

presadzuje budúcnosť Európskej únie s obrovskými kľúčovými právomocami najmä v oblasti 

daňovej a zahraničnej politiky, čo presadzoval  už v 40. a 50. rokoch 20. storočia taliansky 

komunistický politik Altiero Spinelli. Naopak konfederalizmus, tvrdí, že je potrebné vrátiť sa k 

medzivládnemu princípu európskej integrácie spolupráce suverénnych štátov (Glencross 2014). 

Neschopnosť prijať prijateľný kompromis medzi dvomi hlavnými politickými smermi 

a nedôsledné zvyšovanie právomocí centrálnych orgánov EÚ v neprospech členských štátov, 

rastie podpora extrémistických a radikálnych politických strán v rámci celej Únie. 

Lisabonská zmluva vytvorila významné legislatívne a právne predpoklady na posilnenie 

európskej úrovne v rozhodovacích procesoch a medzinárodného postavenia Únie ako 

hospodárskeho, politického a bezpečnostného hráča. Jej aktuálne znenie počíta s lojalitou 

členských štátov k EÚ a jej zahraničnej politike. Z hľadiska vývoja sekundárneho práva EÚ 
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môžeme tvrdiť, že ES/EÚ už boli aktívne v mnohých oblastiach,  pre ktoré Lisabonská zmluva 

vytvorila nový právny základ, a to v kontexte všeobecne definovaných právnych ustanovení. 

Charta základných práv EÚ, predstavujúca nový ľudsko-právny pilier Únie, je živým príkladom 

toho, ako členské štáty EÚ a ich vnútroštátne systémy sa postupne menia a sú postupne 

nahrádzané regionálnym útvarom akým je Európska únia. Jej faktické začlenenie do primárneho 

práva EÚ je jedným z najväčších kvalitatívnych, najviac diskutovaných, ale aj sporných zmien, 

ktoré priniesla Lisabonská zmluva. S istotou môžeme tvrdiť, že politická korektnosť ako jeden z 

kľúčových politických atribútov Únie, je tiež jedna z mnohých príčin obrovského nárastu 

popularity extrémistických a radikálnych politických strán vo viacerých členských štátov (Hrivík, 

Mindár 2018).  Cieľom tohto príspevku je analýza vybraných extrémistických a radikálnych 

politických strán zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie 

pôsobiacich súčasnom Európskom parlamente.  

 

 

Zdroje a použité metódy  

Pri spracovaní príspevku sme analyzovali vybrané extrémistické a radikálne politické subjekty 

pôsobiace v súčasnom Európskom parlamente zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, 

Talianska a Veľkej Británie. Ako výskumnú oblasť sme si zvolili Európsku úniu, ktorá sa obyčajne 

vymedzuje niekoľkými slovami prípadne jedným slovom. Extrémizmus v Európskej únii sme 

definovali ako tému nášho výskumu. Za výskumný materiál sme si zvolili dostupnú literatúru 

a dostupné informácie o vybraných extrémistických a radikálnych politických subjektov. 

Výskumný materiál preto môžeme charakterizovať ako analýzu všetkých dostupných materiálov 

opisujúcich a vysvetľujúcich danú problematiku (Lincényi 2017). Pri zbere dát kvantitatívnym 

prístup sme použili metódu obsahovej analýzy, ktorej cieľom bolo vo všeobecnom zmysle popísať 

a vysvetliť obsahovú štruktúru vybraných jednotlivých textov. Nakoniec sme v rámci analýzy a 

interpretácie výsledkov výskumu pomocou metódy interpretácie a exploračnej analýzy zdôvodnili 

výsledky nášho výskumu (Lincényi 2018). 

 

 

Výsledky a diskusia 

Extrémizmus je v súčasnosti medzi médiami, politikmi a  verejnosťou často skloňované slovo. 

