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1. Neodlukové modely usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami 

 

Nehľadiac na pôsobenie vyššie uvedených príčin, je možné skonštatovať, že   súčasný 

vývoj v našej krajine (podobne ako aj v rade ďalších členských štátov EÚ) smeruje k bodu, 

keď kompetentní politickí predstavitelia štátnej moci a reprezentanti cirkevných organizácií 

nebudú môcť naďalej zotrvávať na svojich predchádzajúcich názoroch a postojoch, nebudú 

môcť naďalej lavírovať, taktizovať a alibisticky sa vyhovárať na objektívne ťažkosti 

a animozity rôzneho druhu a zamerania, ale skôr či neskôr budú musieť zaujať jednoznačné 

stanoviská, inak povedané, budú sa musieť dohodnúť na systémovom a perspektívnejšom 

usporiadaní vzťahov medzi nimi. Ak hovorím o systémovom riešení, mám na mysli dva 

základné typy uvedeného riešenia, s ktorými sme sa najčastejšie stretávali v doterajšom vývoji 

spoločnosti. Všetky ďalšie sú len určitou kombináciou jednotlivých prvkov tých základných, 

akýmsi svojráznym hybridom, ktorý  neponúka dlhodobo stabilné a perspektívne riešenie 

uvedeného vzťahu a vytvorenie priestoru pre efektívnu a rovnocennú spoluprácu 

a bezproblémové spolunažívanie dvoch takých rozdielnych entít, akými sú na jednej strane 

štátna organizácia, vyjadrujúca a reprezentujúca národnoštátny a verejný záujem, a na strane 

druhej cirkevné organizácie, skupiny veriacich obyvateľov integrujúce sa do špecifických 

celkov – náboženských a cirkevných komunít, vyjadrujúcich parciálne záujmy a ciele týchto 

organizácií. Jednotlivé modely, resp. spôsoby usporiadania vzťahov medzi nimi odrážali 

špecifiká danej doby a konkrétneho politického systému, boli naplnením, výrazom a zároveň 

odrazom nevyhnutných predpokladov rozvoja spoločnosti a tých tendencií, v ktorých sa 

skoncentrovali určujúce, hybné sily sociálneho vývoja.  

Historicky prvým typom systémového riešenia daného vzťahu je riešenie svojimi 

koreňmi zasahujúce do dávnej minulosti (staroveký Egypt, antické Grécko, Rímska ríša), 

najčastejšie sa prejavujúce v podobe svojrázneho splynutia duchovnej, resp. cirkevnej moci 

s mocou svetskou alebo priameho podriadenia sa cirkví štátnej moci a štátnemu 

(panovníckemu, dynastickému) záujmu. Typickým znakom takéhoto tradičného riešenia 

alebo, inak povedané, konštantinovského modelu spolunažívania štátu a cirkví bola strata 

autonómneho postavenia cirkevných organizácií, ktoré boli chápané len ako prostriedok 

slúžiaci na upevnenie a podporu štátnej moci a efektívny spôsob zachovania jej stability. 

Podobné, vo svojej podstate funkcionalistické riešenie vzťahu štátu a cirkví najlepšie 

vystihuje stará zásada: „cuius regio, eius religio“, teda „čie kráľovstvo (presnejšie povedané, 

čia moc), toho aj náboženstvo“. Ukážkovým príkladom vzťahu takéhoto charakteru bolo 

postavenie kresťanstva a jeho cirkevných štruktúr v Rímskej ríši, ktoré v dôsledku prijatia 
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Milánskeho Ediktu v roku 313 (dokument, zaručujúci slobodu vierovyznania pre všetkých 

obyvateľov ríše, vrátane kresťanov, ktorý podpísali vtedajší vládcovia Západorímskej 

a Východorímskej ríše Konštantím I. a Licinius) vstúpili do služieb cisárskej moci, stali sa 

súčasťou štátnej správy, v dôsledku čoho došlo k svojráznemu „splynutiu“ cirkevných 

štruktúr s aparátom štátu a k ich plnému podriadeniu sa záujmom a cieľom cisárstva. Uvedený 

dokument, v ktorom sa, okrem iného uvádza, že „človeku by malo byť umožnené mať úctu 

k takým duchovným hodnotám, ktoré by si sám vybral,...preto by malo byť každému 

povolené mať vlastnú vieru a uctievať to, čo si praje“ (De Rosa, 1996, s. 40), bol jedným 

z prvých tolerantných a náboženskú slobodu aj tolerujúcich dokumentov a nariadení, ktorý 

umožnil v danej dobe vyjsť kresťanom z katakomb a verejne vyznávať svoju vieru. Táto 

skutočnosť znamenala podstatný prelom vo fungovaní kresťanskej cirkvi a činnosti 

kresťanského episkopátu. Kresťanstvo od tohto momentu prestáva byť vierovyznaním 

najbiednejších a utláčaných más, prestáva byť náboženstvom vzdoru, poníženia,  chudoby a 

utrpenia, a pretvára sa na konzervatívny mocenský nástroj vládnucich, t.j. majetných vrstiev 

obyvateľstva Rímskej ríše. Pôvodná podmienka vstupu do ranokresťanského cirkevného 

spoločenstva – vzdanie sa majetku a jeho rozdelenie medzi chudobných – stráca na význame 

a postupne zaniká. Avšak v „momente, keď sa upustilo od zrieknutia sa bohatstva, poníženia 

a sebaobetovania, ktoré tvorili základ Ježišovho učenia, bolo po kresťanskej rovnosti sveta“ 

(Chmelár, 2003, s.121). Touto významnou zmenou vstúpila kresťanská cirkev do ďalšej etapy 

svojho rozvoja, do etapy svojej mocensko-politickej emancipácie. Cirkev, resp. jej čelní 

predstavitelia z „pragmatických dôvodov privreli oči aj nad krutosťou a zločinmi rímskeho 

panovníka a vymenili náboženské princípy za legalizáciu a spoločenské postavenie“ 

(Chmelár, 2003, s.121). Dôsledkom bolo uzatvorenie aliancie kríža a cisárskej koruny, 

pragmatické spojenie svetskej moci so silnejúcou mocou cirkevných hierarchov. Charakter 

a kvalitu takéhoto stavu vzájomnej koexistencie najvýstižnejšie odráža pojem 

cézaropapizmus, resp. byzantský model, ktorého najtypickejšou črtou bol vzájomný prienik 

štátu a cirkví, štátnej moci a vplyvu cirkevnej organizácie. V reálnych podmienkach, 

konkrétne v prostredí Byzantskej ríše, sa to prejavovalo „splývaním cirkevnej a štátnej 

autority (panovník ako predĺžená ruka cirkvi - membrum praecipuum ecclesiae), veľkými 

oprávneniami štátu zasahovať do procesných a právnych záležitostí cirkvi, ochotou cirkví 

podriadiť sa štátu a jej službou verejnej autorite“ (Čeplíková, 2001, s. 272). Tým, že sa cirkev 

stala súčasťou štátnej správy, hlava štátu a výhradný držiteľ štátnej moci, t. j. cisár, získal 

možnosť „zasahovať do cirkevnej legislatívy, zvolávať koncily a synody, uplatňovať v cirkvi 

administratívnu moc, predovšetkým pri obsadzovaní úradov. Niekedy zasahoval i do oblastí 
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liturgických a vieroučných predpisov. Štát podporoval cirkvi finančne i právne, zatiaľ čo 

cirkvi brali na seba výkon štátnych úloh (správa školstva, sociálna starostlivosť a pod.)“ 

