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2. Podstata a charakteristické znaky odlukového modelu 

 

Po zmene politického systému v novembri roku 1989 pôvodnú požiadavku odluky 

cirkví od štátu samotná katolícka cirkev spochybnila a odmietla ako neaktuálnu 

a bezpredmetnú, pretože by v podmienkach nového demokratického systému podľa mienky 

jej vedúcich predstaviteľov nepriniesla požadovaný pozitívny výsledok. Práve naopak, mohla 

by spochybniť samotnú existenciu a poslanie cirkví v modernej spoločnosti a ochromiť 

plnenie tých funkcií, k realizácií ktorých je povolaná. Predstavitelia katolíckej cirkvi samotný 

princíp odluky cirkvi od štátu hodnotia a prezentujú odmietavo a otvorene negativisticky, t. j. 

snažia sa vnútiť verejnosti predstavu o ňom ako o modely protináboženskom 

a proticirkevnom, čo v žiadnom prípade neodráža jeho skutočnú podstatu. Podobné tvrdenia 

sú jednoznačne zavádzajúce a účelové, v skutočnosti je to snaha manipulovať s verejnou 

mienkou a s náboženským cítením a presvedčením veriacich s cieľom spochybniť odlukový 

model a predstaviť ho ako prostriedok na potláčanie náboženskej slobody, práv veriacich a na 

obmedzenie činnosti cirkevných organizácií. Neochota predstaviteľov katolíckej cirkvi na 

Slovensku podporiť odlukový model je niektorými kňazmi a veriacimi prijímaná dosť kriticky 

a odsudzujúco. Jedným z nich je aj kňaz Miro Lettrich, ktorý v rozhovore pre denník SME 

uviedol, že „reálnu snahu o odluku z našej strany nebadať. Keď rozmýšľam prečo, napadá mi 

jediné vysvetlenie. Viac nám vyhovuje závislosť od štátu, než od veriacich, ktorí sa k nám 

hlásia. Mne sa takýto postoj zdá pragmatický a alibistický. Vyjadruje našu nedôveru. Aj voči 

ľuďom, aj voči Bohu“ (Lettrich, SME, 2009). Namiesto odluky cirkví od štátu dnešná 

katolícka hierarchia zdôrazňuje na jednej strane nutnosť ďalšieho posilňovania svojej 

autonómie a nezávislosti, na strane druhej vyzdvihuje svoju účasť a svoj podiel na riešení 

celospoločenských problémov, ochotu spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi 

inštitúciami, čo im, podľa ich hlbokého presvedčenia pridáva punc dôležitého 

a nezastupiteľného verejnoprávneho inštitútu oprávnene požadujúceho svoj podiel na štátnych 

financiách. Nie je možné takéto vyhlásenia a zmenu postojov hodnotiť inak ako vedomé 

zavádzanie, účelové prekrúcanie skutočnej podstaty odlukového modelu a zamlčovanie 

skutočných motívov odmietania, ktorými je obava zo zníženia vplyvu a postavenia, ako aj 

strata možnosti participovať na výdavkoch štátneho rozpočtu. To je ten hlavný a skutočný 

dôvod, zverejnenia ktorého sa katolícki hodnostári tak obávajú. Ako správne vystihol P. 

Prusák, celý, veľmi zložitý a komplexný problém usporiadania vzťahov medzi cirkvami 

a štátom cirkevní predstavitelia (týka sa to hlavne katolíckeho kléru), ale aj významná časť 

politickej reprezentácie zjednodušujú a zužujú, resp. redukujú na tri hlavné otázky: po prvé, 
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na navrátenie cirkevných majetkov a na finančné pokrytie činnosti cirkví z prostriedkov štátu, 

po druhé, na posilnenie ekonomického, politického, náboženského a etického rozmeru, 

vplyvu a postavenia cirkvi vo verejnom živote, po tretie, na prejavy lojality a zabezpečenie 

podpory vládnucim politickým reprezentáciám (Prusák, 2003). 

