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3.  Právne normy upravujúce postavenie a činnosť cirkví a náboženských 

spoločností vo vývoji slovenskej spoločnosti po novembri 1989 

 

Pri analýze a hodnotení obsahu dnes platných právnych noriem, upravujúcich 

vzájomné vzťahy štátu a cirkví, ich postavenia v spoločnosti a hraníc ich činnosti je potrebné 

brať do úvahy tú skutočnosť, že sú pomerne nejednoznačné a nekonzistentné, čo umožňuje 

rôzny výklad ich obsahu a nezriedka aj ich účelovú interpretáciu. Súhrn týchto noriem 

a predpisov nepredstavuje zmysluplný, vnútorne súrodý systém doplňujúcich sa a logicky na 

seba nadväzujúcich zákonných úprav, zaručujúcich dlhodobo stabilné a všeobecnému 

konsenzu zodpovedajúce systémové riešenie vzťahov medzi cirkevnými organizáciami a ich 

štátnymi ekvivalentmi.  

Jednou z prvých legislatívnych iniciatív novej ponovembrovej politickej reprezentácie 

v oblasti tvorby a realizácie cirkevnej politiky v prostredí novo sa tvoriaceho politického 

systému bolo už v januári roku 1990 prijatie zákona č. 16/1990 Zb., ktorý v podstatnej miere 

revidoval znenie niektorých dovtedajších právnych predpisov (týkalo sa to hlavne zákona č. 

218/1949 Zb.), poskytujúcich štátnej moci legálne oprávnenie neobmedzene kontrolovať 

a podstatným spôsobom zasahovať do činnosti a tvorby organizačných štruktúr cirkevných 

a náboženských organizácií.  

Významným a dá sa povedať, že pre cirkvi a náboženské spoločnosti aj existenčným 

právnym predpisom, rozširujúcim možnosti ich náboženských aktivít a vystupujúcim v úlohe 

garanta ich znovu získanej nezávislosti a slobody, bolo prijatie zákona č. 308/1991 Zb. 

o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.  

Cirkví a náboženské spoločnosti v každom období spoločenského vývoja pripisovali 

dôležitý význam aktivitám smerujúcim do oblasti výchovy a vzdelávania s cieľom 

ovplyvňovať charakter myslenia a určovať svetonázorovú orientáciu mladej generácie. Inak to 

nie je ani v prostredí novo sa formujúceho vzťahu medzi štátom a cirkvami po roku 1989, 

o čom svedčí zákon č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl, v zmysle 

ktorého cirkvi alebo náboženské organizácie majú možnosť zriaďovať cirkevné základné 

a stredné školy, špeciálne školské zariadenia, cirkevné strediská praktického vyučovania 

a cirkevné učilištia. Doplnením tohto zákona je právna norma č. 571/1990 Zb. o finančnom 

odmeňovaní učiteľov náboženstva na všetkých typoch školských zariadení. Podľa ďalšieho 

z celého radu právnych predpisov upravujúcich pomery v oblasti pedagogického pôsobenia 

cirkví a náboženských spoločností, teda na základe dikcie zákona č. 350/1994 Z. z. (školský 

zákon), sa cirkevné školstvo stáva plnohodnotnou súčasťou systému štátnych a súkromných 
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škôl a štátnej vzdelávacej sústavy, z čoho následne vyplýva povinnosť štátu poskytovať 

finančné prostriedky na ich prevádzku a na plnenie ich pedagogicko-výchovných cieľov. 

V súčasnosti najdôležitejším právnym dokumentom upravujúcim aktivity a práva cirkví 

a náboženských spoločností v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania je medzištátna zmluva 

medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, analýzou a hodnotením ktorej 

sa podrobnejšie zaoberám na inom mieste tejto publikácie.  

Zabezpečiť základné práva všetkým ľuďom bez rozdielu, cirkvám, náboženským 

spoločnostiam a veriacim garantovalo prijatie dôležitého právneho dokumentu – ústavného 

zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádzala Listina základných práv a slobôd prijatá 

v Zákonodarnom zhromaždení ČSFR 9. 1. 1991. Po rozdelení spoločného štátu sa tento 

dokument stal súčasťou ústavného systému SR. Listina všetkým občanom štátu priznáva 

(v právnom i filozofickom zmysle) slobodu a rovnosť nielen v oblasti právnej a politickej, ale 

aj občianskej a svetonázorovej. Práva a slobody jednotlivcov sa v dokumente garantujú 

všetkým, nepozerajúc sa na rozdiely pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, vierovyznania, 

národnej, národnostnej a etnickej príslušnosti a pod., pričom v hlave č. 2 sa podrobne 

upravujú také oblasti, akými sú napr. sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania, 

politického presvedčenia, vedeckého výskumu a umeleckej tvorby, teda tých oblastí, ktoré sa 

bezprostredne dotýkajú ideového a svetonázorového presvedčenia a zmýšľania každého  

jednotlivca.   

V množstve prijatých právnych predpisov centrálne miesto zaujíma ústavný zákon č. 