(Čeplíková, 2005, s. 11). Výsledkom takéhoto usporiadania vzťahu, ktorý s určitými 

modifikáciami pretrval celé stáročia po zániku Byzancie, bolo neadekvátne zasahovanie štátu 

do života a organizácie cirkevných štruktúr a náboženských spoločností, a to hlavne cez 

výkon jeho kontrolnej a organizátorskej činnosti a prostredníctvom financovania ich aktivít 

z rozpočtu štátu, ktoré sa následne stalo účinným prostriedkom ich ekonomického ovládania 

a hospodárskeho nátlaku.  

V priebehu minulého storočia, teda v období rastu významu a vplyvu svetskej 

organizácie a prehlbovania procesu sekularizácie všetkých oblastí spoločenského života 

(nepozerajúc sa na motívy a príčiny takéhoto procesu), sa v moderných spoločnostiach 

vykryštalizovalo niekoľko modelov predstavujúcich pomerne širokú škálu rôznych spôsobov 

usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami. Z tých najrozšírenejších, ktoré sa stali 

súčasťou našich najnovších dejín, je potrebné spomenúť model pevného spojenectva a úzkej 

spolupráce medzi štátnou mocou a cirkvami, realizovaný v tzv. konfesijnom či inak povedané, 

klerikálnom štáte; model nadradeného postavenia štátu vo vzťahu k cirkvám a náboženským 

spoločnostiam, ktorý našiel svoje uplatnenie v podmienkach centralisticky riadeného 

autoritatívno-totalitného politického systému; model obojstranne prospešnej kooperácie medzi 

autonómnymi a samosprávnymi entitami, uplatňovaný v rade demokratických štátov, 

a nakoniec model odluky cirkví od štátu, predstavujúci liberálne a vo svojej podstate 

a dôsledkoch aj najdemokratickejšie riešenie charakteristické pre štáty s vyspelou politickou 

kultúrou a rozvinutým občianskym zameraním sociálneho kapitálu.  

Model pevného spojenectva, resp. určitej identifikácie sa štátu s cirkvou a naopak 

predstavuje spôsob koexistencie, v ktorom „štát uprednostňuje a podporuje jedno 

náboženstvo“, pričom „s uvedeným náboženstvom (a s jeho organizačnou štruktúrou, t. j. 

cirkvou – Š. S.) sa štát identifikuje. Jednej – štátnej cirkvi zákon zaručuje výsadné postavenie 

a inštitucionálne prepojenie so štátom“ (Čeplíková, 2005, s.13). Príkladom takéhoto typu 

usporiadania vzťahov medzi štátnou mocou a cirkevnou organizáciou bola vojnová 

klérofašistická Slovenská republika (1938 – 1945), v ktorej úzke prepojenie katolíckej cirkvi 

s vedením ľudáckeho režimu zaručovala tejto cirkvi, ako aj katolíckemu vierovyznaniu 

privilegované postavenie v štruktúrach spoločnosti a štátnej organizácii, v dôsledku čoho sa 

daná cirkev fakticky stala súčasťou štátnej správy, aktívne sa zapojila do obhajoby 

režimových záujmov a realizácie štátnej politiky. Týmto činom katolícka cirkev spojila svoj 

osud s osudom existujúceho fašistického režimu.  
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Jej úzke prepojenie s nacionálne – fašisticky orientovanými politickými silami, s ich 

záujmami a cieľmi na tradične katolíckom Slovensku viedlo k nárastu politického 

klerikalizmu a k demontáži (potláčaniu) pomerne slabých, ale predsa len v obmedzenej miere 

pôsobiacich demokratických mechanizmov a skúsenosti s fungovaním demokratického 

systému z obdobia prvej Československej republiky. Toto funkčné spojenectvo „trónu 

a kríža“ vo formálne samostatnej Slovenskej republike podľa historika M. Zemku viedlo 

k tomu, že v nej bol „zdegradovaný slobodný občan a s ním aj sama idea pluralitnej 

demokracie“ (Zemko, 2010, s. 40). Čelní politickí predstavitelia a významní ideológovia  

režimu vojnového slovenského štátu (J. Tiso, A. Mach, J. Kirschbaum, T. J. Gašpar, Š. 

Polakovič a ďalší) „indokrinovali slovenské obyvateľstvo rôznymi nedemokratickými 

názormi a predsudkami: pre Slovákov nie je vhodná demokracia, ale autoritatívny režim, 

treba sa zapojiť do nového (nacistického) európskeho poriadku, v slovenskom národnom 

socializme sa spája Hlinkov duch a Hitlerove metódy – takéto názory mali z vedomia 

Slovákov vytlačiť demokratické hodnoty a aj pozitívnu skúsenosť s medzivojnovou 

demokraciou“ (Zemko, 2010, s. 40).  

Podstatnou črtou klerikálno-nacionalistickej ideológie vládnucej v prostredí ľudáckeho 

režimu bolo spojenie ideológie nacionalizmu s náboženskou ideológiou. Vychádzajúc z týchto 

ideologických koreňov vládnuce politické špičky a zoskupenia pôsobiace na politickej scéne 

vojnového slovenského štátu sa stotožnili s myšlienkou vedúceho postavenia katolíckej cirkvi 

v národnostnom, politickom, hospodárskom a duchovnom živote slovenskej spoločnosti, čo 

zákonite viedlo k posilneniu klerikálneho charakteru slovenskej štátnosti, v ktorej národné 

bolo existenčne späté s náboženským, štátne s cirkevným a pod. V každodennom živote 

vtedajšej spoločnosti ako aj v spoločenskom vedomí jej členov sa úzke prepojenie 

nacionalizmu s náboženstvom vyznačovalo niektorými špecifickými znakmi, s ktorými sa 

môžeme (aj keď nie tak priamo, otvorene a rovnako intenzívne) stretnúť aj v prostredí 

pomerne rozvinutého procesu klerikalizácie verejného života v dnešnej Slovenskej republike.  