Bolo by asi ťažké, ak nie nemožné, zabezpečiť v praxi nezávislosť a samosprávnosť 

cirkví v podmienkach jej finančnej a materiálnej závislosti na štátnom rozpočte, na svojvôli 

štátnej byrokracie a rôznych, niekedy aj proticirkevne a protinábožensky ladených záujmov 

niektorých politických ale aj nepolitických subjektov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach 

spoločenského života. Aj keď dnes väčšina predstaviteľov katolicizmu na Slovensku už 

nehovorí o potrebe riešenia vzťahu štátu a cirkví formou ich odluky, nemali by zabúdať na 

pokusy bývalej štátnej administratívy v polovici 90. rokoch minulého storočia zasahovať do 

činnosti tejto cirkvi, kompromitovať jej nepohodlných biskupov a otvorene, aj cez štátne 

alebo štátom kontrolované orgány a inštitúcie, ovplyvňovať nálady a postoje katolíckej 

a občianskej verejnosti. Je preto v záujme všetkých cirkví a samotných veriacich, v záujme 

ochrany a upevňovania ich autonómneho postavenia trvať na svojich predchádzajúcich 

požiadavkách a v spolupráci so štátnou a politickou mocou iniciovať a spolupodieľať sa na 

príprave zákona o odluke cirkví od štátu. Samozrejme, len v tom prípade, ak početné 

vyhlásenia zdôrazňujúce význam cirkevnej samostatnosti a nezávislosti myslia vážne a ak 

uprednostnia realizáciu týchto hodnôt pred ekonomickým zabezpečením a finančnou dotáciou 

zo strany štátnej moci.  

Praktická realizácia odlukového modelu tvorí základ druhého typu systémového 

riešenia vzťahu štátu a cirkví, ktorého podstata spočíva v ich dôslednom oddelení cestou 

odluky a ktorý z hľadiska potrieb, funkčnosti a zmysluplnosti najlepšie zodpovedá charakteru 

sekularizujúcej sa Európy, potrebám svetského sekulárneho štátu, ako aj požiadavkám 

vyspelej demokratickej spoločnosti, preferujúcej moderné občianske usporiadanie a založenej 

na princípoch dodržiavania ľudských práv, tolerancie, náboženskej slobody a ideovej 

a svetonázorovej neutrality štátneho zriadenia.  

Nutnosť odluky cirkví od štátu už pred mnohými rokmi zdôvodnil anglický filozof 

John Locke v svojich Listoch o tolerancii, v ktorých podstatu takto chápaného vzťahu 

nachádzal v uznaní a rešpektovaní nezávislosti a autonómnosti všetkých vierovyznaní a cirkví 

v štáte pod podmienkou, že nebudú ohrozovať existujúci spoločenský a politický poriadok. 

Autonómne postavenie cirkví je podľa mienky tohto teoretika základom a východiskom 

pokojného a nekonfliktného spolunažívania medzi jednotlivými cirkvami navzájom, medzi 
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nimi a štátnou mocou, čo v jeho očiach predstavuje vyššiu hodnotu než násilím a diktátom 

dosiahnutá jednota, resp. vynútené podriadenie sa vôli panovníka a záujmom štátnej moci.  

Realizácia odlukového modelu v tej podobe, ako ju poznáme napr. vo Francúzku alebo 

v USA, predstavuje vo všeobecnosti rovnoprávne postavenie všetkých existujúcich cirkví 

a náboženských spoločností, ktoré sú plne autonómne, samostatné a nezávislé, čo a priori 

vylučuje akúkoľvek náboženskú diskrimináciu a zároveň vystupuje ako podmienka ich 

nezávislosti na štátnej moci. Základné princípy tvoriace podstatu uvedeného modelu 

usporiadania vzájomných vzťahov medzi štátom a cirkevnými organizáciami výstižne zhrnula 

G. Čeplíková nasledujúcim spôsobom: „Cirkvi strácajú štatút verejnoprávnych korporácií, 

pričom štát reguluje ich postavenie len vo sfére súkromného práva. Cirkvi pôsobia ako 

súkromnoprávne združenia (korporácie), ktoré si samy upravujú svoju štruktúru a vnútorné 

pomery (vrátane zriaďovania inštitúcií a spolkov). Štát cirkví a náboženské spoločnosti 

finančne nepodporuje, na druhej strane do ich pôsobenia a vnútorných záležitostí vôbec 

nezasahuje. Štát si nenárokuje žiaden vplyv na obsadzovanie cirkevných úradov a musí cirkev 

v jej legislatíve i správe nechať slobodne pôsobiť. Cirkev je v otázkach vnútornej správy 

i zákonodarstva slobodnou a nezávislou. Sloboda vyznania i svedomia je plne rešpektovaná“ 

