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5.  Medzištátna zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou –   

významný zásah do suverenity štátu a spochybnenie jeho ideologicky neutrálneho 

charakteru  

 

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou publikovaná pod č. 

326/2001 Z. z. bola výsledkom dohody, ktorú ešte v roku 1997 uzavreli predseda vlády SR V. 

Mečiar a predstavitelia slovenského katolíckeho kléru v Trenčianskych Tepliciach s cieľom 

prediskutovať a pripraviť na schválenie základný dokument majúci formu konkordátu, t. j. 

zmluvy medzi laickým štátom a Vatikánom, upravujúcej vzťahy medzi nimi navzájom, ako aj 

medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku. Následne bola vytvorená zmiešaná komisia 

pre prípravu Základnej zmluvy, ktorej členmi sa stali predstavitelia štátu – podpredseda vlády 

a vybraní ministri (zahraničných vecí, práce, rodiny a sociálnych vecí, financií, obrany, 

kultúry a spravodlivosti) a čelní predstavitelia slovenskej katolíckej cirkvi vedení vtedajším 

apoštolským nunciom na Slovensku.  

Na slávnostnom akte podpisu zmluvy dňa 24. 11. 2000 sa na pôde Vatikánu zúčastnil 

predseda vlády SR M. Dzurinda, v čele domácej delegácie stál štátny sekretár Svätej stolice 

kardinál Sodano. NR SR uznesením č. 1159 zo dňa 30. 11. 2000 ratifikovala tento zmluvný 

dokument, ktorý prezident SR R. Schuster svojím podpisom odobril, takže už o niekoľko dní, 

t. j. 18. 12. 2000 mohlo dôjsť k výmene ratifikačných listín, čím zmluva oficiálne nadobudla 

platnosť.  

Je potrebné poukázať na tú skutočnosť, že samotný proces tvorby a schvaľovania 

základnej zmluvy, počínajúc kreovaním zmiešanej komisie a končiac jej ratifikáciou bol  

rýchly a bezproblémový, čo v prípadoch medzištátnych zmlúv takého významu je pomerne 

neobvyklé. Navyše, celý proces rokovania prebiehal „utajeným“ a netransparentným 

spôsobom, v dôsledku čoho odborná, ale ani laická verejnosť nemali možnosť získať 

relevantné informácie, zapojiť sa do diskusií o obsahu zmluvy, oboznámiť sa 

s prerokúvanými návrhmi a nahliadnuť, obrazne povedané, do zákulisia práce expertných 

skupín a pracovných komisií. Do značnej miery to platí aj pre samotný proces prejednávania 

tohto zmluvného dokumentu v NR SR, v ktorej absentovala komplexná, obsahovo 

a argumentačne podnetná a vyvážená diskusia ako aj kritická analýza možných dopadov 

realizácie tejto zmluvy na budúci vývoj spoločnosti a charakter štátnej organizácie. Je 

zarážajúce, aký nezodpovedný (neštátnický) prístup a nezáujem o všestrannú analýzu 

a zhodnotenie dokumentu takéhoto významu prejavili volení zástupcovia verejnosti 

v slovenskom zákonodarnom zbore. V podmienkach demokratického výkonu moci 
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a v prostredí transparentného spôsobu prijímania politických a verejnosti sa dotýkajúcich 

chúlostivých rozhodnutí je takéto utajovanie (aj keď uznávame, že v určitých situáciách a pri 

prerokúvaní dôležitých štátnych záležitostí je potrebná určitá miera utajenia) a príklon 

k praktikám tajnej kabinetnej politiky niečím neprijateľným, niečím, čo spochybňuje dobré 

úmysly tvorcov a predkladateľov takýchto dokumentov a zvyšuje nedôveru obyvateľov k tým 

aktérom, ktorí sa podieľajú na ich príprave a schvaľovaní. Aj pre tento prípad platí myšlienka 

P. Pitharta: „Možnosť vždy znovu sledovať ako sa kompromis dosahuje, ako sa kompromis 

robí, táto garantovaná možnosť je pravdepodobne ešte dôležitejšia než každý jednotlivý 

vecný výsledok“ (Pithart, 1990, s. 94). V prípade prípravy obsahu základnej zmluvy medzi 

SR a Svätou stolicou (na rozdiel napr. od široko medializovanej a na verejnosti pretraktovanej 

medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, uzatvorenou 

v 90. rokoch minulého storočia) táto možnosť občanom Slovenska nebola poskytnutá. 

Netransparentný spôsob prípravy zmluvy predstavitelia katolíckej cirkvi a ich politickí 

partneri zdôvodňovali a obhajovali nepresvedčivými argumentmi typu: je to bežný 

diplomatický postup; je to na žiadosť druhej strany; je to vysoko odborný, špecifický a pre 

verejnosť ťažko zrozumiteľný problém atď., čo v prípade prijímania takých závažných 

dokumentov, dotýkajúcich sa charakteru štátu, politického usporiadania, ako aj záujmov 

občianskej verejnosti nie je možné považovať za racionálne a uspokojivé vysvetlenie. 

Skutočné motívy utajovania musíme hľadať v snahe zainteresovaných subjektov vyhnúť sa 

konfrontácii s opozičnými a odbornými argumentmi a ich nositeľmi, t. j. s odmietavými 

a kritickými postojmi a stanoviskami odbornej, ale aj laickej verejnosti a nepripustiť ich 

zverejnenie, ktoré by v plnom rozsahu odhalili utajované ciele a zámery tvorcov tejto zmluvy. 

Konkrétnejšie informácie o jej obsahu prenikli na verejnosť až v súvislosti s prerokúvaním 

čiastkových, osobitných zmlúv (budem sa nimi zaoberať v nasledujúcej kapitole), k prijatiu 

ktorých sa SR zaviazala ratifikáciou základného zmluvného dokumentu.  

