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Duchovná identita Slovenského národa vyjadrená pri poslednom 

sčítaní obyvateľstva z pohľadu Pravoslávnej cirkvi 

 

Príspevok prednesený na medzinárodnej konferencii v Chorvátsku 

v Dubrovníku 14.-17. 2 2011 organizovaný Medzinárodným fondom 

jednoty pravoslávnych národov.  

 

V Ústave Slovenskej republiky1 nachádzame zmienku o duchovnom 

a kultúrnom odkaze našich predkov siahajúcom ku kresťanským počiatkom 

na Veľkej Morave. Článok 12 ods. 3: „Každý má právo slobodne 

rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto 

rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu. “2  

                                                 
1 „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov 
a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-
metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, 
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi 
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, 
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa 
o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej 
kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa 
prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave“. (Ústava Slovenskej republiky, 
Žilina 2004, s. 3). 
 Čl. 24. Ods. 1. „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa 
zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý 
má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje 
zmýšľanie.“ (Tamže, s. 11) 
Ods. 2. „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, 
buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, 
zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.“ 
Ods. 3. „Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä 
zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie 
náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych 
orgánov“. (Tamže, s. 11).  
Čl. 25 Ods. 2. „Nikoho nemožno nútiť, aby vykonával vojenskú službu, ak je to 
v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním“.  (Tamže, s. 12). 
2 Tamže, s. 7. Slovensko sa stalo členom Európskej Únie. Média však istým spôsobom 
pracujú nad tým, aby sa občan Slovenska skôr cítil kozmopolitom alebo občanom 
Európskej Únie. Nie je možné, aby z učebníc základných a stredných škôl „náhodne“ 
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Slovenský národ od svojho vzniku po rozdelení federácie,1a to 

31.12.1992 sa hlási ku kresťanstvu a k duchovnému odkazu sv. 

vierozvestcov Cyrila a Metoda2, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy r. 

863 so svojimi žiakmi. Tomu všetkému predchádzala žiadosť kniežaťa 

Rastislava Moravského3, ktorý oficiálne oslovil konštantinopolského cisára 

Michala III. Vďaka konštantinopolskému patriarchovi Fotiovi boli vyslaní 

na naše územie Veľkej Moravy vyššie spomenutí misionári.  

Vytvorenie staroslovanskej abecedy ako aj preklad Svätého Písma do 

staroslovenčiny sú najväčšími darmi, ktoré nám zanechali a stali sa 

základom pre vytvorenie samostatnej ríše. Dodnes je cirkevnoslovančina 

základným bohoslužobným jazykom Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. 

Staroslovenčina a cirkevnoslovančina sa stala základom pre vývoj a vznik 

súčasného oficiálneho štátneho jazyka, ktorým je slovenčina. 

Cirkevnoslovančina sa dnes stala jazykom, ktorý spája pravoslávnych 

veriacich vo všetkých slovanských štátoch – Rusko, Bielorusko, Ukrajina, 

Poľsko, Srbsko, Česko4 a Slovensko, a tým duchovne zjednocuje všetkých 

pravoslávnych veriacich.  