(Čeplíková, 2005, s. 14). Okrem ekonomicko-finančnej sebestačnosti a nezávislosti cirkví 

odluka znamená aj „vzájomnú politickú nezávislosť štátu a cirkví, t. j. úplné prerušenie 

spojení medzi nimi v prospech úplnej slobody svedomia a vyznania, toho najzákladnejšieho 

ľudského práva“ (Prusák, 2003, s. 27).  

Odluka cirkví od štátu vylučuje či, presnejšie povedané, obmedzuje úzke prepojenie 

cirkevných organizácií a ich záujmov s politikou a štátnymi inštitúciami, čo vystupuje ako 

dôležitý predpoklad budovania občianskej spoločnosti moderného typu. V tomto zmysle 

odlukový model predstavuje ten najdemokratickejší a najobjektívnejší spôsob usporiadania 

vzťahov medzi nimi, pretože zohľadňuje záujmy všetkých obyvateľov štátu bez rozdielu 

vierovyznania a svetonázorovej orientácie. Z odluky totiž vyplýva, že „štát ako dominujúca 

sila prestáva slúžiť cirkvám a správa sa k náboženstvu neutrálne ako k súkromnej záležitosti 

jednotlivca“ (Prusák, 2003, s. 21). Tým sa minimalizuje možnosť úzkeho prepojenia cirkví 

s politikou, cirkevného záujmu so štátnym záujmom, čo v konečnom dôsledku eliminuje 

obavy z možného uprednostňovania jedného vierovyznania pred inými a jeho nominácie na 

post štátneho náboženstva. Dôsledkom realizácie odlukového modelu je potom existencia 

laického, ideologicky neutrálneho štátu, posilnenie svetského charakteru štátneho práva, 

odstránenie všetkých cirkevných privilégií a výsad ich predstaviteľov, t. j. realizácia princípu 
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občianskej rovnosti a nakoniec garancia slobody svedomia a skutočnej nezávislosti cirkví 

a náboženských spoločností na vládnucej moci.      

Je potrebné zvlášť zvýrazniť tú skutočnosť, že odluka cirkví od štátu neznamená 

posilňovanie protináboženských a proticirkevných nálad, postojov a tendencií, nepredstavuje 

útok na slobodu vierovyznania a nepotláča práva veriacich, ako to často zaznieva vo 

vystúpeniach a vyhláseniach predstaviteľov cirkví, medzi ktorými dominantné postavenie 

zaujímajú reprezentanti katolicizmu. Opak je pravdou. Realizácia odlukového modelu je 

nevyhnutným predpokladom tolerancie, vzájomného pochopenia a rešpektu, ako aj 

vnútorného pokoja a stability každého spoločenského systému, pretože ako píše český filozof 

V. Bělohradský  „politický systém, ktorý nie je neutrálny, ale obliguje občanov, aby v rámci 

svojej občianskej identity vyznávali nejaké náboženstvo, nemôže generovať legalitu no len 

moc jedných nad druhými“ (Cit. podľa: Prusák, 2001, s. 3).   

Otázka prijatia zákona o odluke cirkví od štátu nie je len vecou cirkevných 

organizácií, náboženských spoločností a masy veriacich, ale je aj prejavom a zároveň 

podmienkou demokratizácie spoločenských štruktúr. Dôležitosť realizácie uvedenej 

požiadavky vyplýva z potreby rozvoja procesu decentralizácie štátnej moci, ktorý je  

nevyhnutným predpokladom transformácie Slovenska na modernú občiansku spoločnosť. 

Prijatie a praktické naplnenie uvedenej požiadavky vedie k obmedzeniu štátnej moci a jej 

zásahov do tých oblastí, v ktorých je každá intervencia štátu nežiaduca a neprípustná. Z tohto 

dôvodu je zásada odluky cirkví od štátu dôležitou podmienkou demokratizačných premien 

prebiehajúcich v našej spoločnosti a javom prospešným pre všetky zainteresované strany. 