Podrobnejšia analýza textu medzištátnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou 

jednoznačne potvrdzuje obavy nezaujatej odbornej verejnosti, podľa ktorej je táto zmluva pre 

Slovenskú republiku nevýhodná, pretože obsah jednotlivých článkov predmetného dokumentu 

potvrdzuje tú skutočnosť, že Svätá stolica má vo zvrchovanom a nezávislom štáte, t. j. v SR 

všetky možné práva (sformulované v 16 článkoch a príslušných odsekoch), ktoré z pohľadu 

ich obsahovej náplne a záväznosti musíme hodnotiť ako nadštandardné, pričom štátne orgány 

a inštitúcie majú vo vlastnej krajine voči cudziemu štátu iba povinnosti a záväzky zakotvené 

v 13 článkoch a odsekoch. Jediným záväzkom, ktorý na seba katolícka cirkev 

a prostredníctvom nej aj jej riadiace a organizačné centrum – Vatikán preberajú, je 
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prehlásenie (čl. 2. ods. 2.), že tieto subjekty využijú všetky svoje prostriedky na formovanie 

svedomia občanov Slovenska vyznávajúcich a hlásiacich sa ku katolíckej viere. V podstate 

ide o záväzok urobiť všetko pre realizáciu koncepcie evanjelizácie Európy a krajín bývalého 

východného bloku vytýčenej pápežom Jánom Pavlom II. a konkrétnejšie rozpracovanej 

v dokumente Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007 – 2013. Hlavnú 

požiadavku novej evanjelizácie a z nej vyplývajúcej úlohy cirkvi bývalý pontifik sformuloval 

veľmi jasne: „Cirkev v Európe, nová evanjelizácia je úloha, ktorá na teba čaká! Ohlasovanie 

Ježiša, evanjelium nádeje by malo byť tvojou hrdosťou a zmyslom tvojej existencie“ (Ján 

Pavol II., 2004). Inými slovami povedané, katolícka cirkev musí na seba dobrovoľne 

a ochotne prevziať povinnosť šíriť kresťanskú vieru medzi všetkými obyvateľmi štátu, veď 

v konečnom dôsledku ide o zvýšenie počtu veriacich a teda o jej prežitie a budúcnosť. V tej 

podobe, v akej bola skoncipovaná a ratifikovaná základná zmluva, je dôkazom toho, že je 

„priamym vyjadrením podriadenosti, „pokory“ a straty vlastnej hrdosti a dôstojnosti 

Slovenskej republiky (presnejšie povedané, jej politických predstaviteľov – Š.S.) pred 

mestským štátom Vatikánom“ (Dányi, Baťala, 2006, s. 58). Prijatím zmluvného dokumentu 

takéhoto obsahu a zamerania Vatikán „možno nechtiac (o čom je možné pochybovať – Š. S.) 

stavia suverénnu Slovenskú republiku do úlohy takmer vazalského štátu“ (Zavacká, 2011a).  

Pri zdôvodňovaní a výbere argumentov obhajujúcich obsah a zameranie textu zmluvy 

sa jej tvorcovia (hlavne z prostredia katolíckeho kléru) odvolávali na tie ideové zdroje 

a východiská (niektoré z nich sú vymenované v preambule tohto dokumentu), ktoré z ich 

pohľadu uvedenú zmluvu v plnom rozsahu legitimizujú a pridávajú jej vyššiu „pridanú 

hodnotu“ a punc dôležitosti, dôveryhodnosti a nenahraditeľnosti. Podľa P. Prusáka (2003) 

k najčastejšie spomínaným patria: 

(1) kresťanské tradície (osobitne cyrilometodejské) a historické zásluhy cirkvi. Hovoriť 

o zásluhách katolíckej cirkvi a katolicizmu vôbec, resp. kresťanstva len z pohľadu ich 

pozitívneho vplyvu na charakter vývoja Slovenska a Slovákov, ako sa to snažia interpretovať 

predstavitelia cirkevných štruktúr, je neobjektívnym a určite aj zámerným zjednodušením 

pohľadu na našu históriu, ktorá je bohatá na udalosti, v ktorej katolícka cirkev a predstavitelia 

kresťanského (katolíckeho) vierovyznania neboli vždy príkladom cnostného, morálneho 

a tolerantného správania. Za všetky príklady stačí spomenúť ich nepriateľský postoj vo 

vzťahu k protestantským cirkvám v období rekatolizácie, resp. ich úzke prepojenie na 

fašistický režim vojnovej Slovenskej republiky a ich kolaboráciu s politickými špičkami 

reprezentujúcimi daný štát. Aj súčasní klerikálno-nacionalisticky orientovaní politici, za 

výdatnej asistencie špičiek katolíckej cirkvi znovu oživujú niektoré princípy klerikálno-
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nacionalistickej ideológie, zdôrazňujúc úzku spätosť nášho národa s kresťanstvom a 

predstavujúc národ slovenský ako národ veriaci a tradične kresťanský (katolícky), čo tomuto 

národu pridáva ešte aj dnes punc výnimočnosti. V našom národe vidia nositeľa stále 

prítomných, živých a z veľkej časti aj vrodených tradičných kresťanských hodnôt, ktoré sme 

si v prostredí degenerujúcej a k novopohanstvu smerujúcej európskej civilizácii zachovali 

a ktoré, podľa ich presvedčenia predstavujú nádej a záruku budúcnosti Slovákov a Slovenska. 

Takáto idealizácia slovenského národa, jeho tradícií a kresťanských koreňov, sledujúca 

v prvom rade propagandistické a ideologické ciele je výsledkom veľmi zjednodušeného, 

čierno-bieleho výkladu našej histórie, je prejavom iluzórneho, t.j. idylického a nereálneho 

hodnotenia a posudzovania vývoja nášho národa. Podobne je to aj s kresťanskými, presnejšie 

povedané s cyrilometodejskými tradíciami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť formovania 

národného povedomia Slovákov, ich jazyka, kultúry a štátnosti, čo však neznamená, že sú 

jedinými, resp. tými nadradenými a výlučnými v komplexe tradícií a hodnôt, formujúcimi 

duchovný svet slovenského národa. Spolu s nimi nezastupiteľné miesto zaujímali  a zaujímajú 

aj iné tradície a hodnotové systémy, akými sú: folklór, ľudové  a národné tradície, vplyv 

osvieteneckého racionalizmu, voľnomyšlienkarstvo, inšpirujúca sila slovanstva, svetská 

literatúra, vedecké poznanie a celý rad ďalších faktorov, nezlučiteľných a v nejednom prípade 

aj protirečiacich kresťanskej viere a náboženskému pohľadu na svet.  

 Považovať to-ktoré národné spoločenstvo len na základe jeho bližšie nešpecifikovaných 

národných čŕt s pre ne typickými „vrodenými“ vlastnosťami, t.j. len na základe akéhosi v ňom 

večne prítomného „génu nábožnosti“ je s pohľadu vedeckého poznania mylným, 

zavádzajúcim a dnes už aj neudržateľným tvrdením. Miera religiozity obyvateľov 

jednotlivých krajín, resp. národných spoločenstiev je daná celým komplexom faktorov, akými 

sú tradície, historické súvislosti, charakter zriadenia, dosiahnutý proces socializácie a 

urbanizácie, dosiahnutá úroveň vzdelania a spoločenského vedomia, rozvoj vedeckého 

poznania a technického pokroku a mnohé ďalšie faktory, určujúce a podstatným spôsobom 

ovplyvňujúce rozvoj, rozšírenie a pretrvávanie náboženských predstáv ako aj pôsobenie a 

postavenie cirkevných organizácií v prostredí štátnej organizácie. Sila a pôsobenie týchto, 

v prevažnej miere objektívne podmienených faktorov má rozhodujúci vplyv na mieru 

religiozity každého národa a každého spoločenstva, pričom národ slovenský v tomto kontexte 

nepredstavuje žiadnu výnimku.    