Podľa O. Dányiho (2008) sú nimi: po-prvé, stotožňovanie národného a náboženského, po–

druhé, určovanie národnej príslušnosti podľa náboženskej a naopak, po–tretie, zdôrazňovanie 

údajnej náboženskej (kresťanskej, katolíckej) podstaty národných tradícií, zvykov, sviatkov 

a obradov, po–štvrté, vyzdvihovanie jednoty a spätosti národnej kultúry s náboženstvom, 

s kresťanskou, resp. katolíckou tradíciou, po–piate, zdôrazňovanie výnimočného postavenia 

a poslania vládnucej (privilegovanej) konfesie v národných dejinách a po–šieste, 

poukazovanie na niekedy až osudovú, resp. existenčnú previazanosť náboženstva 

(katolicizmu) a katolíckej cirkvi s daným národom. Cieľom takto zdôvodňovanej 
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a presadzovanej ideológie bolo „predstaviť náboženstvo a národ ako najvyššie formy 

sociálnej a duchovnej jednoty spoločnosti“ (Dányi, 2008, s. 14), bez ktorej sú, na jednej strane 

existujúca spoločnosť a národ odsúdené na stratu svojej identity a na strane druhej v nich 

zákonite dochádza k posilňovaniu prejavov konzumerizmu, liberálneho relativizmu 

a odcudzenia sa svojim koreňom. Úzke prepojenie národného a náboženského, štátneho 

a katolíckeho sa v podmienkach vojnovej Slovenskej republiky odrazilo aj v obsahu hlavného 

hesla, resp. kréda ľudáckeho režimu „za Boha a za národ“, ktoré sa stalo symbolom vládnucej 

moci, vedúcej politickej sily – HSĽS ale aj katolíckej cirkvi a ktoré, podľa mienky mnohých 

exponentov daného režimu legitimizovalo ich mocenské postavenie v štáte a spoločnosti. 

Jedným z významných teoretikov a propagátorov klerikálneho nacionalizmu v období 

vojnovej Slovenskej republiky bol Štefan Polakovič, ktorý vo svojej knihe K základom 

slovenského štátu previedol a teoreticky zdôvodnil syntézu princípov nacionalizmu 

s obsahom katolíckej sociálnej doktríny s cieľom vypracovať vzorový model „kresťanského 

nacionalizmu a dokázať, že kresťanstvo a nacionalizmus sa dopĺňajú“ (Dányi, 2008, s.15).               

Katolícky klérus sa v podmienkach fungovania Slovenského štátu stal dôležitou 

zložkou  ľudáckeho hnutia, iniciatívne sa podieľajúcou na rozvoji jeho štruktúr, pričom aj z 

jeho  radov sa regrutovali ideologickí a organizační vodcovia daného štátu. Bola to pomerne 

početná skupina katolíckych duchovných, ktorí aktívne „zasahovali do všetkých oblastí 

politického a verejného života, najviac však do oblasti školstva, kultúry a vôbec, do výchovy 

mládeže. Po istý čas mali aj monopol na ideové formovanie väčšiny slovenského národa“ 

(Dániy, Baťala, 2006, s. 25). Popri tom sa katolícki kňazi priamo zapájali do politického 

diania v krajine, čím sa vlastne stávali integrálnou súčasťou štátnej moci. Netýka sa to len J. 

Tisa, ktorý ako rímskokatolícky kňaz zastával súčasne najvyššiu funkciu v štáte, bol jeho 

prezidentom. Predstavitelia katolíckej cirkvi mali pomerne silný vplyv na proces menovania 

a dosadzovania katolíckych hodnostárov do štátnych funkcií v rámci existujúceho politického 

systému slovenského štátu, dôkazom čoho je skutočnosť, že títo predstavovali takmer tretinu 

poslancov slovenského snemu. Biskup J. Vojtaššák bol podpredsedom Štátnej rady, ďalšími 

členmi tohto orgánu boli Msgr. Ján Pőstényi a Msgr. Andrej Marsina (Kamenec, Prečan, 

Škorvánek, 1992, s. 45). Biskup M. Buzalka pôsobil vo funkcii poľného vikára slovenskej 

armády. Zo 6 župných predsedov HSĽS boli 2 kňazi a zo 60 okresných predsedov boli 16 

kňazi. Kňazi väčšinou zastávali funkcie tajomníkov, predsedov a duchovných radcov v HSĽS 

a v jej odnožiach“ (Dányi, 1985, s. 87 – 88).  

Jedným z najvyššie postavených cirkevných a štátnych predstaviteľov vojnovej 

Slovenskej republiky bol už spomínaný biskup J. Vojtaššák. Ako predstaviteľ výkonnej moci 
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v štáte sa, okrem iného priamo podieľal na príprave a schvaľovaní protižidovských opatrení, 

dôkazom čoho bola jeho účasť „na zasadaní Štátnej rady zo dňa 6.3.1942, kde sa o tejto 

otázke diskutovalo a na ktorej J. Vojtaššák potvrdil, že cirkev chce brániť svojich veriacich 

(teda aj konvertitov, židov, ktorí prestúpili na kresťanskú vieru), zároveň však prehlásil, že 

rešpektuje platné zákony“ (Hubenák, 2009, s. 2). Išlo o tie zákony, ktoré nariaďovali 

deportáciu desiatok tisícov židov - občanov Slovenskej republiky do vyhladzovacích 

koncentračných táborov. Proti „zákonnému“ okrádaniu židovských spoluobčanov a ich 

následnému odsunu z územia vlastného štátu J. Vojtaššák nevystúpil a otvorene neprotestoval 

ani pri prijímaní zákona o zákaze adopcie židovských detí kresťanskými rodinami, čím by sa 

mnohé z nich mohli zachrániť pred istou smrťou v koncentračných táboroch. Jednoznačne 

kritické a odmietavé postoje a stanoviská zaujímal tento vysoko postavený člen katolíckeho  

kléru na Slovensku  aj vo vzťahu k protifašisticky a protirežimovo zameranému Slovenskému 

národnému povstaniu, ktoré ako vysoký predstaviteľ ľudáckeho režimu považoval za 

protištátne a protinárodné sprisahanie marxistických, presnejšie povedané komunistických 

a protestantských kruhov. Zaujímavou a dostatočne výrečnou je informácia, podľa ktorej 

nepriateľský vzťah J. Vojtaššáka k židovským spoluobčanom a jeho podpora protižidovským 

zákonom prijatých na Slovensku sa stali dôvodom kritickej reakcie zo strany samotného 

zástupcu Svätej stolice na Slovensku G. Burzia, ktorý vo svojom liste zo dňa 31.3.1942, 

adresovanému vtedajšiemu štátnemu sekretárovi Vatikánu kardinálovi L. Maglionemu 

oznamoval začatie deportácii židovského obyvateľstva, ktoré sa, podľa jeho mienky 

„uskutočňujú tým najbrutálnejším spôsobom“ (Kamenec, Prečan, Škorvánek, 1992, s. 92). 