Zároveň je to (potvrdzuje to aj naša historická skúsenosť) jediná cesta realizácie skutočného, 

nielen proklamovaného rovnoprávneho a autonómneho postavenia cirkví v spoločnosti. 

Neznamená to účelovú izoláciu a zužovanie funkcií, ktoré cirkvi a náboženské organizácie 

v spoločnosti vykonávali a vykonávajú. Ako správne poznamenáva J. P. Williams: „Klásť 

znamienko rovnosti medzi odluku cirkví a štátu a odluku náboženstva a štátu je omylom“  

(Cit. podľa: Johnson, 1999, s. 401). Dodajme, že v podmienkach demokratickej organizácie 

spoločenských vzťahov to druhé nie je a ani nemôže byť cieľom, pretože realizácia 

odlukového modelu neznamená potláčanie prejavov náboženskej viery, boj proti náboženstvu 

či programové a politicky motivované znižovanie významu cirkví a ich vytláčanie na perifériu 

spoločnosti. Naopak, len na základe takéhoto usporiadania vzťahov je možné oslobodiť sa od 

závislosti na štátnej moci a v plnej miere rozvinúť obojstranne výhodnú a pre všetkých 

zúčastnených prospešnú spoluprácu, zvlášť ak daná cirkev nie je odkázaná na finančnú pomoc 

zo strany štátu. Je to práve katolícka cirkev, ktorej v dôsledku už zrealizovanej reštitúcii 
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cirkevného majetku bolo vrátené veľké množstvo hnuteľného a nehnuteľného majetku, čím sa 

táto organizácia stala jednou z najbohatších inštitúcií v štáte. Závislosť a odkázanosť 

katolíckej cirkvi na štátnom rozpočte určite nie je pre túto organizáciu existenčnou 

záležitosťou.  

Získaná autonómia a nezávislosť ako dôsledok uskutočnenej odluky cirkví od štátu 

umožní cirkvám, náboženským spoločnostiam, spolkom a združeniam zadefinovať po novom 

svoje postavenie v spoločnosti, obnoviť a rozvinúť tie funkcie a činnosti (týka sa to napr. 

publikačnej, nakladateľskej, sociálnej, výchovnej, misijnej, charitatívnej a ďalších aktivít), 

ktoré v minulosti v dôsledku svojho podriadeného postavenia nemohli vykonávať v plnom 

rozsahu, resp. mohli ich vykonávať len v obmedzenej miere a pod všestranným dohľadom 

orgánov štátnej moci. Realizácia odlukového usporiadania vzťahov medzi cirkvami 

a svetskou mocou povedie k zreálneniu postavenia a vplyvu cirkví v spoločnosti, prinúti ich 

predstaviteľov vo väčšej miere než doposiaľ „bojovať“ o priazeň veriacich, venovať im 

zvýšenú pozornosť, priblížiť sa  trápeniam a problémom radových veriacich, v konečnom 

dôsledku to povedie k návratu k svojej pôvodnej identite a realizácii pôvodného poslania, 

zamerania a cieľov cirkví a náboženských spoločností v súčasnom svete. Nezanedbateľným 

prínosom daného modelu bude v praxi realizovaná zásada rovnosti všetkých cirkví a 

náboženských združení pred zákonom, jasné vymedzenie oblasti pôsobenia a jednoznačné 

pravidlá hry, čo nevyhnutne zníži mieru intolerancie v spoločnosti a zmierni niekedy napäté 

vzťahy medzi cirkvami navzájom, ako aj medzi nimi a predstaviteľmi štátnej správy. 