      (2) väčšinový princíp, vychádzajúci zo skutočnosti, podľa ktorej sa na Slovensku ku 

katolíckemu vierovyznaniu hlási 68,9 % jeho obyvateľstva. Tento údaj je pre predstaviteľov 

katolíckej cirkvi dostatočným dôvodom na to, aby ho považovali za katolícke, resp. 
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kresťanské a aby si na základe toho uzurpovali právo považovať sa za hovorcov a ochrancov 

záujmov všetkých občanov štátu, nepozerajúc sa na relatívny charakter a spochybniteľnú 

vypovedaciu hodnotu odpovedí tých, ktorí sa v prieskumoch verejnej mienky po roku 1989 

demonštratívne hlásia ku katolicizmu. Väčšinu z nich charakterizuje skôr vlažný a formálny 

postoj ku kresťanským etickým štandardom a hodnotám. Z tohto pohľadu sa zdá, že „otázka 

religiozity slovenskej spoločnosti je vo svetle každodenného spoločenského diania skôr 

otázkou osobného vkusu než otázkou hodnotového postoja“ (Kocúr, 2010, s. 265). Potvrdzujú 

to aj výsledky výskumu religiozity, podľa ktorých „v rokoch 1991 – 1999 sa zvyšoval najmä 

podiel nábožensky indiferentných či ľahostajných a tiež liberálne náboženských ľudí“ 

(Bunčák, 2001, s. 67). Do skupiny nábožensky ľahostajných uvedený sociológ zaraďuje tých, 

ktorí sa len sporadicky (hlavne počas významných cirkevných a náboženských sviatkov) 

zúčastňujú bohoslužobných obradov, takže nepredstavujú stálu súčasť cirkevných zborov 

a náboženských komunít. Táto časť veriacich, resp. k viere sa hlásiacich ľudí nežije aktívnym 

náboženským životom a v skutočnosti ani neveria v pravdivosť a realistickú podstatu 

biblických právd a celého komplexu náboženských dogiem. V podstate to isté je možné 

aplikovať aj na skupinu liberálne veriacich, pre ktorých je náboženská viera viac-menej 

zvykovou a rituálnou záležitosťou. Výsledky výskumu verejnej mienky potvrdzujú tú 

skutočnosť, že deklarovaný nárast počtu veriacich, či k viere sa hlásiacich je skôr výsledkom 

pôsobenia sociálnej konformity, než skutočným obrodením náboženskej viery 

a náboženského presvedčenia v nových podmienkach súčasného Slovenska. Prihlásiť sa 

k určitému typu vierovyznania, označiť sa za pokrsteného kresťana (katolika) a byť hlboko 

veriacim a praktizujúcim kresťanom (katolíkom) nie je jedno a to isté. Výsledky podobných 

sociologických prieskumov s najväčšou pravdepodobnosťou neuspokojujú predstaviteľov 

cirkví a reprezentantov katolicizmu, určite však poskytujú skutočný, nefalšovaný 

a neprikrášlený obraz o stave religiozity na Slovensku, resp. poukazujú na prevládajúcu 

formálnu stránku a konjunkturalistický charakter náboženského presvedčenia mnohých 

veriacich občanov štátu.   
(3) duchovno – mravné kritérium, vyjadrujúce snahu cirkvi pasovať sa do polohy morálneho 

arbitra a jediného garanta mravného stavu obyvateľstva, duchovného života a národných 

tradícií. Budúcnosť slovenského národa predstavitelia katolíckej cirkvi zvyknú podmieňovať 

rešpektovaním kresťanskej viery, kresťanského etického kódexu a uznaním nezastupiteľnej 

a nespochybniteľnej úlohy katolíckej cirkvi a jej reprezentantov v spoločnosti. Vyhlasovať sa 

za garanta mravnosti a arbitra morálneho správania obyvateľstva  je, vzhľadom na historické 

poznanie veľmi sporné a ľahko spochybniteľné tvrdenie, ktoré neplatí len pre katolícku cirkev 
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na Slovensku ale aj pre jej vrcholnú inštitúciu katolicizmu – pápežstvo, ktoré sa, povedané 

slovami De Rosu „rado považuje za bojovníka za morálku. História ukazuje, že viac než šesť 

storočí bez prerušenia bolo pápežstvo zaprisáhlym nepriateľom základnej spravodlivosti. 

Z nepretržitej rady osemdesiatich pápežov od trinásteho storočia neprejavil ani jeden nesúhlas 

s teológiou a aparátom inkvizície. Naopak, jeden po druhom pripojovali do súkolia tohto 

smrtiaceho stroja svoje vlastné kruté dodatky“ (P. De Rosa, 1996, s. 186). Dejiny spoločnosti 

ako aj história vývoja katolicizmu, katolíckej cirkvi a činnosti jej reprezentácií boli plné 

intolerancie, náboženských a bratovražedných vojen, intríg, nepokojov, náboženského útlaku 

a prenasledovania, odmietania a odsudzovania pokrokových a humánnych tendencií a ich 

nositeľov. V súvislosti s tým nás napadá myšlienka H. Kissingera, podľa ktorej „už samotné 

presvedčenie o mravnej nadradenosti vedie k postupnému odstraňovaniu všetkých morálnych 

zábran“ (Kissinger, 2009, s. 183). V kresťanstve, presnejšie povedané v činnosti kresťanských 

cirkví bola už od počiatku prítomná „vášnivá netolerancia hraničiaca s násilím, ktorá 

vytvárala dramatické napätie s kresťanským dôrazom na lásku a sebaobetovanie“ (Smith, 

Koch, 2011, s. 48). Krutosť križiackych výprav, neslávne známa činnosť inkvizície, 

prenasledovanie a potláčanie nositeľov vedeckého nenáboženského poznania, posväcovanie 

činnosti armád a podpora vojnových ťažení sú len niektoré z celého radu aktivít, v ktorých 

katolícka cirkev zohrávala nie nepodstatnú a nie vždy bohumilú úlohu. História nás učí, že 

náboženské systémy a cirkevné organizácie, podobne ako aj činnosť predstaviteľov ich 

organizačných štruktúr neboli vždy skutočnou zárukou humánneho a morálneho vývoja, 

nevystupovali vždy a za každých okolností v duchu kresťanských hodnôt, neboli pre svojich 

veriacich príkladom kresťanského spôsobu života a praktického napĺňania kresťanského 

ideálu, t.j. neboli vždy príkladom a ukážkou tolerancie, lásky k blížnemu, vzájomnej pomoci, 

solidarity, milosrdenstva a rešpektovania práv a záujmov vyznávačov iných náboženstiev, 

resp. indiferentných, či k náboženstvu sa nehlásiacich ľudí. Na túto, tak povediac 

„intolerantnú črtu“ náboženstiev, cirkví a veriacich poukázal aj protestantský teológ a filozof 

O. A. Funda nasledujúcim spôsobom: „Moja skúsenosť je však taká, že veriaci kresťania 

príliš rýchlo vzbĺknu pre obhajobu svojich vieroučných pozícií a až na výnimky, väčšinou nie 

sú schopní s pokojnou vecnosťou vnímať iný pohľad na tému, ktorá je stredom ich viery“ 

(Funda, 2007, s. 12). 