                                                                                                                                               
vypadli významní národní spisovatelia, básnici a dejatelia. Jedna politická strana - 
Slovenská Národná Strana (SNS) je podávaná v médiách zväčša ako ultra nacionálna. 
Ak sa povinne chce zaviesť spievanie národnej hymny na hodinách pred vyučovaním, 
kvôli tomu, že mládež vôbec nepozná slová národnej hymny vyvolá sa mediálna vojna 
a vlna kritiky a rozhorčenia a nazýva sa to nacionalizmom.  
1 I keď po rozdelení federácie (bývalé ČSSR) vznikli dva samostatné národy Slovenská 
republika a Česká republika, Pravoslávna cirkev ostala jednotná. Preto aj názov 
Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku jasne definuje našu autokefálnu 
Cirkev.  
2 Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, Prešov 1999, s. 5.  
3 Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku kanonizovala knieža 
Rastislava za svätého, mučeníka a apoštolom rovného 29. 10. 1994 v Prešove 30. 10. 
1994 v Brne.  
4 Podľa posledného sčítania ľudí sa v Českej republike hlási k Pravoslávnej cirkvi okolo 
20 000 ľudí. V Českej republike sa k ateizmu hlási takmer 60% obyvateľov. Tento štát 
bol vyhodnotený ako najateistickejší štát v Európe a dokonca aj na celom svete. Keďže 
pri najbližšom sčítaní ľudu sa budú môcť prihlásiť v Českej republike aj cudzinci 
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K týmto duchovným koreňom sa hlási nielen Pravoslávna cirkev 

v českých krajinách na Slovensku, ktorá je priamou pokračovateľkou 

cyrilo-metodskej misie, ale aj väčšinová Rímskokatolícka cirkev na 

Slovensku, Evanjelická cirkev a Gréckokatolícka cirkev. 

Je potrebné zdôrazniť, že do štátneho znaku Slovenskej republiky sa 

dostal dvojramenný byzantský kríž1, a taktiež ešte pred prijatím eura sa na 

mnohých papierových bankovkách či minciach nachádzali kresťanské 

symboly – chrám, kríž, významní kňazi, Bohorodička, atď.  

O kresťanskej tradícii v našom štáte svedčí aj deväť štátnych sviatkov, 

ktorým Slovenský štát umožňuje svojim občanom duchovné vyžitie, a to: 

5. júla – sv. Cyrila a Metoda, 6. januára Zjavenie Pána, Strastný piatok 

a Paschálny pondelok, 15. septembra Sedembolestná Panna Mária, 1. 

novembra - sviatok všetkých svätých, 24. decembra - Štedrý večer, 25. 

decembra prvý sviatok vianočný a 26. decembra – druhý sviatok vianočný.  

Posledné oficiálne sčítanie obyvateľstva2 v Slovenskej republike sa 

uskutočnilo v r. 2001 a zistilo, že máme celkovo 5 379 455 obyvateľov. 

Z toho: Rímskokatolícka cirkev – 3 708 120, Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania – 372 858, Gréckokatolícka cirkev – 219 831, 

Reformovaná kresťanská cirkev – 109 735, Pravoslávna cirkev – 50 363, 

Náboženská spoločnosť svedkov Jehovových – 20 630, Evanjelická cirkev 

metodistická – 7347, Bratská jednota baptistov – 3562, Cirkev bratská – 

3217, Cirkev adventistov siedmeho dňa – 3429, Apoštolská cirkev – 3905, 

židovské náboženské obce – 2301, Starokatolícka cirkev – 1733, 
                                                                                                                                               
s trvalým pobytom, počíta sa, že sa k Pravoslávnej cirkvi prihlási aspoň 100 000 
veriacich.  
1 Komentár z Ústavy hovorí: „Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom 
ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku 
modrého trojvršia.“ (Ústava Slovenskej republiky, cit. dielo, s. 7).  
2 Pozri Štatistický úrad Slovenskej republiky. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. 
Náboženské vyznanie obyvateľstva. Odbor sociálnej štatistiky a demografie. Odbor 
štatistiky obyvateľstva. Bratislava 2001, s. 1-4.  
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Kresťanské zbory – 6519, Cirkev československá husitská – 1696, a bez 

vyznania 697 308 obyvateľov.  

85% obyvateľov na Slovensku sa hlási ku kresťanstvu, no koľko 

z toho je cirkevných ľudí, ktorí sú praktizujúci kresťania a každú nedeľu sú 

v chráme je veľmi ťažko povedať. Súčasťou Slovenského národa sú aj 

národnostné menšiny1, a to Rusíni, Ukrajinci, Rusi, Bulhari, Srbi, Gréci, 

Maďari, Rómovia, Nemci, Chorváti. Celkovo 704 000 ľudí na Slovensku 

sa prihlásilo k jednej z týchto menšín. 