Odluka cirkví od štátu je plne v súlade so zásadami a princípmi deklarovanými 

v domácich a medzinárodných dokumentoch, akými sú napr. Charta OSN, Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

Dokument Kodaňského zasadania konferencie o ľudskej dimenzii KBSE, Ústava SR a v nej 

obsiahnutá Listina základných práv a slobôd a ďalšie významné zmluvné dokumenty, 

k plneniu ktorých sa zaviazala aj SR. Dokonca aj v samotnej pastorálnej konštitúcii Gaudium 

et spes, prijatej na II. vatikánskom koncile, ktorá v podstatnej miere ovplyvnila pokoncilové 

sociálne učenie katolíckej cirkvi, sa zdôrazňuje požiadavka zabezpečenia jej autonómie 

a neutrality vo vzťahu k štátnemu zriadeniu a nositeľom politickej moci v štáte (Polčin, 1968, 

s. 320). Škoda, že táto, vo svojej podstate racionálna a zmysluplná požiadavka sa nestretla 

s pochopením a súhlasom neskorších predstaviteľov Svätej stolice a vedúcich činiteľov 

katolíckej cirkvi na Slovensku, pre ktorých je cirkevná neutralita a odstup od politického 

diania niečím neprijateľným. Majetková, organizačná, riadiaca a legislatívna samostatnosť je 

pre nich v súčasnosti už nedostačujúca, v dôsledku čoho sa stále viac prezentujú v úlohe 
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nezastupiteľného verejnoprávneho činiteľa angažujúceho sa vo všetkých oblastiach 

spoločenského života, nevynímajúc ani oblasť tvorby a realizácie politických rozhodnutí.             

S požiadavkou odluky cirkví od štátu sa stretávame už v programe Washingtonskej 

deklarácii, prijatej ešte pred vznikom ČSR a taktiež v posolstve prezidenta republiky 

prednesenom na slávnostnej schôdzi revolučného Národného zhromaždenia dňa 28.októbra 

1919, avšak v dočasnej ústave ako aj vo vládnych programoch „v prvom desaťročí existencie 

republiky, pokiaľ sa vôbec cirkevnopolitických otázok dotýkali, hovorili iba o nutnosti úpravy 

vzájomných vzťahov cirkvi a štátu...“ (Čeplíková, 2005, s. 44-45). O dôležitosti tohto 

problému svedčili ostré politické boje, ktoré sa rozpútali na pôde vtedajšieho zákonodarného 

zboru. Všeobecne známymi sa stali názory prezidenta T.G. Masaryka na úlohu a postavenie 

cirkví v demokratickom štáte a modernej demokratickej  spoločnosti, odsúvajúce cirkevné 

organizácie, zvlášť tú katolícku, do oblasti súkromného sektora a súkromného života 

veriacich. Preto neprekvapuje postoj prvého prezidenta ČSR, u ktorého dominovala predstava 

o nutnosti odcirkevnenia a odkatoličtenia politického, ale aj širšie chápaného verejného života 

v prostredí nového štátneho útvaru. Potvrdením takéhoto postoja T.G. Masaryka  je jeho 

myšlienka, podľa ktorej „...demokracia, na rozdiel od starých monarchií sa neopiera o cirkev 

ale je založená na humanite“, resp. „Podľa môjho názoru program odluky štátu od cirkvi 

nemá byť bojom proti náboženstvu. Odlukou cirkvi a štátu sa cirkvi aj štát majú stať 

samostatnými, aby každý z nich vlastnou silou a svojim spôsobom slúžili najvyššiemu ideálu 

ľudstva“ (Masaryk, 1991, s. 101, resp. 138).  

S cieľom nájsť optimálny spôsob koexistencie štátu a cirkví bola pri Ministerstve 

školstva prvej Československej republiky vytvorená odborná komisia (predsedom sa stal prof. 

Henner) pozostávajúca zo zástupcov všetkých štátom uznaných cirkevných organizácií, 

relevantných politických strán, ale aj právnych expertov, grupujúcich sa prevažne z radov 

univerzitných profesorov. Predstaviteľom štátnej moci táto komisia predložila na posúdenie 

materiál, v ktorom na základe hlbokej analýzy daného problému boli zdôvodnené tri možné 

varianty jeho riešenia. Prvým návrhom bolo riešenie navodzujúce stav úzkej spolupráce štátu 

s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, svojrázne splynutie štátneho a cirkevného záujmu, 

prejavujúce sa okrem iného v nachádzaní spoločného súhlasu a prijímaní spoločných 

rozhodnutí pri riešení dôležitých politických ale aj širšie chápaných celospoločenských 

otázok. Druhý návrh prisudzoval cirkvám štatút verejnoprávnych inštitúcií, t. j. vyzdvihoval 

ich do pozície dôležitých a nezastupiteľných zložiek verejnej správy a spoluorganizátora 

verejného života. Tretím návrhom sa zdôvodňovala možnosť realizácie odlukového modelu, 

ktorý sa, vychádzajúc z potrieb demokratického zriadenia a rešpektujúc názory hlavy štátu, 
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ukazoval ako najracionálnejší spôsob spolunažívania štátu a cirkevných štruktúr v ňom 

pôsobiacich. (Prusák, 2003, s. 9). 