V podmienkach dnešnej sekularizovanej a konzumnej spoločnosti sa veľká časť občanov 

odmieta vo svojom živote a praktickej činnosti riadiť tradičnými náboženskými hodnotami 

a morálnymi zásadami, nahradzujúc ich svetskými a pragmatickejšími pravidlami a cieľmi, čo 

má, pochopiteľne, aj negatívne dopady na charakter medziľudských vzťahov a na celkový 
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stav spoločnosti. K tým najčastejšie sa prejavujúcim môžeme zaradiť korupciu, klientelizmus, 

násilnú a majetkovú kriminalitu, podvodné konanie, rozpad tradičných sociálnych väzieb, 

konzumný spôsob života a mnohé ďalšie príčiny, ktoré korenia skôr v objektívne 

podmienených procesoch spoločenského vývoja a stave existujúceho politického systému, než 

v slabnúcom reálnom vplyve náboženstva a cirkví na myslenie a konanie veľkej časti 

obyvateľstva. Ukazuje sa, že snaha cirkví a náboženských spoločností zlepšiť morálny stav 

spoločnosti sa míňa účinkom. Príčiny toho je potrebné hľadať nielen v objektívne pôsobiacich 

faktoroch ale aj (a to snáď v ešte väčšej miere) v správaní a aktivitách samotných 

predstaviteľov cirkví, nevynímajúc reprezentantov cirkvi katolíckej,  ktorých úzke prepojenie 

s predstaviteľmi politickej moci a ich záujmami viedlo v nejednom prípade k ich diskreditácii 

v očiach mnohých veriacich. Je všeobecne známym faktom, že katolícka cirkev na Slovensku, 

konkrétne jej riadiace zložky neodsúdila (nepočítajúc tých niekoľko protestov zo strany 

nižšieho duchovenstva) neetické konanie a postupy vo vládou riadenej privatizácii štátneho 

majetku, pochybné praktiky smerujúce k vytváraniu tzv. domácej kapitálotvornej vrstvy, 

stranícky motivované tendre a štátne dotácie, vážne podozrenia z krádeží, úplatkov, 

vydierania, arogancie moci, straníckeho klientelizmu ako aj celkový nárast nekultúrnosti 

a nemorálnosti udomácnený na našej politickej scéne a prejavujúci sa v správaní politických 

aktérov a určitých skupín obyvateľstva. A to aj napriek tomu, že uvedené praktiky a správanie 

sa veľkej časti našich verejných činiteľov bolo a je v príkrom rozpore so všeobecnými, teda 

nielen kresťanskými morálnymi normami a hodnotami. Je zaujímavé akým spôsobom 

zdôvodňujú cirkevní činitelia svoje mlčanie, presnejšie povedané skôr symbolický, než 

skutočný protest proti vyššie uvedených negatívnym prejavom nedemokratického správania 

sa našich politických elít. Podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska J. Kovačíka je to 

dané tým, že „Katolícka cirkev sa vyjadruje, len ak ide o naozaj výnimočnú udalosť 

celospoločenského charakteru, inak by sa jej hlas stal všedným“ (Sudor, 2012, s. 9). Ďalším 

z celého radu argumentov je vyjadrenie trnavského arcibiskupa R. Bezáka, podľa ktorého 

„Cirkvi vždy išlo o zásadné hodnoty, a ak boli spochybnené, vyjadrila sa na ich obhajobu“ 

(Sudor, 2012, s. 9). Na rozdiel od postojov a vyjadrení katolíckej hierarchie si nemyslím, že 

negatívne javy a procesy vyskytujúce sa v demokratickej transformácii našej spoločnosti, 

spochybňujúce samotnú podstatu politického systému a fungovania právneho štátu, priamo 

ovplyvňujúce materiálne zdroje štátu a životy prevažnej väčšiny nášho obyvateľstva sú 

natoľko bezvýznamné, že sa k nim, ako nepodstatným a okrajovým problémom nie je 

potrebné vyjadrovať. Vyhýbanie sa otázkam korupcie, klientelizmu a zneužívania verejných 

funkcií v správaní sa relevantných politických strán a ich reprezentácií je podľa mienky 
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teológa a publicistu M. Kocúra dôsledkom uvedomenia si svojej závislosti na štátnom 

rozpočte a úzkom prepojení katolíckej cirkvi na vládnuce politické subjekty. Výsledkom je 

stav, v ktorom sa „Mainstreamové kresťanstvo koncentruje na rituálnu stránku svojho 

fungovania, v oblasti etiky zasa skôr na individuálne postoje ako na spoločenskú dimenziu 

etiky v rámci súčasnej krízy“ (Sudor, 2012, s. 9). Inak povedané, predstavitelia katolicizmu na 

Slovensku (no netýka sa to len a výhradne tejto konfesie) dnes „nereagujú na morálnu krízu 

štátnych a medzinárodných inštitúcií, lebo sú jej súčasťou“ (Sudor, 2012, s. 9). Aj to je jeden 

z dôvodov, prečo „časť spoločnosti túžiaca po rešpektovaní demokratických pravidiel 

a slušnom verejnom prostredí čoraz menej hľadí na cirkevných lídrov ako na záruku morálnej 

integrity“ (Kocúr, 2010, s. 269). Ak sa aj napriek tomu katolícka cirkev v súčasnej 

spoločenskej atmosfére vyhlasuje za toho najdôležitejšieho garanta mravnosti a morálneho 

sudcu, tým len potvrdzuje svoje zlyhanie, poukazuje na svoju nemohúcnosť a neschopnosť 

oslovovať dnešného človeka, vystupovať v úlohe nasledovaniahodného a rešpektovaného 

vzoru, motivujúceho ľudí k slušnému a etickému konaniu. Aj keď uznáme tú skutočnosť, že 

v minulosti náboženstvo a cirkvi (aj keď nie vždy a za každých okolností) relatívne úspešne 

plnili úlohu rešpektovaného garanta mravnosti a zdroja všeobecne uznávaného systému 

hodnôt, v dnešných podmienkach túto svoju schopnosť a vplyv do značnej miery už stratili, 

čo je aj príčinou ich neúspešných pokusov obnoviť stratené pozície a prinavrátiť 

predchádzajúce postavenie rozhodujúceho činiteľa v rozvoji duchovnej sféry spoločnosti.  