K osobe J. Vojtaššáka uviedol, že na zasadnutí, na ktorom sa prejednávala otázka deportácie 

židov „monsignor Vojtaššák namiesto toho, aby sa postavil proti nehumánnemu plánu, zaujal 

úplne pasívny postoj, obmedziac sa na nepodstatné námietky. Potom v rozhovore s iným 

biskupom naznačil, že podľa jeho mienky by bolo lepšie, keby sa cirkevná vrchnosť 

nemiešala do tejto otázky, aby nekládla prekážky vláde a prezidentovi republiky, že židia sú 

najhoršími nepriateľmi Slovenska a že i tak sa veci budú vyvíjať svojim smerom“ (Kamenec, 

Prečan, Škorvánek, 1992, s. 95). Zároveň tento zástupca Svätej stolice na Slovensku v liste, 

adresovanému svojmu nadriadenému charakterizoval slovenského biskupa Vojtaššáka  ako  

cirkevného činiteľa s povesťou veľkého šovinistu. V súvislosti s hodnotením činnosti 

vysokého katolíckeho kléru na Slovensku vatikánsky diplomat vyjadril názor, podľa ktorého 

„postoj Dr. Tisu na čele štátu, ako aj postoj spišského biskupa a mnohých ďalších členov 

kléru vo vláde a v parlamente, začínajú znamenať vážnu ujmu pre cirkev“ (Kamenec, Prečan, 

Škorvánek, 1992, s. 95). 
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Takéto hodnotenie dobre informovaného cirkevného činiteľa, znalého situácie a 

orientujúceho sa v politickom dianí na Slovensku je dostatočným svedectvom o charaktere 

zmýšľania a zároveň aj hodnoverným objasnením aktivít vysokých cirkevných 

predstaviteľov, ktorých niektorí ich dnešní kolegovia a spolubratia, ako aj časť politickej elity 

na Slovensku považujú za hodných úcty a obdivu. Dôkazom toho je skutočnosť, že už bol 

podaný návrh na blahorečenie J. Vojtaššáka, resp., že mu bola v roku 2005 udelená in 

memoriam Cena prešovského samosprávneho kraja za „šírenie myšlienok kresťanstva 

a duchovnú obrodu prešovského regiónu“ (Hubenák, 2009, s. 1). Čo k tomu dodať. Ak šírenie 

kresťanstva znamenalo schvaľovanie a účasť na príprave a realizácii protižidovských opatrení 

a aktívnej podpore ľudáckeho fašistického režimu potom návrh na blahorečenie je celkom 

oprávnený a udelenie vyššie spomínaného ocenenia je v tých správnych rukách.  

Ďalším z prejavov určitej nostalgie za obdobím vojnovej Slovenskej republiky 

a zároveň aj potvrdením obdivu niektorých dnešných aktérov verejného života k politickým 

predstaviteľom vojnovej Slovenskej republiky je aj osadenie busty jednému z exponentov 

ľudáckeho režimu F. Ďurčanskému, ktoré schválilo zastupiteľstvo mesta Rajec. Tomu 

Ďurčanskému, ktorý sa už od októbra 1938 aktívne podieľal na vypracovaní a presadzovaní 

protidemokratických právnych noriem a ktorý, ako minister Tisovej vlády a človek obdivujúci 

a schvaľujúci rasisticky zameranú politiku národno-socialistického režimu hitlerovského 

Nemecka sa po 14. marci 1939 aktívne podieľal na príprave, prijímaní a následnej realizácií 

antisemitských zákonov a protižidovsky orientovanej politiky SR počas II. svetovej vojny. 

Tomu Ďurčanskému, ktorý bol jedným z najaktívnejších členov „Komisie pre riešenie 

židovskej otázky na Slovensku“ a ktorý nesie priamu zodpovednosť za deportácie desiatkov 

tisícov židovských občanov klérofašistického štátu do táborov smrti. Tomu Ďurčanskému, 

ktorého Národný súd v roku 1947 ako vojnového zločinca v jeho neprítomnosti odsúdil na 

trest smrti. Tento rozsudok  nebol nikdy zrušený, z čoho vyplýva, že predstavitelia rajeckej 

samosprávy svojim súhlasom s umiestnením pamätníka významnému exponentovi 

klérofašistického režimu rehabilitovali tohto vojnového zločinca a nepriamo aj politiku 

vojnovej Slovenskej republiky. Je smutné ale pre dnešné Slovensko aj signifikantné, že ešte aj 

dnes sa v členskom štáte Európske únie, kriticky hodnotiacej a odmietajúcej holokaust, 

stretávame s prejavmi obdivu k tým, ktorý za takýto typ politiky etnickej nenávisti 

a likvidácie nábožensky a rasovo odlišných skupín obyvateľstva v období vojnového 

Slovenska nesú priamu zodpovednosť.  

Pre zachovanie objektivity je potrebné pripomenúť, že k obsahu rasovo motivovanému 

Židovskému kódexu slovenskí biskupi na zhromaždení v Nitre dňa 7.10.1941 sformulovali 
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a následne aj schválili memorandum adresované prezidentovi Tisovi, v ktorom požadovali 

zosúladenie obsahu tohto protižidovského zákona so zásadami katolíckeho sociálneho učenia. 

Biskupi, mimo iného „odmietajú najmä jeho filozofickú koncepciu, ktorú jednoznačne 

hodnotia ako ideológiu rasizmu, ktorá odporuje rovnosti ľudí pred bohom, odmietajú rasové 

prekážky pri uzatváraní manželstva a vyjadrujú obavu, že katolíci židovského pôvodu sa 

nebudú môcť zúčastňovať na verejných náboženských úkonoch. Pripomínajú, že 

materialistická teória rasizmu je v priamom rozpore s učením katolíckej cirkvi a podľa 

znalcov katolíckej morálky tzv. slovenský židovský kódex porušuje prirodzené právo 

a slobodu svedomia jednotlivca. V druhej časti memoranda žiadajú, aby nariadenie bolo 

upravené v zmysle zásad katolíckej sociálnej náuky a aby boli všetci pokrstení vyňatí z jeho 

pôsobnosti a okamžite im bola udelená prezidentská výnimka“ (Mulík, 2000, s. 56). 

V záverečnej časti memoranda biskupi, mimo iného žiadajú: „1. aby nariadenie č. 198/1941 

Sl. z. bolo upravené v zmysle zásad katolíckej doktríny a najmä, aby občiansky zákonodarca 

vyňal všetkých pokrstených z účinnosti takzvaného „židovského kódexu“; 2. aby pán 

prezident republiky hneď odteraz udelil v zmysle § 225 všetkým príslušníkom katolíckej 

cirkvi, ktorí sú nám osobitne zverení, plnú výnimku z účinnosti citovaného nariadenia“ 

(Kamenec, Prečan, Škorvánek, 1992, s. 65). Obsah uvedeného dokumentu predstavoval súbor 

všeobecných formulácií, umiernených a nejednoznačne proklamovaných nezáväzných 

požiadaviek, vyznačujúcich sa vysokou mierou alibizmu, neúprimnosti a vypočítavosti zo 

strany vysokého katolíckeho kléru. Na jednej strane slovenskí biskupi deklarujú svoj 

odmietavý postoj k „židovskému kódexu“, na strane druhej prehlasujú, že „nechcú tvrdiť, že 

takzvaný „židovský kódex“ proklamuje priamo dogmatické omyly“ (Kamenec, Prečan, 

Škorvánek, 1992, s. 64), takže z pohľadu cirkevného dogmatického systému nie je v rozpore 

s katolíckou vieroukou. Požiadavka vyňatia všetkých pokrstených z účinnosti nariadenia č. 