Podľa viacerých teoretikov sa tomuto pojmu nepodarilo nájsť univerzálne a zjednocujúce 

vysvetlenie. Táto nejednotná kategorizácia a pojmový aparát či nejednoznačne vytýčené hranice 

medzi rôznymi fenoménmi môžu v spoločnosti vyvolávať rôzne reakcie. Samotný termín 

extrémizmus ako súhrnný pojem  pre označenie politických síl na pravom i ľavom okraji 

politického spektra prvý krát použil v roku 1921 francúzsky publicista Maxime Leroy v štúdii Les 

techniques nouvelles du syndicalisme. Leroy vo svojej práci reagoval Veľkú októbrovú revolúciu 

v Rusku, ktorú vyvolali červení extrémisti Leninovej strany.  

Na začiatku v tom čase bol extrémizmus limitovaný na ľavicový. Až Pochodom na Rím v roku 

1992, ktorý organizoval Benito Mussolini ako vodca Národnej fašistickej strany sa začal používať 

pojem pravicový extrémizmus. Podľa viacerých autorov je politický extrémizmus vymedzený 

konkrétne voči demokratickému režimu a ústavnému štátu. No na druhej strane podľa Chmelíka 

môže byť extrémistom aj jednotlivec, ktorý v totalitnom režime presadzuje myšlienky 

demokracie, pretože jeho politické aktivity smerujú  k rozbitiu tohto nedemokratického režimu. 

V demokratickom režime je cieľom extrémizmu zvrhnutie súčasného systému. Naopak 

radikalizmus nie je vyslovene nedemokratický a extrémistický, hoci v určitých prípadoch môže 

mať vo vzťahu k demokracii destabilizujúci potenciál. Treba však povedať, že pri presadzovaní 

radikálnych cieľov sú aktérmi rešpektované základné demokratické mechanizmy (Struhár 2017). 

V rámci Európskej únie môžeme k extrémistickým politickým stranám zaradiť tie strany, ktorých 
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cieľom je jej zánik. Rovnako k extrémistickým politickým stranám môžeme podľa vyššie 

uvedených kritérií zaradiť aj politické strany presadzujúce vystúpenie členského štátu z Únie, 

z ktorého pochádzajú. Naopak cieľom radikálnych politických strán nie je zánik Európskej únie 

ako takej. Ich snahou je vrátenie niektorých kompetencií späť do rúk členských štátov Únie 

a presadzujú výlučne spoluprácu suverénnych členských štátov na princípe jednomyseľnosti. 

V súčasnom Európskom parlamente sú zastúpené viaceré extrémistické a radikálne politické 

subjekty z viacerých členských štátov Únie.   

Eurospekpticzmus sa stal súčasťou európskej politiky vďaka kritickému prejavu bývalej britskej 

premiérky Margaret Thatcherovej. V septembri 1988 na akademickej pôde College of Europe v 

Bruggách sa výrazne dištancovala od postupného procesu európskej integrácie. Treba však 

poznamenať, že Margaret Thatcherová sa v tomto prejave úplne nevymedzovala európskej 

integrácie ako takej, ale voči jej aktuálnej podobe a ďalšiemu smerovaniu. Od tejto doby sa 

euroskepticizmus  začal vnímať ako kritický opozičný smer na národnej, ale aj európskej úrovni 

voči európskej integrácii, ale aj voči podobe Európskej únie. Euroskeptici sa dožadovali, aby pri 

rozhodovaní o ďalšom vývoji celého európskeho integračného procesu a samotnej podoby 

Európskej únie boli viac zohľadňované aj alternatívne opozičné stanoviská jednotlivých 

členských štátov v duchu demokracie a konštruktívnej politickej spolupráce. Opozičná zásadná 

alternatíva zdôrazňovala, že Európska únia by mala zostať spoločenstvom národných štátov a 

nemala by smerovať k federatívnemu alebo centralistickému usporiadaniu.  