(4) kanonické právo a sociálne učenie katolíckej cirkvi, preferujúce normy kanonického práva 

na úkor práva štátneho a neprirodzeným a pre fungovanie moderného právneho štátu aj 

neprijateľným spôsobom spájajúce prvky práva cirkevného s normami občianskeho právneho 

poriadku, čím sa tento systém dostáva do závislosti a určitého područia litery kanonického 

práva. Nezanedbateľným a pre katolícku cirkev aj nenahraditeľným zdrojom formovania 

svojho vzťahu k sociálnemu životu a určovania charakteru spolupráce s orgánmi 

a inštitúciami štátnej správy sa stáva obsah sociálneho učenia katolicizmu, skoncentrovaný 

v sociálnych encyklikách a vystúpeniach jednotlivých pápežov, plniacich úlohu záväzných 

kritérií a noriem sociálneho a politického správania a činnosti národných cirkví a ich 

predstaviteľov, nevynímajúc hierarchov katolíckej cirkvi na Slovensku.  
Vychádzajúc zo stručnej analýzy ideových zdrojov Základnej zmluvy, ktoré 

vypovedajú aj o hlavných zámeroch a cieľoch jej tvorcov, vyplýva poznanie, že uvedený 

dokument nie je kompatibilný s existujúcim právnym poriadkom SR, pričom je v príkrom 

rozpore s „duchom“, potrebami a zameraním modernej občianskej spoločnosti, fungovaním 

právneho štátu a celkovým charakterom existujúceho štátneho zriadenia. Potvrdením 
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uvedeného tvrdenia je obsah prvého článku Základnej zmluvy, podľa ktorého: „Zmluvné 

strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických 

a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo 

(zvýraznil Š. S.) podľa kanonického práva“. Znenie tohto článku kladie znak rovnosti medzi 

právo občianske, štátne a právo kanonické, cirkevné, medzi inštitúcie štátne a cirkevné, čím 

vlastne navodzuje stav legislatívnej duality a spochybňuje laický charakter právneho systému 

a samotného štátu. V podobnom „duchu“ je koncipovaný aj čl. 2, v ktorom Svätá stolica, t. j. 

cudzí štátny útvar, garantuje, že na území Slovenska „Katolícka cirkev využije všetky vhodné 

prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného 

dobra podľa (zvýraznil Š. S.) princípov Katolíckej náuky v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky“. Formuláciou predmetného článku katolícka cirkev nezakryte deklaruje 

svoj hlavný cieľ – prostredníctvom šírenia dogiem katolíckej viery ovplyvňovať myslenie 

a konanie ľudí v prospech bližšie nešpecifikovaného spoločného dobra (pojmom spoločné 

dobro najčastejšie argumentovali predstavitelia tých najautoritatívnejších a najtotalitnejších 

režimov v dejinách), pod ktorým je však potrebné chápať spoločnosť a celý komplex 

spoločenských vzťahov ako zhmotnenie kresťanských predstáv, princípov a zásad 

v konkrétnych podmienkach slovenskej sociálnej reality. Svojím spôsobom je to snaha 

o vybudovanie kresťanského spoločenstva a kresťansky orientovaného štátu, v ktorom vedúce 

postavenie by celkom prirodzene zaujala katolícka cirkev. Obsah uvedených článkov je 

v príkrom rozpore s Ústavou SR, v ktorej sa zdôrazňuje, že „Slovenská republika sa neviaže 

na nijakú ideológiu ani náboženstvo“ (Ústava SR, 2000, s. 3).  

S princípmi moderného laického štátu nekorešponduje ani čl. 5, ktorý katolíckej cirkvi 

priznáva právo vykonávať náboženské obrady a úkony, slobodne hlásať a vyučovať katolícku 

náuku, realizovať apoštolskú a misijnú činnosť na našom území a mnohé ďalšie aktivity 

s pomocou štátneho financovania, pričom participácia cirkvi na štátnom rozpočte má formu 

nárokovateľnej dotácie, t. j. je upravená príslušnou zákonnou normou. Okrem materiálneho 

a finančného zabezpečenia a nevyhnutných a primeraných štátnych opatrení na nerušenú 

realizáciu činnosti katolíckej cirkvi piaty článok zmluvného dokumentu zaväzuje SR 

garantovať nedotknuteľnosť a ochranu posvätných miest, ktoré sú v súlade s kanonickým 

právom určené na vykonávanie náboženských úkonov a ktoré bez výslovného súhlasu 

katolíckej cirkvi nie je možné využívať na iné účely.  

Prijatie a stotožnenie sa s konkrétnym vierovyznaním je vecou vnútorného 

presvedčenia každého jednotlivca, podobne ako pastoračná a evanjelizačná činnosť cirkvi je 

vnútornou záležitosťou príslušnej cirkevnej organizácie. Preto nie je správne a v modernej 
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občianskej spoločnosti ani žiaduce, aby sa na základe a prostredníctvom zákonnej normy 

musel na tejto činnosti podieľať aj štát, čím sa pre štátne orgány a inštitúcie otvára možnosť 

prípadného zasahovania do tých oblastí, ktoré sú výlučne súkromnou záležitosťou človeka 

a jeho svedomia (vrátane náboženského presvedčenia) a ktoré v plnom rozsahu (malo by sa to 

týkať aj financovania tejto činnosti) spadajú do kompetencií cirkví a náboženských 

spoločností. Demokratický politický systém a demokratický právny štát zasahovanie do tejto 

oblasti nepripúšťajú.  

Princípom moderného právneho štátu nezodpovedá ani obsah článku č. 7, podľa 

ktorého „Slovenská republika uznáva každému (zvýraznil Š. S.) právo uplatňovať výhrady vo 

svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi“. Hlavným princípom 

a podmienkou fungovania právneho a demokratického štátu je rovnosť všetkých ľudí pred 

zákonom, teda ochrana práv všetkých subjektov, nepozerajúc sa na ich pôvod, majetok, 

presvedčenie a náboženské vyznanie. Štátna garancia výhrad vo svedomí, tak ako je 

formulovaná v danom článku, sa týka hlavne občanov vyznávajúcich a hlásiacich sa ku 

katolíckemu vierovyznaniu, čím sa obmedzujú práva nekatolíckej, resp. indiferentnej alebo 

ateisticky orientovanej časti obyvateľstva. Štát v takom prípade a vychádzajúc zo znenia 

príslušného článku základnej zmluvy bude musieť diskriminovať pomerne veľkú časť svojich 

občanov, konkrétne tých, ktorí si výhradu vo svedomí nebudú chcieť uplatňovať podľa 

vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi. Použitie výrazu „každému“ v znení 

daného článku je preto potrebné považovať za neadekvátny a verejnosť zavádzajúci taktický 

manéver, slúžiaci na kamufláž skutočných záujmov cirkvi a jej spojencov z radov kresťansky 

orientovaných politických aktérov. 