198/1941 Sl. z. (protižidovské zákony), resp. požiadavka, podľa ktorej prezidentská výnimka, 

zabraňujúca odsunu židov sa mala vzťahovať len na pokrstených potomkov Dávidovho rodu 

bola ukážkou zaujatosti katolíckych hierarchov voči židom a ich náboženstvu a prejavom 

netolerantného a alibistického postoja voči tým spoluobčanom, pre ktorých ostalo jediné 

riešenie, vyjadrené slovným spojením – konečné riešenie židovskej otázky.   

Jedným z argumentov neskorších apologétov „národne a kresťansky“ zameranej 

politiky vojnovej Slovenskej republiky a jeho najvyššieho predstaviteľa J. Tisa bola a ešte aj 

dnes je obhajoba a nekritické vyzdvihovanie tzv. prezidentskej výnimky, na základe ktorej  

mohli byť židia uchránení od deportácií do koncentračných táborov, čím bola týmto občanom 

ponúknutá možnosť zachrániť si svoje životy. Zamlčujú však tú skutočnosť, že samotná 
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prezidentská výnimka (až na nepodstatný, obmedzený počet ľudí) bola poskytovaná len 

vybranému okruhu židovských obyvateľov Slovenska, konkrétne tým, ktorí si ju mohli 

zaplatiť. Nápadne to pripomínalo praktiky v Nemecku v dobe silnejúcich protižidovských 

nálad a opatrení, teda v dobe úplného prevzatia moci nacistami, ktorí umožňovali 

vysťahovanie židovského obyvateľstva za podmienky, že celý ich majetok prepadne 

v prospech štátu. Bohatí židia si takto mohli zachrániť holé životy, tí ostatní skončili 

v koncentračných táboroch. V podstate sa z prezidentskej výnimky urobil veľmi výnosný 

obchod výhodný jednak pre štátnych úradníkov, pre ktorých sa udeľovanie výnimky stalo 

zdrojom korupcie a obohacovania a jednak pre samotný štát, pretože získané finančné 

prostriedky sa stávali súčasťou štátneho rozpočtu, z ktorého sa, okrem iného uhrádzala 

Nemecku suma 500 rišských mariek ako poplatok za prepravu každého slovenského žida do 

vyhladzovacích táborov. Ďalším z celého radu tzv. argumentov, ospravedlňujúcich deportácie 

židovského obyvateľstva zo Slovenska boli a sú tvrdenia, podľa ktorých protižidovská 

politika Slovenskej vojnovej republiky bola výsledkom nátlaku zo strany Nemeckej ríše, 

takže samotní slovenskí politickí a štátni predstavitelia boli len „pasívnymi 

a nedobrovoľnými“ vykonávateľmi nemeckých príkazov, čo z nich do určitej miery robilo 

svojrázne „obete“ rasisticky zameranej politiky  nacistického režimu. Je nespochybniteľné, že 

v mnohých krajinách Európy, ktoré sa ocitli pod priamou správou nemeckých orgánov a 

kontrolou nemeckých bezpečnostných zložiek a nemeckej brannej moci boli domáce politické 

elity vyradené zo skutočného rozhodovacieho procesu a ako také, stali sa nesamostatnými 

a neautonómnymi bábkami v rukách ich nemeckých vládcov. Avšak Slovensko k takýmto 

krajinám nepatrilo, pretože, na rozdiel od iných krajín, domáce politické elity (aj keď pod 

určitým, skôr politickým a diplomatickým, než vojenským a mocenským tlakom) disponovali 

pomerne silnými kompetenciami a rozhodovacími právomocami, čo z nich robilo plne 

zodpovedných aktérov a iniciátorov nimi navrhovaných a prijímaných rozhodnutí. Preto 

snímať vinu a zodpovednosť za vypracovanie a realizáciu protižidovského kódexu z pliec 

vtedajších slovenských politických (a s nimi úzko prepojených katolíckych) aktérov je 

obhajobou neobhájiteľného, zamlčovaním historickej pravdy, resp. poskytovaním neúplných, 

polopravdivých informácií, čo teoretik T. Judt okomentoval nasledujúcim spôsobom: „...na 

istých miestach – najmä na územiach ako Slovensko alebo Chorvátsko (či Maďarsko 

v posledných mesiacoch vojny), kde miestne bábkové vlády realizovali vlastné zločinecké 

projekty – to bola vždy len polopravda“ (Judt, 2007, s. 786).                                 

Vyššie uvedené údaje a poznatky len potvrdzujú tú skutočnosť, že rozhodujúca časť 

katolíckeho kléru, zvlášť jeho popredných činiteľov, predstavovala aktívnu zložku 
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funkcionárskeho aktívu, otvorene sa angažujúcu v prospech fašisticky a rasisticky 

orientovaného režimu, ktorý predstavoval akúsi zmes klerikalizmu a nacizmu, podstatu 

ktorého najvýstižnejším spôsobom charakterizuje slovné spojenie klérofašizmus.  

Realizácia modelu úzkeho prepojenia cirkvi a štátu, cirkevného a štátneho záujmu 

v prostredí Slovenskej vojnovej republiky viedla nevyhnutne k svojráznemu splývaniu štátnej 

a cirkevnej moci a k pomerne výraznému prekrývaniu kompetencií štátnych a cirkevných 

orgánov a inštitúcií, v dôsledku čoho sa charakteristickými znakmi takéhoto druhu kooperácie 

cirkvi a štátu stali princípy, ktoré P. Prusák sformuloval nasledujúcim spôsobom: 

„Náboženstvo, konkrétne katolícke náboženstvo, bolo vyhlásené za štátne náboženstvo, t. j. za 

štátnu ideológiu. Toto vyzdvihnutie katolicizmu do mimoriadneho monopolného postavenia v 

praxi znamenalo, že ostatné náboženstvá boli len trpené (napr. evanjelická cirkev) a niektoré 

boli dokonca zakázané (napr. cirkev bratská). Povýšením náboženstva na štátnu ideológiu boli 

diskriminovaní najmä občania bez náboženského vyznania“. (Prusák, 2003. s. 13). 

Analyzujúc spôsob koexistencie katolíckej cirkvi s vojnovým slovenským štátom, nie 

je možné nevidieť antidemokratickú a intolerantnú podstatu daného modelu, realizovaného 

v podmienkach „katolíckej“ Slovenskej republiky, v ktorej otvorene nepriateľský 

a diskriminačný vzťah k inak zmýšľajúcim, t. j. k ateistom a vyznávačom iných vierovyznaní, 

sa stal všeobecnou normou činnosti štátnych orgánov určujúcou ich vzťah a prístup 

k pomerne veľkému počtu vlastných občanov. Navyše, vojnový klérofašistický režim a v ňom 

vládnuce elity zaujímali vazalský postoj voči hitlerovskému Nemecku (z vôle ktorého on 

vznikol a existoval) a jeho záujmom, voči ideológii národného socializmu, germánskej 

nadradenosti a rozpínavosti a v neposlednom rade aj voči rasisticky zameranej protižidovskej 

a protislovanskej politike Nemeckej tretej ríše. „O to viac zaráža poddajnosť a servilnosť 

vládnucej moci na Slovensku a na strane druhej, ešte naliehavejšie vystupuje do popredia jej 

zradcovská a antinárodná povaha a zameranie (Zemko, 2010, s. 41).         