Zároveň bola euroskeptikmi silne kritizovaná snaha o centralizáciu unijného politického 

rozhodovania a silnejšie etatistické  usporiadanie budúcej Európskej únie. Pod pojmom 

euroskepticizmus je potrebné vnímať aj celú škálu ďalších kritických názorov a stanovísk vrátane 

zásadnej požiadavky na vystúpenie daného členského štátu z Európskej únie, alebo požiadavku 

na jej rozpustenie. Euroskepticizmus býva často svojimi podporovateľmi vnímaný ďaleko 

miernejšie tzv. eurorealizmus. Euroskepticizmus ako prvý vymedzil Paul Taggart ako kritický 

postoj alebo kvalifikovanú stranícku opozíciu voči procesu európskej integrácie. Postupne sa stal 

bežnou súčasťou diskusií o aktuálnom smerovaní európskej politiky, pričom u viacerých 

politických strán sa sformoval ako dôležitý bod ich straníckeho programu. Euroskeptické postoje 

je možné sledovať naprieč európskym politickým spektrom a členskými štátmi Európskej únie, 

vrátane starých a nových členov. Najčastejšou príčinou týchto euroskeptických postojov sú pocity 

z oslabovania štátnej suverenity, oslabovania dôležitosti národných záujmov a veľká unifikácia 

politík Európskej únie, ktoré nezohľadňujú špecifické prvky jednotlivých členských štátov.  

Euroskepticizmus sa prejavuje u politických strán okrem ideológie aj v politickej taktike, pričom 

jeho prejavy sú dané konkrétnymi podmienkami daného členského štátu  (Danics, Tejchmanová 

2017). Český politológ Petr Kaniok konštatuje, že: „euroskepticizmus možno označiť za ideu, 

ktorá odmieta myšlienku, že by v priestore európskeho kontinentu malo dôjsť k presunu politickej 

moci smerom od národného štátu na nadnárodné teleso v intenciách EÚ, ktoré by vykonávalo 

funkcie štátu a ktoré by malo atribúty štátu.“ (Danics, Tejchmanová 2017:146-147) Aleks 

Sczerbiak a Paul Taggart ako prví predstavili typológiu straníckeho euroskepticizmu. Táto 

typológia sa zameriava na rozdiely v hĺbke a miere odporu k európskej integrácie a rozdeľuje 

euroskepticizmus na tvrdý a mäkký.  

Tvrdý stranícky euroskepticizmus vymedzili ako principiálnu opozíciu voči Európskej únií a 

celému integračnému projektu, pričom jeho priaznivci sú za vystúpenie z Európskej únie. Politika 

strany je namierená proti projektu európskej integrácie ako takej. Naopak mäkký stranícky 

euroskepticizmus sa nestavia principiálne proti Európskej únii a európskej integrácie, ale kritizuje, 

že národný záujem daného členského štátu je v rozpore s trajektóriou Európskej únie. Politická 

strana reprezentujúca mäkký euroskepticizmus sa môže takisto kritiky vyjadrovať voči jednej 

alebo viacerým spoločným politikám Európskej únie (Danics, Tejchmanová 2017). V našom 
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výskume sme analyzovali vybrané politické strany s extrémistickým a radikálnym pozadím zo 

Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie pôsobiacich súčasnom 

Európskom parlamente, na súčasnú európsku integráciu podľa vyššie uvedených kritérií.  

Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko vo svojom desaťbodovom programe presadzuje 

obnovenie slovenskej koruny, vypísanie referenda o vystúpení SR z Európskej únie, nadradenie 

slovenského práva na právom EÚ. „Po vstupe do Európskej únie už Slovensko nie je samostatným 

a suverénnym štátom. O všetkom podstatnom dnes rozhodujú byrokrati z Bruselu. Nariadenia 

Európskej únie sú dokonca nadradené nad zákony Slovenskej republiky!.. Rozhodovanie o 

záležitostiach Slovenska vrátime do kompetencie občanmi volenej vlády. Slovenskej 

vlády!“ (Volebný program ĽSNS) Vo voľbách do Európskeho parlamentu získala dva z celkovo 

trinástich poslaneckých mandátov (European election results 2019 Slovakia). 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) vo svojom programe sa o Európskej únii vyjadruje, že:  

„Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. 

Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme 

právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající evropské integrace také 

přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace 

Evropy. Probíhající nelegální imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku 

ohrozí svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme 

nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má  národní tradice 

vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme 

chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských 

zemí je s těmito hodnotami neslučitelná...Budeme požadovat referendum o každém předání státní 

suverenity na orgány EU a referendum o vystoupení z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, 

služeb a práce. Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států...“ (Program 

SPD) V Európskom parlamente v nedávnych voľbách získala dva poslanecké mandáty 

z celkového počtu dvadsať jedna (European election results 2019 Czechia). 