Kontroverzným sa ukazuje aj čl. 8 hovoriaci o „nedotknuteľnosti spovedného 

tajomstva, zahŕňajúceho právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej 

republiky“ a deklarujúci štátnu garanciu „nedotknuteľnosti tajomstva informácie, ktorá bola 

ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou 

starostlivosťou“. Znenie tohto článku je v rozpore s existujúcim právnym poriadkom SR, 

ktorý jasne určuje, za akých podmienok môže osoba (či už ako obvinený, alebo svedok) 

odmietnuť vypovedať pred vyšetrujúcimi a súdnymi orgánmi štátu. Realizáciou tohto práva sa 

jednak sťažuje práca vyšetrujúcich orgánov a ich možnosti získavania potrebných informácií 

pre úspešné zdokumentovanie kriminálneho činu a jednak sa určitej skupine ľudí priznávajú 

nadštandardné privilégiá, ktoré z nich robia právne nepostihnuteľné, resp. ťažko 

postihnuteľné osoby. V moderných demokraciách by nemali existovať dôvody na 
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poskytovanie privilégií obmedzujúcich rozsah kompetencií štátnych orgánov a ich dosah na 

všetkých obyvateľov štátu.  

Sporným sa ukazuje aj čl. 9. zaoberajúci sa problematikou náboženských sviatkov na 

Slovensku, čo určite nepatrí do textu medzištátneho dokumentu. Nie je mysliteľné, aby si 

jedna z cirkví pôsobiaca na území SR a jej riadiaci orgán – Vatikán uzurpovali právo určovať 

a diktovať štátu, ktoré z cirkevných a náboženských sviatkov sa stanú celoštátne uznávanými 

sviatočnými dňami. Je to výsostne vnútorná záležitosť štátu, presnejšie povedané, jeho 

zastupiteľského orgánu – NR SR, vo výlučnej kompetencii ktorého sú aj otázky výberu, 

prerokúvania a schvaľovania štátnych sviatkov a štátom určených pamätných dní, 

nepozerajúc sa na ich svetský alebo náboženský pôvod a charakter. V súvislosti s danou 

problematikou si už v roku 2000, teda v dobe schvaľovania textu základnej zmluvy, vtedajší 

nezávislý poslanec R. Fico celkom oprávnene kládol otázku „kde je suverénna zákonodarná 

právomoc NR SR meniť zákon o štátnych sviatkoch? Veď parlament do stanoveného výpočtu 

už nebude môcť zasahovať“ (Fico, 2001). 

Z pohľadu potrieb a funkčnosti moderného štátu sa neprijateľnými ukazujú články 10, 

11 a 12 zaoberajúce sa otázkami manželstva a rodiny,  prostredníctvom ktorých sa katolícka 

cirkev snaží presadiť svoje vnímanie uvedenej problematiky, a to aj napriek jeho nesúladu 

s platným štátnym právom rodinným. Je nemysliteľné, aby v spoločnosti vedľa seba 

existovali a pôsobili nekompatibilné právne normy a princípy, pretože anomália takéhoto 

druhu môže byť príčinou legislatívnej nejednoznačnosti, navodzujúcej stav právnej neistoty. 

Ukážkou podobného rozporuplného vzťahu medzi právnym systémom SR a právom 

cirkevným je rozdielne chápanie a interpretácia vzniku a zániku manželstva, v dôsledku 

ktorého dochádza k paradoxnej situácii, v ktorej štát musí uznávať uzatvorenie manželského 

zväzku podľa práva cirkevného, ale zánik manželstva z dôvodu rozvodu, ktorý štátne právo 

uznáva, je z pohľadu cirkvi neprijateľným a neplatným právnym úkonom. Takáto právna 

nejednoznačnosť sa týka aj ďalších situácií, akými sú napr. uznávanie práv a nárokov ľudí 

žijúcich v nemanželskom zväzku a ich zrovnoprávnenie a manželskými pármi, právne 

postavenie nemanželských potomkov, ich dedičské nároky a pod. Cirkevný pohľad na túto 

problematiku je diametrálne odlišný od dikcie štátneho práva manželského, čo sa aj odrazilo 

na znení a obsahu jednotlivých ustanovení cirkevného práva, platnosť ktorého, vychádzajúc 

zo znenia príslušných článkov medzištátnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, je nadradená 

zneniu odpovedajúcich paragrafov civilného práva.  

Jednou z najkontroverznejších častí základnej zmluvy sú články 13 až 17 upravujúce 

povinnosti štátnych orgánov a práva katolíckej cirkvi v oblasti výchovy a vzdelávania a 
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pastoračnej a misijnej práce v jednotlivých rezortoch štátnej správy, akými sú napr. rezorty 

obrany, bezpečnosti, spravodlivosti a pod. Školská politika, tvoriaca obsah 13. článku, 

v plnom rozsahu korešponduje s predstavami katolíckej cirkvi o obsahovom zameraní, 

personálnom zabezpečení, finančnom pokrytí a celkovom smerovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu na školách vrátane výučby náboženstva na všetkých typoch školských zariadení. 

Podobne ako v mnohých ďalších, aj v tomto prípade dochádza k vzniku paradoxnej situácie 

odrážajúcej tú skutočnosť, že na jednej strane pre štát platí povinnosť financovať výučbu 

náboženstva na štátnych školách, podieľať sa na prevádzkových nákladoch cirkevných 

školských zariadení, pričom na strane druhej otázky obsahového zamerania výučby, celý 

systém výchovy a vzdelávania, personálneho zabezpečenia a tvorby pravidiel spadá do 

výlučnej kompetencie cirkevných orgánov a ich vedúcich predstaviteľov. Názorne to ilustruje 

podmienka vyplývajúca zo znenia 13. článku, v ktorom sa okrem iného píše: „Nevyhnutnou 

podmienkou pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva vo všetkých 

školách (zvýraznil Š. S.) je jeho poverenie Katolíckou cirkvou“.    

Katolícka cirkev, podobne ako množstvo ďalších subjektov pôsobiacich  v prostredí 

otvorenej, pluralitnej spoločnosti (s typickým nárastom vplyvu a moci médií) využíva všetky 

prostriedky a možnosti na svoj prienik do uvedenej oblasti, čomu zodpovedá znenie 18. 