460/1992 Zb., v ktorom sa deklaruje zásada, podľa ktorej: „Cirkvi a náboženské spoločnosti 

spravujú svoje náležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich 

duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné 

inštitúcie, nezávisle od štátnych orgánov“ (Ústava SR, 2007, čl. 24. ods. 3). Cirkvi teda pri 

výkone svojich činností, ktoré tvoria základ ich poslania a funkčného zamerania, získali 

ústavou garantovanú samostatnosť a nezávislosť na štátnych alebo štátom riadených 

a kontrolovaných orgánoch a ustanovizní, čo navodzuje predstavu o plnej, resp. čiastočnej 

realizácii odlukového modelu v podmienkach dnešného Slovenska. Usporiadanie vzťahu štátu 

a cirkví v intenciách ich dôslednej odluky je však iluzórne, pretože prijatím ďalšieho zákona 

č. 522/1992 Zb. sa štátu a zodpovedným štátnym orgánom naďalej ponecháva dôležitá úloha 

(presnejšie povedané, povinnosť) hospodárskeho, materiálneho a finančného zabezpečenia 

činností cirkví z prostriedkov štátu, čím sa do značnej miery narúša a spochybňuje ich ústavou 

proklamované nezávislé a samosprávne, resp. autonómne postavenie v štruktúrach 

spoločnosti. V prvom paragrafe uvedeného zákona sa totiž uvádza záväzok, podľa ktorého 
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„štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným cirkvám a náboženským 

spoločnostiam ustanovenú úhradu osobných pôžitkov duchovných, pôsobiacich ako 

zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej 

administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská 

spoločnosť požiada“ (Zbierka zákonov, 1992, s. 106). Vzhľadom na všeobecný nedostatok 

finančných prostriedkov v transformujúcej sa slovenskej realite väčšina zaregistrovaných 

cirkví a náboženských spoločností v plnom rozsahu využívajú možnosť čerpať finančné 

dotácie zo štátneho rozpočtu, čím sa do určitej miery stávajú viac alebo menej závislými na 

štáte a jeho administratíve, čo zákonite okliešťuje ich nezávislosť a autonómne postavenie. 

Rastúci objem finančných prostriedkov poskytovaných štátom (v 90. rokoch to bolo okolo 

400 miliónov slovenských korún, v roku 2001 takmer 600 miliónov a v roku 2008 sa priama 

finančná dotácia vyšplhala na sumu viac ako 800 miliónov slovenských korún, nepočítajúc 

ďalšie čiastky nepriamej ekonomickej pomoci, zdroj: Prusák, 2009, s. 1) len potvrdzuje snahu 

niektorých cirkví za každú cenu využívať všetky existujúce možnosti, ktoré im demokratická 

legislatíva a ústupčivosť, resp. servilnosť politických reprezentácii poskytuje. Týka sa to 

v prvom rade tej najpočetnejšej a jednoznačne aj najmajetnejšej cirkvi, t. j. cirkvi katolíckej, 

ktorá aj napriek tomu, že patrí k najväčším príjemcom štátnych dotácií, prejavila záujem 

participovať aj na dotáciách a grantoch z rozpočtu EÚ. Táto iniciatíva katolíckej cirkvi a jej 

neutíchajúci hlad po financiách vyšli naprázdno, pretože rozpočet a finančné zdroje tejto 

celoeurópskej inštitúcie, pochádzajúce z príspevkov jej členských krajín, sú pre cirkví 

a náboženské spoločnosti (výnimkou sú dotácie pre cirkevné školstvo) z pochopiteľných 

a logicky zdôvodniteľných argumentov neprípustné. Integrujúca sa Európa, ako zjednotenie 

veľkého počtu krajín s rozdielnymi kultúrnymi a náboženskými tradíciami sa prezentuje 

v úlohe multikultúrneho celku, v ktorom sa pluralita kultúrnych a náboženských tradícií, 

zvyklostí a hodnôt chápe ako najdôležitejší výdobytok procesu integrácie a zároveň aj ako 

záruka budúceho mierového spolunažívania a plodnej spolupráce, čo pre Európu minulosti 

bolo nepredstaviteľné. Jednou z podstatných požiadaviek úspešného napredovania procesu 

zjednocovania je preto nutnosť vychádzať z tých záujmov a bazírovať na tých cieľoch, ktoré 

jednotlivé členské krajiny a v nich žijúce spoločenstvá nerozdeľujú, ale naopak, zbližujú 

a spájajú. Aj to je jedným z dôvodov, prečo dôležitou črtou procesu integrácie a vývoja EÚ je 

striktné dodržiavanie svetského charakteru formovania európskeho spoločenstva, vyhýbanie 

sa (zo strany jeho centrálnych orgánov a inštitúcií) akémukoľvek uprednostňovaniu jedného 

svetonázoru a náboženského vierovyznania pred tými ostatnými, zdôrazňovanie 
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a dodržiavanie náboženskej neutrality a v konečnom dôsledku preferovanie indiferentného 

vzťahu voči cirkevným autoritám a náboženským organizáciám pôsobiacim na území EÚ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