Otvorená angažovanosť a bezbrehá lojalita katolíckej cirkvi a jej predstaviteľov voči 

vládnucej ideológii a aktivitám Slovenského štátu sa z pochopiteľných príčin stala objektom  

kritiky ako zo strany jej centra – Vatikánu, tak aj zo strany mnohých radových katolíkov, 

predstaviteľov iných cirkví, a tiež veľkej časti protifašisticky zmýšľajúcej masy obyvateľstva, 

medzi ktorými dôležité miesto zaujímali členovia, sympatizanti a predstavitelia 

protirežimových občiansky a ľavicovo orientovaných strán a hnutí, ktorí sa ako jedni z prvých 

stavali obeťami zákazov a prenasledovania zo strany represívnych orgánov bábkového 

ľudáckeho klérofašistického režimu. Opäť sa potvrdila stáročiami overená pravda, podľa 

ktorej vždy, keď katolícka cirkev (ale neplatí to len pre túto cirkevnú organizáciu) nadviazala 
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veľmi úzke a nekritické vzťahy so štátnou mocou, a vždy, keď v záujme tejto spolupráce 

ustúpila od svojich vieroučných zásad a princípov, ako to bolo aj v prípade jej spojenectva 

s režimom vojnovej Slovenskej republiky či v prípade uzatvorenia konkordátu Svätej stolice 

s hitlerovským Nemeckom v roku 1933 a pod., nevyhnutne na to doplácala samotná cirkev, 

jej predstavitelia a v konečnom dôsledku samotné náboženstvo a masy veriacich.  

Ďalším z možných variantov usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami je model, 

ktorý by sme mohli stručne charakterizovať ako „nadradenosť štátu nad cirkvami“, resp. ako 

model preferujúci záujmy a ciele vládnej moci na úkor postavenia a významu náboženstva, 

cirkví a náboženských spoločností a potlačenia ich vplyvu na spoločenské dianie. Príkladom 

realizácie vzťahu takéhoto druhu bol systém reálneho socializmu, pretrvávajúci v našich 

podmienkach do decembra roku 1989. Vzťah štátu a cirkví v dobách budovania 

socialistického systému sovietskeho typu, počínajúc oslobodením ČSR, akcelerujúc 

pofebruárovými zmenami a končiac rozpadom socialistického tábora, bol určovaný celým 

radom legislatívnych úprav a mocenských zásahov, hlavným cieľom ktorých bolo zbaviť 

cirkví ekonomickej samostatnosti, politického, ale aj širšie chápaného verejného vplyvu 

a v neposlednom rade zabezpečiť dôslednú a komplexnú kontrolu činnosti cirkevných  

a náboženských organizácií zo strany orgánov a inštitúcií štátnej správy. Štátom uznané cirkvi 

a náboženské spoločnosti sa, počínajúc rokom 1948 pohybovali v právne vymedzenom 

a štátnou mocou kontrolovanom priestore. Nový komunistický režim, podľa mienky M. 

Kocúra „napriek oficiálne deklarovanej náboženskej slobode možnosti slobodného 

praktizovania presvedčenia, svetonázoru či vierovyznania výrazne obmedzoval. Bežnou 

praxou bolo ponižujúce monitorovanie tzv. svetonázorovej vysporiadanosti jednotlivca 

s náboženskou otázkou v školách, na pracoviskách i v spoločenskom živote, za ktorými 

nasledovali represívne kroky“ (Kocúr, 2010, s. 262). Jedným zo spôsobov ovládania 

a kontroly činnosti katolíckej cirkvi a jej duchovenstva zo strany vládnucej moci sa stala 

taktika vnášania rozkolu medzi predstaviteľov cirkvi cestou iniciovania založenia a podpory 

cirkevných organizácií a združení, zaujímajúcich lojálne postoje k zriadeniu a ochotných 

spolupracovať s komunistickými štruktúrami. Významnú úlohu v tomto smere zohrávala 

organizácia katolíckych duchovných Pacem in terris, pôsobiaca ako predĺžená ruka 

komunistického režimu v štruktúrach katolíckej cirkvi. Aj vďaka tomu (ale nielen z tohto 

dôvodu) sa vládnucej moci darilo ovplyvňovať postoje a činnosť mnohých duchovných  ako 

aj zastrašovať a zneisťovať mnohých veriacich a nútiť ich k (v mnohých prípadoch viac 

predstieranej než skutočnej) emigrácii od náboženstva a účasti na živote cirkevných 

spoločenstiev. Cieľom bolo nedemokratickými praktikami vytlačiť náboženstvo a cirkev 
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z verejného života do oblasti súkromnej sféry, z verejných do sakrálnych priestorov a v 

neposlednom rade presmerovať náboženské a teologické diskusie a debaty zo štátnych 

vzdelávacích zariadení a vedeckých inštitúcii za brány cirkevných budov a teologických 

seminárov. Inak povedané, cieľom bolo v čo najväčšej miere minimalizovať dosah cirkví 

a dopady ich aktivít na zmýšľanie a správanie sa obyvateľstva, vrátane jeho veriacich zložiek.  

Dôležitou súčasťou koncepcie štátnej cirkevnej politiky v podmienkach 

socialistického Československa sa okrem už vyššie uvedených princípov stala „„politická 

práca s predstaviteľmi cirkví a úsilie o „integráciu cirkví a jej vedenia do procesu vývoja 

spoločnosti“ na jednej strane a tvrdý postup voči laickým aktivistom a skrytej cirkvi na strane 

druhej““ (Pešek, Barnovský, 2004, s. 151). Východiskom realizácie uvedených zámerov sa 

stal záväzok socialistického štátu garantovať a pokrývať základné hospodárske a materiálne 

potreby cirkvi formou štátneho financovania ich požiadaviek a aktivít, smerujúcich k plneniu 

ich základného poslania – uspokojovať náboženské potreby a náboženské vyžitie svojich 

veriacich. V dôsledku toho, že všetky aktivity cirkví a náboženských spoločností sa v podstate 

uskutočňovali v plnej finančnej réžii štátu sa „cirkví a ich predstavitelia i zamestnanci dostali 

do existenčného područia komunistickej moci“ (Kocúr, 2010, s. 271), čo aj bolo hlavným 

zámerom pofebruárovej mocenskej garnitúry a ňou realizovanej cirkevnej politiky. Takýmto 

spôsobom sa cirkvám (zvlášť tej najmasovejšej a najvplyvnejšej t. j. katolíckej) vymedzili 

hranice ich pôsobnosti a oblasti ich činnosti, ktoré v porovnaní s podmienkami a možnosťami 

klérofašistického vojnového štátu boli podstatne užšie. V dôsledku realizácie uvedeného 

modelu sa cirkevné organizácie a náboženské spoločenstvá pôsobiace v prostredí 

ľudovodemokratického socialistického zriadenia stali administratívne, materiálne a finančne 

závislými na štátnej moci, čím sa dostali pod dohľad tejto moci, ktorá sa „zameriavala na 

systematickú „kontrolu“ pôsobenia cirkví, v prípade potreby však neváhala tvrdo zasiahnuť a 

„usmerniť“ tú - ktorú cirkev, od jej vedenia až po základný stupeň organizačnej výstavby“ 

(Pešek, Barnovský, 1999, s. 9).  