článku základnej zmluvy, v ktorom si katolícka cirkev vyhradzuje právo vlastniť, 

prevádzkovať a využívať prostriedky masovej komunikácie na šírenie svojich názorov. 

Cirkevní predstavitelia pri navrhovaní obsahu daného článku zmluvy vychádzali zo znenia 

dokumentu Etika v spoločenských dorozumievacích prostriedkoch, ktorý vydala pápežská 

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky a v ktorej sa, okrem iného uvádza: 

„Základnou etickou požiadavkou masovokomunikačných prostriedkov je služba človeku 

prostredníctvom budovania ľudskej spoločnosti založenej na solidarite, spravodlivosti, láske 

a rozširovaní pravdy (má sa tu na mysli pravda biblická – Š.S.) o ľudskom živote a o jeho 

konečnom naplnení v Bohu“ (Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 2008, s. 314). Základnou 

úlohou masovokomunikačných prostriedkov, ktorá by bola zároveň aj morálne hodnotnou 

a z pohľadu cirkevných záujmov aj prípustnou nie je poskytovanie objektívnych, vedecky 

potvrdených a racionálne zdôvodnených informácií a poznatkov o stave a vývoji jednotlivých 

oblastí sociálneho bytia, ale nábožensky zdôvodnená propaganda a šírenie kresťanského, resp. 

katolíckeho svetonázoru. K tomu jej, t.j. katolíckej cirkvi majú slúžiť ako vlastné, tak aj 

verejno-právne médiá, financované z prostriedkov štátu a z koncesionárskych poplatkov 

všetkých obyvateľov Slovenska. Znenie článku, podľa ktorého: „Katolícka cirkev má právo 

vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejno-právnych spoločenských 
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informačných prostriedkov“ len potvrdzuje štátnou mocou udelené privilégium jednej 

z množstva spoločenských organizácií tešiacej sa mimoriadnej priazni politických 

reprezentácií SR a zároveň naznačuje určité podozrenie z uzatvorenia akéhosi novodobého 

spojenia „držiteľov moci a kríža“. Jedným z príkladov využívania (či snáď zneužívania?) 

vplyvu a dosahu predstaviteľov katolíckej cirkvi na programové a obsahové zameranie 

vysielania Slovenskej televízie (teraz už RTVS) bol protest katolíckej cirkvi proti 

plánovanému vysielaniu známeho štvordielneho dokumentu BBC Životy Ježiša v predvečer 

Vianočných sviatkov v roku 2004. Uvedený dokument vedenie STV nakoniec stiahlo 

z programovej ponuky. Ako dôvod protestu hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) 

M. Gavenda uviedol veľké množstvo dezinterpretácií, nachádzajúcich sa v obsahu britského 

dokumentu, konkrétne to, že sa snažil zobraziť život Ježiša Krista len na základe racionálnych 

a archeologických dôkazov a poznatkov, ktoré však z pohľadu katolíckej vierouky 

a biblických právd sú neprijateľné. Ako výstižne túto argumentáciu okomentoval E. Chmelár, 

v prípade, „že by sme prijali spôsob uvažovania pána Gavendu, potom by akékoľvek vedecké 

bádanie a zhromažďovanie historických faktov nezohľadňujúce náboženské aspekty bolo 

nemožné“ (Chmelár, 2009, s. 1). Hovorcovi KBS asi uniklo, že už nežijeme v období 

stredovekého tmárstva, ale že už máme za sebou obdobie osvietenstva, vedecko-technickej 

revolúcie a búrlivého rozmachu a rozvoja vedeckých poznatkov a ich vplyvu na obsahové 

zameranie spoločenského vedomia a sociálnu prax. Podobné aktivity predstaviteľov katolíckej 

cirkvi nie je možné charakterizovať inak ako priame zasahovanie do činnosti verejnoprávnej 

televízie, tej televízie, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu a z príspevkov 

koncesionárov, medzi ktorými sú aj ľudia iného než katolíckeho vierovyznania ako aj ľudia, 

ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu, resp. k žiadnej cirkevnej či náboženskej 

spoločnosti. Je to návrat do hlbokej minulosti, v ktorej katolícka cirkev, vďaka svojmu 

monopolnému postaveniu vo svetonázorovej, ideovej a výchovno-vzdelávacej oblasti mohla 

priamo určovať a ovplyvňovať duchovný život spoločnosti, vrátane vedeckého výskumu 

a interpretácie vedeckých poznatkov. Dnes je takýto postoj v príkrom rozpore s charakterom 

moderného, ideologicky a nábožensky neutrálneho demokratického štátu, s princípmi 

a potrebami občianskej spoločnosti, v ktorej majú miesto a rovnakú váhu (vážnosť) záujmy 

všetkých skupín obyvateľstva (nevynímajúc aj pomerne početné skupiny ateistov 

a voľnomyšlienkarov) tvoriacich pestrú a rôznorodú paletu modernej sekularizovanej 

spoločnosti. Aj ďalší z radu argumentov hovorcu KBS odvolávajúci sa na rozhorčenie 

veriacich, na snahu cirkvi ochrániť ich pred zhubným vplyvom materialistických a zblúdilých 

poznatkov a názorov vyznieva dosť nepresvedčivo, pretože „rozhodnutia úzkej skupiny ľudí 
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(členov KBS – Š.S.) vydáva za názor veriacich, podobne ako sa niekdajšia (komunistická – 

Š.S.) moc ochraňovala anonymnou masou pracujúcich“ (Chmelár, 2009, s. 2). Navyše, 

podobné argumenty vyjadrujú nedôveru vo vzťahu k intelektuálnym schopnostiam a sile 

náboženského presvedčenia väčšiny veriaceho obyvateľstva, ktorí nie sú schopní vytvoriť si 

vlastný názor na obsah zhliadnutého dokumentu, z čoho vyplýva potreba ich manažovania zo 

strany cirkevného vedenia, resp. sú natoľko slabí vo svojej viere, že zhliadnutie jedného 

dokumentu môže mať na ich presvedčenie dehonestujúci účinok. Stiahnutie daného 

dokumentu z programovej štruktúry STV vedenie tejto inštitúcie zdôvodnilo tým, že 

v skutočnosti nešlo o ideologické a politické, ale výlučne len o dramaturgické rozhodnutie, 

čomu bolo, vzhľadom na existujúce okolnosti a zloženie vtedajšej vládnej koalície ťažko 

uveriť. Práve naopak, dané rozhodnutie bolo jednoznačným potvrdením a priznaním silného 

vplyvu predstaviteľov katolíckej cirkvi na spoločenský, duchovný a kultúrny život na 

Slovensku ako aj na jeho politických predstaviteľov. Uvedený prípad, ktorý v novodobej 

histórii Slovenska nebol ojedinelým, je zároveň aj varovaním pred zneužívaním vplyvu 

a postavenia zo strany jednej z najvplyvnejších inštitúcii v štáte smerom k obmedzovaniu 

slobody prejavu, vedeckého bádania ako aj nezávislosti a verejnoprávnosti STV.        