Slobodná strana Rakúska FPÖ presadzuje európsku politiku spolupráce slobodných národov 

a suverénnych štátov. Strana ďalej požaduje pri zásadných zmenách zakladajúcich zmlúv právne 

záväzné referendum. Je toho názoru, že právo členských štátov EÚ by malo mať absolútnu 

prednosť pred právom Spoločenstva. V otázke Benešových dekrétov vidí porušovanie základných 

ľudských práv. FPÖ je za ich zrušenie (Program FPÖ). V Európskom parlamente z celkového 

počtu osemnástich poslaneckých miest získala v nedávnych voľbách tri mandáty (European 

election results 2019 Austria). 

Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vo svojom programe otvorene stavia proti ďalšej centralizácii 

orgánov EÚ. Európsku úniu považuje za nedemokratický subjekt ovládaný nevoleným 

byrokratickým aparátom bez demokratickej zodpovednosti. Strana je toho názoru, že ak má ostať 

Európska únia i naďalej demokratickou spoločnosťou, nutne potrebuje reformu. Podľa AfD 

prijatím Lisabonskej zmluvy sa Európska únia stala defacto centralizovaným štátom. Preto strana 

presadzuje vrátenie niektorých právomocí späť do rúk členských štátov (Program AfD). 

V tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu strana získala z celkového počtu 96 

poslaneckých miest 11 mandátov(European election results 2019 Germany).                                                            

Talianska Liga Severu (Lega Nord) vo svojom programe tvrdí, že jediným riešením je  spolupráca 

suverénnych štátov, pričom zásadne odmieta akékoľvek kroky vedúce k vytvoreniu  superštátneho 

alebo nadnárodného modelu. Strana odmieta aj akékoľvek prenášanie národnej suverenity na 

orgány Európskej únie  (Program Ligy Severu). V nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu 

získala najviac poslaneckých mandátov. Zo celkového počtu 73 poslaneckých miest sa Lige 

Severu podarilo získať až 28 mandátov (European election results 2019 Italy).  
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Podľa francúzskeho Národného združenia (RN - Rassemblement national) súčasná Európska únia 

smeruje k tzv. európskemu superštátu. Kritizuje jej posilňovanie na úkor členských štátov. Strana 

ďalej poukazuje na nerešpektovanie výsledkov referend vo Francúzsku, Holandsku a Írsku 

odmietajúcich hlbšiu európsku integráciu Program Národného združenia). V súčasnom 

Európskom parlamente má zo všetkých francúzskych politických subjektov najviac poslaneckých 

mandátov. Z celkového počtu 74 poslaneckých miest bolo za Národné združenie zvolených 22 

europoslancov (European election results 2019 France).                                                  

Britská Brexit Party s prehľadom zvíťazila v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu. 

Podstatná časť britských voličov vyslala Európskej únii jasný signál, že počítajú s odchodom 

Veľkej Británie zo spoločného európskeho trhu. Z celkového počtu 73 poslaneckých mandátov 

sa Brexit Party podarilo získať až 29 poslaneckých miest (European election results 2019 United 

Kingdom).  Jej jediným cieľom je vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie v čo najkratšom 

čase.                                                   

 

 

Záver  

V našom príspevku sme analyzovali a interpretovali základnú charakteristiku vybraných 

extrémistických a radikálnych politických subjektov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka 

Talianska a Veľkej Británie pôsobiacich súčasnom Európskom parlamente. Zistili sme, že 

spoločne odmietajú súčasné smerovanie Európskej únie. Odmietajú ďalšie odovzdávanie 

suverenity v prospech orgánov EÚ. Ich relatívne vysoká podpora medzi európskymi voličmi je 

spôsobená politikou tzv. štandardných politických subjektov presadzujúcich politiku hlbšej 

integrácie. Ich jedinou možnosťou ako poraziť extrémistické a radikálne politické subjekty je 

rešpektovať záujmy väčšiny európskych občanov odmietajúcich posilňovanie supranacionálnych 

tendencií.  
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