Realizácia uvedeného modelu medzi domácimi predstaviteľmi a prívržencami cirkví 

(pochádzajúcich prevažne z radov katolíkov), ako aj zo strany zahraničných subjektov 

(Vatikán, katolícka emigrácia, rádio Slobodná Európa a pod.) vyvolávala odpor, kritické 

reakcie a zároveň iniciovala početné protesty a nastoľovanie požiadaviek, uskutočnenie 

ktorých by cirkvám zabezpečilo väčšiu mieru slobody, odstránilo kontrolu zo strany štátnych 

orgánov, posilnilo záväznosť cirkevných rozhodnutí a v konečnom dôsledku zvýšilo mieru 

ich autonómie a nezávislosti na štátnej moci a viedlo k obnove ich predchádzajúceho vplyvu 

v spoločnosti. Nespokojnosť cirkevných kruhov s existujúcim stavom sa prejavila aj na 
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priebehu a charaktere rokovaní medzi ČSSR a Vatikánom, na ktorých sa prerokúval obsah 

zmluvy, ktorá by sformulovala pre všetky zúčastnené strany záväzné normy a princípy 

činnosti katolíckej cirkvi a vzájomných vzťahov medzi jej predstaviteľmi a orgánmi štátnej 

moci. Počas celého procesu rokovania, ktoré s časovými intervalmi prebiehalo pomerne dlhú 

dobu (v rokoch: 1967, 1969, 1974, 1976, 1980, 1984 a pod.), v podstate až do zániku systému 

„reálneho socializmu“ v roku 1989, sa so „železnou pravidelnosťou“ nastoľovali stále tie isté 

témy a problémy, týkajúce sa napr. menovania sídelných a svätiacich biskupov, rozsahu ich 

právomocí, pôsobenia náboženských rádov a reholí, legalizácia činnosti tajne vysvätených 

biskupov, vydávania cirkevnej a náboženskej tlače, vyučovania náboženstva na školách a  

mimoškolských zariadeniach, vyčlenenia CMBF spod vplyvu a kontroly štátu, zvýšenia 

nákladu Katolíckych novín a zmeny ich obsahového zamerania a mnoho ďalších, pre cirkvi 

a náboženské spoločnosti dôležitých otázok. V dôsledku diametrálne odlišných ideových 

východísk a navzájom sa vylučujúcich politických záujmov a cieľov boli tieto rokovania 

dopredu odsúdené na neúspech, čo si obe strany veľmi dobre uvedomovali. Neexistovala 

ochota k ústupkom a kompromisným riešeniam. Pre tieto rokovania v plnej miere platilo to, 

čo neskôr, v súvislosti s inými diplomatickými rokovaniami napísal H. Kissinger: „Diplomati 

sa môžu stretávať, nemôžu sa však presvedčiť, pretože prestali hovoriť tým istým jazykom. 

Diplomatické jednania sa vzhľadom k nedostatku zhody na tom, čo je podstatou oprávnených 

požiadaviek, zaoberajú neplodným opakovaním základných stanovísk a vzájomne sa obviňujú 

z neúprimnosti alebo tvrdia, že ide o „nerozumnosť“ a „podvracanie“. Stávajú sa z nich 

rafinované divadelné predstavenia...“ (Kissinger, 2009, s. 16-17). Hlavné dôvody, prečo aj 

napriek tomu dochádzalo k mnohopočetným stretnutiam a rokovaniam medzi delegáciami 

československého štátu a Svätou stolicou, je potrebné hľadať skôr v ich subjektívnych 

postojoch, motívoch a taktickej kalkulácii než v skutočnej a nepredstieranej snahe 

o nastolenie dôvery a nachádzaní optimálnych a pre zúčastnené strany aj uspokojivých 

riešení. Pre predstaviteľov štátu to bola predovšetkým snaha udržať a naďalej posilňovať 

svoje nadradené mocenské postavenie voči cirkvám a náboženským spoločnostiam ako aj, na 

strane druhej snaha demonštrovať pred domácou a zahraničnou verejnosťou svoju 

„pripravenosť“ a „ochotu“ rokovať s katolíckym klérom o celom rade sporných otázok 

a takým spôsobom vyvracať a spochybňovať neoprávnenosť tvrdení o obmedzovaní práv 

veriacich a cirkví a o potláčaní náboženských slobôd. Zo strany katolíckej cirkvi a Vatikánu 

sa tým sledovala realizácia hneď niekoľkých cieľov. Predovšetkým to bola snaha poukázať na 

protináboženský a proticirkevný charakter existujúceho socialistického režimu, dosiahnuť 

hoci len čiastkové ústupky zo strany vládnucej moci, posilniť postavenie a vplyv katolicizmu 
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v spoločnosti a motivovať katolíckych duchovných a veriacich smerom k zintenzívneniu 

svojej činnosti, k verejnému prejavu svojej viery, ochrane náboženských práv s cieľom 

zviditeľniť sa a postupne, krok za krokom, nahlodávať a oslabovať stabilitu daného režimu. 

Konkrétnym prejavom a dôsledkom aktivizácie cirkvi a jej štruktúr bola silnejúca kritika 

a odmietavý postoj predstaviteľov katolíckej hierarchie (kardinál F. Tomášek, biskupi J. Ch. 

Korec, J. Gábriš, M. Vlk a iní) k obsahu a zameraniu cirkevnej štátnej politiky, ako aj 

narastajúci počet účastníkov náboženských pútí a cirkevných slávností (7. júla 1985 150 – 

200 tisícová účasť na Velehrade, toho istého dňa 150 tisícová účasť veriacich v Levoči, 7. júla 

1987 v Šaštíne, 14. augusta 1988 v Nitre – Kalvárii a pod.) (Pešek, Barnovský, 2004). 

Svojráznym vyvrcholením aktivizácie duchovných i veriacich bolo v roku 1987 vyhlásenie 

petície moravských katolíkov pod názvom Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich 

občanov v ČSSR, známej tiež ako 31 bodov Augustína Navrátila. „Medzi požiadavkami voči 

štátnej správe bola odluka cirkví od štátu, obsadenie všetkých biskupských stolcov, 

legalizácia činnosti reholí, sloboda náboženskej tlače a literatúry, sloboda vyučovania 

náboženstva a ďalšie “ (Pešek, Barnovský, 2004. s. 149). K petícii sa pripojili aj predstavitelia 

skrytej cirkvi a veriacej verejnosti na Slovensku, čím tento „otvorený protest“, na ktorom sa 

svojím podpisom zúčastnilo 501 590 občanov (z toho 291 284 na Slovensku a 210 306 

v českej a moravskej časti republiky), nadobudol rozmer akcie celoštátneho významu.            