 Zámer tvorcov zmluvného dokumentu, ako správne vystihol P. Prusák, je viac ako 

jasný, „ak má totiž katolícka cirkev plniť úlohu ideologického dozoru, garanta mravnosti 

spoločnosti, o čo usiluje, potom sa potrebuje zmocniť adekvátnych spoločensko–duchovných 

rezortov – školstva, kultúry, štátneho práva a v neposlednom rade aj masmédií“ (Prusák, 

2003, s. 39).   

Vychádzajúc z analýzy medzištátnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, nie je možné 

nevidieť jej hlavnú črtu, ktorou je asymetrický a nevyvážený obsah, čo z nej robí dokument 

zvýhodňujúci jednu z účastníckych strán – katolícku cirkev a jej zahraničný riadiaci orgán -  

Vatikán. Zmluva jednoznačne uprednostňuje záujmy cudzieho štátu a slovenskej katolíckej 

cirkvi pred národno-štátnymi záujmami SR, pretože cirkvi umožňuje získať štatút 

privilegovaného subjektu, akého sa ďalším cirkvám a náboženským spoločnostiam, ale ani 

celému radu spoločenských organizácií nedostáva. Je možné súhlasiť s Prusákovým 

hodnotením podstaty tohto dokumentu, podľa ktorého „zmluva medzi SR a Vatikánom má 

predovšetkým doktrinálny charakter (filozofický, ideologický), presadzuje katolicizmus ako 

štátnu doktrínu, ktorá má poradensky pôsobiť (ako za Rakúsko-uhorskej monarchie) vo 

všetkých oblastiach spoločenského života, najmä v nadstavbovej sfére“ (Prusák, 2003, s. 39). 

Je smutné, že aj napriek uvedomovaniu si dôsledkov realizácie uvedenej zmluvy bol tento 

dokument v NR SR bez akejkoľvek vecnej diskusie, pripomienok a námietok schválený, čím 
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naši predstavitelia zákonodarnej moci dokázali, že suverenita štátu a štátnej moci, súčasťou 

ktorej sú aj naši poslanci, ako aj demokratický a pluralitný charakter existujúceho systému pre 

nich nepredstavujú hodnoty, pre ktoré sa oplatí bojovať a vzdorovať sústredenému tlaku 

predstaviteľov katolicizmu a ich domácich politických prívržencov, a to aj napriek tomu, že 

by si tým pohnevali časť katolíckej hierarchie. Poslanecký sľub by mal v tomto prípade 

predstavovať dôležitejšiu hodnotu než strata priazne pápežského stolca a konzervatívnych 

kruhov katolíckeho kléru. Záujmom posledne menovaných nebolo uspokojiť sa s prijatím 

bežnej dohody medzi štátom a katolíckou cirkvou, ktorej obsah by musel zodpovedať dikcii 

nášho právneho poriadku, ale vďaka ústupčivosti našich politických elít a vidine 

krátkodobého politického zisku presadili formu medzištátnej zmluvy, disponujúcej 

neporovnateľne vyššou mierou záväznosti a nadradenosti vo vzťahu k domácim právnym 

predpisom. Z pohľadu záujmov katolíckej cirkvi a Svätej stolice (nie však štátu) bola voľba 

medzištátnej zmluvy konkordátneho typu pochopiteľná, pretože umožňovala vymaniť 

privilégia katolíckej cirkvi z demokratickej kontroly a zafixovať jej dominanciu tak, aby ani 

ďalšie politické reprezentácie nemohli bez výslovného súhlasu pápežského stolca meniť alebo 

dopĺňať jej jednotlivé články, príp. jednostranným rozhodnutím vypovedať jej platnosť. 

Prijatím medzištátnej zmluvy katolícka cirkev a Svätá stolica sledovali tri hlavné ciele. Tým 

prvým bolo „zabetónovať“ získané privilégia a upevniť mocenské postavenie katolíckej cirkvi 

na Slovensku tak, aby sa dosiahnutý stav stal nezvratným. Druhým cieľom bolo vymaniť tieto 

privilégia, vrátane masívnych štátnych finančných príspevkov a dotácií spod vplyvu 

existujúceho právneho systému a politických predstaviteľov štátnej moci, ako aj spod 

verejného dohľadu a kontroly kompetentných a k tomu určených štátnych inštitúcií. Tretím 

cieľom bolo navodiť v spoločnosti určitú, skôr skrytú a utajovanú než transparentnú 

„nadvládu“ katolíckej cirkvi nad štátnou mocou, čo jej pridáva charakter výnimočnej, 

zvláštnej a v podstate nedotknuteľnej inštitúcie. 

V úlohe hlavného argumentu pre obhajobu a zdôvodnenie zmluvy takéhoto typu sa 

najčastejšie objavuje tvrdenie, podľa ktorého si už väčší počet krajín (v rámci EÚ je to 14 jej 

členov) upravilo svoje vzťahy so Svätou stolicou prostredníctvom konkordátu. Aj v tomto 

prípade platí, že dôležitá nie je ani tak forma dohody, ale hlavne jej obsah a z neho plynúce 

záväzky, ku ktorým sa obe strany zaviazali. A tie jednoznačne diskvalifikujú SR, pre ktorú 

z tejto zmluvy, na rozdiel od iných krajín, vyplývajú len samé povinnosti voči katolíckej 

cirkvi a Vatikánu, čo nás posúva do minulosti a robí z našej krajiny svojrázny „náboženský 

skanzen“ rozprestierajúci sa na území sekularizujúcej sa Európy. Základná zmluva medzi SR 

a Svätou stolicou v takej podobe, v akej bola podpísaná, nemôže byť prijateľná pre nijaký 
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suverénny štátny útvar fungujúci na princípoch občianskeho a právneho štátu, iba ak naši 

politickí predstavitelia a ich katolícki spojenci „chceli občianske princípy zameniť za axiómu, 

že všetka moc pochádza od Boha, a pretvoriť Slovensko na tzv. farskú či klerikálnu 

republiku“ (Zavacká, 2011a), v ktorej by sa zrealizoval dávny sen všetkých klerikálov 

o splynutí mocenskoštátnych a cirkevných záujmov, v dôsledku čoho by sme sa odcudzili tým 

krajinám demokratického sveta, do spoločenstva ktorých sme nie tak dávno vstúpili.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