Z politických dôvodov tretí návrh, teda model odlukového usporiadania, nezískal 

podporu väčšej časti členov komisie, ale ani predstaviteľov politických strán participujúcich 

na štátnej moci. Zvlášť ostro sa proti tretiemu návrhu postavili vedúci predstavitelia katolíckej 

cirkvi, ktorí v jeho prípadnej realizácii videli nebezpečenstvo straty svojho vplyvu 

v spoločnosti a ohrozenie časti cirkevného majetku, ktorý by mohol prejsť do správy obcí 

a miest, resp. pod kontrolu jednotlivých rezortov štátnej správy. Odmietavý postoj 

k odlukovému modelu zaujala aj časť politických elít (hlavne poslanci katolíckej Lidovej 

strany, slovenskí poslanci a časť poslancov strany agrárnej a národných demokratov), úzko 

prepojených so záujmami cirkví, pre ktoré by strata cirkevnej podpory znamenala ohrozenie 

ich politického postavenia. Pomerne významným faktorom podieľajúcim sa na odmietnutí 

odlukového usporiadania vzťahov medzi cirkvami a štátnou organizáciou bola obava 

z možnej straty prevažne katolíckeho Slovenska, kde prijatie takéhoto riešenia problému 

mohlo posilniť už v tej dobe sa objavujúce autonomistické a separatistické tendencie a tým 

ohroziť územnú integritu a politickú stabilitu spoločného štátu Čechov a Slovákov. (Prusák, 

2003, s. 10). Určitú úlohu v odmietnutí odlukového modelu zohrala aj obava z možného 

zhoršenia vzťahov novovzniknutej ČSR s Vatikánom ako aj obava z reakcie Maďarska, ktoré 

sa nezmierilo so stratou Slovenska ako svojho bývalého územia. 

Napriek otvorene proklamovanej Masarykovej a Benešovej podpore odlukovému 

riešeniu vzťahu Československého štátu k cirkevným organizáciám parlament nakoniec 

v roku 1926 prijal zákon č. 122/1926 Sb. z.a n., o úprave platov duchovenstva cirkví 

a náboženských spoločností štátom uznaných, známy skôr pod skráteným názvom Kongruový 

zákon, na ktorý neskôr nadviazalo vládne nariadenie č. 124/1926 Sb. z.a n.,. o úprave platov 

duchovenstva, prijatím ktorých sa štát zaviazal vrátiť cirkvám ich majetok, poskytnúť im plnú 

autonómiu a zároveň financovať ich činnosť a potreby spojené s plnením ich funkcií. 

Mimoriadne dôležitým dokumentom upravujúcim problematiku vzťahov medzi štátom 

a katolíckou cirkvou a v podstate vytyčujúcim základné princípy prvorepublikovej cirkevnej 

politiky sa stala dohoda Modus vivendi, uzatvorená medzi československou vládou 

a Vatikánom 17. decembra 1927 a následne parafovaná 20. januára 1928. Tento 

medzinárodnoprávny dokument pozostával zo šiestich článkov dotýkajúcich sa „delimitácie 

diecéz a rehoľných provincií v zhode so štátnymi hranicami, menovania predstaviteľov 

diecéz, prísahy vernosti hodnostárov diecéz ČSR, provizórnej správy cirkevných majetkov 

a pomeru Modu vivendi k československým zákonom“ (Čeplíková, 2005, s. 57 – 58). Otázky 
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platov duchovných, financovania činnosti cirkví a pod., t. j. ekonomické záležitostí, ktoré 

upravovali a zdôvodňovali iné dokumenty, neboli súčasťou obsahu tejto zmluvy.  