Pravoslávna Cirkev na Slovensku má dve eparchie, a to: Prešovskú 

a Michalovskú. Na čele Prešovskej pravoslávnej eparchie stojí arcibiskup 

prešovský Ján (Holonič) a pomocný biskup komárňanský Tichon 

(Hollosy). Eparchia má okolo 222 cirkevných obcí a pracuje v nej 100 

kňazov. Na území prešovskej eparchie sa nachádza jediná Pravoslávna 

bohoslovecká fakulta, ktorá je súčasťou Prešovskej Univerzity. Fakulta 

slúži pre potreby celej našej miestnej cirkvi, a to Pravoslávnej cirkvi 

Českých krajín a Slovenska. Celkovo študuje na fakulte okolo 500 

študentov na externej a dennej forme. Takmer polovica študentov je 

inoslávna, čím fakulta nadobúda charakter ekumenický. V druhej 

michalovskej eparchii stojí na čele arcibiskup Juraj a slúži v nej 30 kňazov. 

Dvaja duchovní Pravoslávnej cirkvi pracujú v armáde SR. Od r. 1990 

dodnes na základe vládneho nariadenia 211/1990 naša Pravoslávna cirkev 

na Slovensku odovzdala majetok Gréckokatolíckej cirkvi. S pomocou štátu, 

ale aj vlastnými zdrojmi sa nám podarilo vybudovať v oboch eparchiách 

okolo 130 nových pravoslávnych chrámov.  

                                                 
1 Práve Rusíni a Ukrajinci tvoria pravdepodobne najväčšiu časť pravoslávnych veriacich 
na Slovensku, ktorí obývajú východnú časť nášho územia. Celkovo sa na Slovensku 
hlási k Ukrajinskej národnosti okolo 10 000 obyvateľov a k Rusínskej národnosti okolo 
20 000 obyvateľov.  
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Na Slovensku sa rodí čoraz menej detí, je slabá zamestnanecká 

politika, mnoho mladých rodín odchádza za prácou do zahraničia. Taktiež 

vstupovanie do manželského zväzku s požehnaním Cirkvi je opatrnejšie, 

a taktiež štatistiky hovoria o veľkej rozvodovosti. Každé druhé manželstvo 

uzavreté na Slovensku podľa štatistík končí rozvodom. Vyučovanie detí 

náboženstva prebieha vo väčšine prípadov v školách, a tiež aj v chrámoch. 

K rómskemu etniku sa pri poslednom sčítaní ľudu prihlásilo okolo 100 000 

ľudí, i keď neoficiálne sa hovorí, že na Slovensku ich je okolo 500 000. 

V tomto etniku je vysoká pôrodnosť, nízka zamestnanosť, vysoká 

kriminalita, problémy s hygienou a ide o sociálne najslabšie rodiny 

v spoločnosti. Rómovia často prichádzajú za duchovným vyžitím do 

Pravoslávnej cirkvi, ale treba povedať, že ich duchovný život je dosť 

povrchný1. Na druhej strane treba podotknúť, že máme aj dobré skúsenosti 

pri výchove maloletých Rómov a mladých mamičiek v Detskom Domove 

sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Ide o najväčší neštátny subjekt, ktorý má 

okolo 50 vychovávateľov a stará sa približne o okolo 90 detí a maloletých 

mamičiek zväčša rómskeho etnika. Zriaďovateľom tohto subjektu je 

Prešovská pravoslávna eparchia.  

Najbližšie oficiálne sčítanie obyvateľstva sa má uskutočniť o niekoľko 

mesiacov. Veríme, že sa budeme môcť potešiť z čísiel, ktoré odzrkadľujú 

skutočný stav veriacich na Slovensku.  
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