Nie náhodou sa na prvom mieste ocitla požiadavka odluky cirkví od štátu, pretože práve jej 

realizácia by pre cirkev mohla znamenať odstránenie nežiaduceho a cirkvami toľko 

kritizovaného poručníctva zo strany štátnych orgánov dohliadajúcich na činnosť a aktivity 

náboženských organizácií. Pre ilustráciu uvádzame plné znenie tejto požiadavky: „Základnou 

našou požiadavkou je odluka cirkví od štátu, z ktorej by vyplývalo, že štát sa nebude miešať 

do organizácie a činností cirkví. Z tejto základnej požiadavky vyplýva väčšina našich 

ostatných návrhov“ (Cit. podľa: Prusák, 1999, s. 9). V podstate sa jednalo o požiadavku 

nastolenia autonómneho a samosprávneho, t. j. nezávislého postavenia cirkví, náboženských 

spoločností a veriacich v štruktúrach štátu ale aj širšie chápaného verejného života. 

Ďalším spôsobom usporiadania vzťahov medzi štátnou mocou a cirkvami je model, 

v odbornej literatúre charakterizovaný ako model kooperatívny, podstata ktorého spočíva 

v nájdení kompromisného riešenia, vystupujúceho ako záruka a predpoklad obojstranne 

výhodnej spolupráce medzi orgánmi a inštitúciami štátnej správy na jednej strane 

a cirkevnými organizáciami a náboženskými spoločnosťami na strane druhej. Špecifickou 

črtou tohto modelu je právne garantovaná autonómia a samostatnosť vo vnútorných 

záležitostiach, týkajúcich sa organizácie cirkevného života, ich nezávislosti na štátnej moci, 
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ako aj právna garancia náboženských slobôd, pričom súbežne s týmito právami vystupuje do 

popredia povinnosť štátu poskytovať finančnú a hospodársku pomoc uznaným cirkvám 

a náboženským spoločnostiam. Ide v prvom rade o zabezpečenie platov duchovným, 

pokrývanie nákladov na prevádzku biskupských úradov a finančné zabezpečenie prevádzky 

cirkevných škôl, vrátane platov učiteľov náboženstva v štátnych školských zariadeniach. 

V prípade fungujúceho kooperatívneho systému sa cirkvi chápu ako verejnoprávne inštitúcie 

„podieľajúce sa na rozvoji mnohých sfér verejného života, kde je ich činnosť prospešná i pre 

štát – charita, vzdelávanie, zdravotníctvo, armáda a pod.“ (Čeplíková, 2005, s. 15). 

Kooperatívny model, dnes nie celkom opodstatnene mnohými považovaný za najoptimálnejší 

spôsob usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami v prostredí demokratickej organizácie 

spoločenských vzťahov patrí k najrozšírenejším typom, ktorý sa stal (s určitými 

modifikáciami vyplývajúcimi z rozdielnych historických, kultúrnych, politických 

a ekonomických špecifík) akýmsi štandardom a zároveň aj súčasťou ústavných systémov 

väčšiny krajín Európske únie, Slovensko nevynímajúc.  

Model úzkej a vzájomne podmienenej spolupráce medzi predstaviteľmi štátnej moci 

a štátneho záujmu na jednej strane a predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností (máme 

na mysli v prvom rade a predovšetkým cirkev katolícku) na strane druhej umožňuje tejto 

cirkvi významným spôsobom ovplyvňovať štátnu správu, zasahovať do politického 

a verejného diania, výrazne sa spolupodieľať na príprave a prijímaní zákonných noriem a pod. 

Uvedené snahy a ciele katolíckej cirkvi sú zo strany politických reprezentácií mnohých 

európskych krajín, vrátane Slovenska (nepozerajúc sa na ich ľavo-pravú orientáciu) 

akceptované a prijímané s veľkou dávkou pochopenia, pretože v podpore, ktorú im garantujú 

cirkvi a ich predstavitelia, vidia dôležitý zdroj svojej legitimity a svojho mocenského 

postavenia. Hodnotová a ideová orientácia politických subjektov, obsah a zameranie ich 

politických programov a svetonázorových východísk (okrem ojedinelých výnimiek) nie je pre 

nich tým rozhodujúcim a záväzným faktorom, resp. nespochybniteľným princípom ich 

činnosti. To, čo skutočne určuje a ovplyvňuje ich vzťah k náboženstvu a cirkvám, je účelový 

pragmatizmus a mocenská kalkulácia, vystupujúce v úlohe dôležitého taktického, t. j. 

dočasného kompromisu uzatvoreného medzi nekompatibilnými entitami, ktorý však 

z pohľadu momentálnych potrieb a záujmov zainteresovaných strán prináša krátkodobé zisky 

a požadované výhody. Takýto úzko pragmatický a výhradne mocenskými záujmami 

motivovaný, teda nesystémový a hodnotovo vyprázdnený prístup, sa stal východiskom pre 

tvorbu a formuláciu obsahu cirkevnej štátnej politiky na Slovensku po roku 1993, pre ktorú sú 

charakteristické nasledujúce znaky: 
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- spojenie národného a kresťanského princípu na úkor občianskeho a demokratického 

zamerania organizácie spoločnosti, 

-  preferovanie katolíckeho vierovyznania ako dôležitého prvku štátnej ideológie a potvrdenie 

dominantného postavenia katolicizmu v štruktúrach štátnej organizácie, 

- potvrdenie privilegovaného postavenia cirkví v spoločnosti a priznanie im štatútu 

a postavenia verejnoprávnej inštitúcie, v dôsledku čoho sa štátne štruktúry a právny poriadok 

SR „obohacujú“ a dopĺňajú náboženskými prvkami a normami cirkevného práva, 

-  uznanie náboženstva za základ morálky spoločnosti, za jediného garanta jej mravnosti 

a duchovno-mravnej obnovy slovenskej spoločnosti, 

-  konfesionalizácia školského systému a výchovy mládeže na základe kresťanského učenia 

a náboženského obrazu sveta,   

-  poverenie cirkví ako verejnoprávnych inštitúcií štátnymi úlohami v oblastiach, akými sú 

školstvo, zdravotníctvo, vojenské a bezpečnostné zložky, väzenstvo a pod., z čoho vyplývajú 

nároky ale aj povinnosť štátu podieľať sa na financovaní týchto aktivít. (Prusák, 2003).  

Dôsledkom takto chápanej a týmto smerom zameranej štátnej cirkevnej politiky je na 

jednej strane svojrázna politizácia náboženstva a cirkevnej činnosti, na strane druhej 

klerikalizácia všetkých oblastí spoločenského života a posilňovanie princípov konfesijného 

štátu na úkor jeho svetského charakteru, čo je v príkrom rozpore s požiadavkami ideologicky 

a nábožensky neutrálneho moderného demokratického štátneho útvaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