Zo strany československej vlády sa hlavným problémom javila otázka vytýčenia 

nových hraníc cirkevných diecéz tak, aby sa ich sídla nenachádzali mimo územia republiky 

a aby sa ich hranice kryli s hranicami ČSR. Cieľom bolo navodiť stav, v ktorom by sa 

cirkevná právomoc nevykonávala zo zahraničia, čím by sa vylúčilo podozrenie o cudzom 

zasahovaní do organizácie verejného (cirkevného a náboženského) života v Československu. 

Súhlas Svätej stolice s takýmto riešením bol zakomponovaný do Modus vivendi s tým, že 

konkrétne riešenia budú zahrnuté v dohode, na prípravu ktorej obaja partneri zriadia príslušné 

odborné komisie. Dôležitým problémom prejednávaným v danom dokumente bola otázka 

vymenúvacieho (nominačného) práva cirkevných hodnostárov, ktorá sa pre obe strany stala 

prestížnou záležitosťou. V dokumente sa obe strany dohodli na tom, že vymenovanie 

najvyšších cirkevných hodnostárov bude v kompetencií pápežskej kúrie, pričom 

československej strane bolo ponechané právo vyjadrovať sa k navrhovaným kandidátom 

s tým, že pápež mohol ale aj nemusel návrhy československej strany rešpektovať. V podstate 

to pre štát znamenalo stratu práva veta, čo bolo možné hodnotiť ako krok späť v porovnaní 

s riešením tohto problému v prostredí rakúsko-uhorskej monarchie, kde „na základe §3 

zákona č. 50/1874 o ustanovovaní najvyšších cirkevných hodnostárov (arcibiskupov, 

biskupov a biskupských generálnych vikárov) mal panovník právo ich vymenovať alebo boli 

ustanovení kanonickou voľbou, ktorá však musela byť potvrdená panovníkom“ (Cit. podľa: 

Krokavec, Škula, 1989, s. 70). Uvedená kompetencia panovníka na základe dikcie dočasnej 

ústavy ČSR prešla na vládu novovytvoreného štátu, čo však Vatikán nerešpektoval, 

potvrdením čoho bol postup Vatikánu, ktorý v rokoch 1920-1921 bez predchádzajúceho 

súhlasu československej vlády vymenoval nových biskupov do diecéz na Slovensku, 

konkrétne K. Kmeťku v Nitrianskej, M. Bláhu v Banskobystrickej a J. Vojtaššáka v Spišskej 

diecéze. (Krokavec, Škula, 1989, s. 70).  

Hlavnou úlohou Modu vivendi malo byť posilnenie prestíže novovzniknutého 

československého štátneho útvaru ako aj určitá ochrana pred silnejúcimi iredentistickými 

snahami vtedajšieho Horthyovského Maďarska. Čo sa týka riešenia vzťahov medzi štátom 

a katolíckou cirkvou tento dokument vo viacerých oblastiach obmedzoval kompetencie 

československého štátu, ktorý sa z pohľadu záujmov Svätej stolice v prvopočiatočných fázach 

svojej existencie netešil priazni a podpore, svedectvom čoho bol 21.11.1921 vydaný manifest 

pápeža Benedikta XIV určený cirkevným predstaviteľom, v ktorom sa tento pontifik vyjadril 

k preneseniu práva panovníka vymenúvať cirkevných hodnostárov na československé orgány 
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nasledujúcim spôsobom „...výsady, ktoré táto Apoštolská stolica bola slávnymi zmluvami 

a dohodami kedysi udelila iným štátom, si nijakým právom nemôžu prisvojovať tieto (majú sa 

na mysli nástupnícke štáty, vzniklé na troskách habsburskej monarchie) republiky“ (Cit. 

podľa: Krokavec, Škula, 1989, s. 70). Aj napriek tomu, je potrebné pozitívne hodnotiť snahu 

oboch strán o nájdenie kompromisných a danej dobe a existujúcej politickej situácii 

zodpovedajúcich riešení tých najnaliehavejších cirkevnopolitických a cirkevnoprávnych 

otázok, týkajúcich sa usporiadania vzťahov medzi štátom a katolíckou cirkvou v prostredí 

rozvíjajúceho sa procesu demokratizácie verejného života v novokonštituovanej 

Československej republike.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




