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6.  Stručná charakteristika osobitných zmluvných dokumentov uzatvorených 

medzi SR a Svätou stolicou 

 

Pre realizáciu hlavných cieľov a zámerov katolíckej cirkvi a Svätej stolice sa 

dôležitejším než samotný obsah základnej zmluvy ukazuje záväzok prijať ďalšie čiastkové 

zmluvné dokumenty, upravujúce činnosť katolíckej cirkvi v tých oblastiach, na ktorých jej 

zvlášť záleží. Týka sa to týchto štyroch dokumentov: Osobitnej zmluvy o duchovnej službe 

katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky; 

Osobitnej zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní; Osobitnej zmluvy o finančnom 

zabezpečení  Katolíckej cirkvi;  Osobitnej zmluvy o výhrade vo svedomí. 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym 

veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zložkách SR bola podpísaná 21. 8. 2002 

v Bratislave a ratifikovaná prezidentom SR 11. 10. 2002. Ešte v tom istom mesiaci, konkrétne 

28. 10. 2002, došlo vo Vatikáne k výmene ratifikačných listín a následne - 28. 11. 2002 bolo 

znenie zmluvy zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 648/2002, v dôsledku čoho predmetný 

zmluvný dokument nadobudol právnu záväznosť.    

V zdôvodnení nutnosti prijatia zmluvy takéhoto charakteru sa poukazuje na význam 

duchovnej služby v ozbrojených silách a zboroch SR pre výchovu a pôsobenie v duchu 

kresťanského učenia s cieľom posilňovať vieru a náboženský svetonázor katolíkov (ale aj 

nerozhodných a váhajúcich), pôsobiacich v týchto zložkách, ako aj ich rodinných 

príslušníkov, poslucháčov školských zariadení, spravovaných príslušnými rezortmi, ľudí vo 

výkone trestu a pod., teda tých osôb, ktoré v zmysle čl. 3 zmluvného dokumentu 

a vychádzajúc z predpisov kanonického práva spadajú pod právomoc ordinariátu ozbrojených 

síl a ozbrojených zborov. Ide v podstate o naštartovanie procesu deateizácie, t. j. 

pokresťančenia či, inak povedané, o evanjelizáciu tých zložiek štátu, ktoré v období 

predchádzajúceho politického systému zo strany vládnucej moci a z dôvodu napĺňania jej 

mocensko-politických záujmov podliehali silnému antináboženskému a anticirkevnému tlaku, 

v dôsledku čoho sa práve tieto zložky štátnej správy vyznačovali vysokou mierou 

sekularizácie a svetským charakterom činnosti ich riadiacich a organizačných štruktúr. 

V predchádzajúcom období v ozbrojených zložkách štátu túto úlohu na seba preberali 

politickí pracovníci a výchovní poradcovia, dnes, vzhľadom na zmeny v charaktere 

a zameraní existujúceho politického režimu, ako aj na obsah prijatej zmluvy, sa týmto 

otázkam venujú kňazi a diakoni poverení duchovnou službou v ordinariáte, ktorí prebrali 

náplň práce a úlohy bývalých „politrukov“. K podstatnej zmene však došlo v obsahu 
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výchovného pôsobenia a používanej terminológii, takže „namiesto socialistická sa teraz 

používa kresťanská, namiesto socialistický internacionalizmus sa používa božia láska, 

politicko-výchovnú izbu nahradila kaplnka a politické školenie mužstva nahradili 

bohoslužby“ (Dányi, Baťala, 2006, s. 74).  

Na základe zmluvnej dohody (čl. 1. a 2.) Svätá stolica, vychádzajúc z dikcie 

kanonického práva a inšpirujúc sa apoštolskou konštitúciou pápeža Jána Pavla II. Spirituali 

militum curae, ako aj právnymi predpismi SR (nie náhodou sú uvedené na poslednom mieste),  

zriaďuje ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov na úrovni diecézy, disponujúci 

kanonickou právnou subjektivitou a zároveň vystupujúci v úlohe osobitnej inštitúcie 

v štruktúrach ozbrojených zložiek SR. V čele ordinariátu stojí ordinár, ktorý ako najvyšší 

duchovný v ozbrojených zložkách štátu a súčasť ich organizačných štruktúr je členom 

Konferencie biskupov Slovenska, vymenovanie ktorého, tak ako sa uvádza v predmetnej 

zmluve „je výlučným právom Svätej stolice“. Vojenské ordinariáty sú priamo podriadené 

Svätej stolici, presnejšie povedané, ich riadiacim orgánom je Kongregácia pre biskupov. 

Centrálny dohľad, bezprostredné riadenie a personálne otázky diecéz ozbrojených síl 

a ozbrojených zborov má na starosti koordinačný orgán kongregácie, ktorým je Centrálny 

úrad pre riadenie vojenských ordinariátov pri Svätej stolici. Členom tohto úradu je aj 

generálny ordinár na Slovensku František Rábek.  Je zarážajúce, že cudzí štátny útvar, t. j. 

Vatikán, zriaďuje svoju inštitúciu v ozbrojených silách a zložkách iného suverénneho štátu - 

SR, ktorá sa, vychádzajúc zo znenia Ústavy SR, neviaže na žiadnu ideológiu a žiadne 

náboženstvo, pričom samotná inštitúcia, resp. jej predstavitelia (ordinár, generálny vikár, 

vikári, kňazi a diakoni), v štruktúrach tých organizácií, v ktorých pôsobia a ktorých sú členmi, 

sa tešia nadštandardným právam a kompetenciám, čo im pridáva punc výnimočnosti a robí 

z nich akýsi „štát v štáte“, resp. zvláštnu a autonómnu zložku v ozbrojených silách SR 

riadiacu sa svojimi predpismi a pravidlami nezávisle na vnútorných pravidlách tých 

organizácií, v ktorých pôsobia. Potvrdením tejto skutočnosti je znenie čl. 4., v ktorom sa 

uvádza: „Ordinár pri výbere generálneho vikára a iných vikárov, ako aj pri výbere kňazov 

a diakonov pre duchovnú službu v ordinariáte rozhoduje nezávisle a výlučne, rozhoduje o ich 

vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní podľa kanonického práva“. Podobne je to 

aj s udeľovaním trestov - čl. 9., podľa ktorého ak by sa klerik poverený duchovnou službou 

mal podrobiť disciplinárnemu trestu, ktorý nemá kanonický charakter, jeho nadriadený 

v ozbrojených zložkách ho môže potrestať len po predchádzajúcej dohode s ordinárom, teda 

len po jeho súhlasnom odobrení navrhovaného potrestania. Civilní predstavitelia daných 

zložiek (velitelia, riaditelia a pod.) sú v podstate obmedzení v možnostiach rozhodovania 



 82 

o mnohých záležitostiach personálneho, organizačného a riadiaceho charakteru, čo v praxi 

znamená neopodstatnený zásah do ich veliteľských právomocí, porušení princípu 

subordinácie a v konečnom dôsledku znížení ich dosahu na činnosť ordinariátu a na celkový 

stav a funkčnosť dôležitých štátnych ustanovizní.   

Podľa čl. 10 tohto zmluvného dokumentu „Slovenská republika zabezpečí finančné 

a materiálne potreby ordinariátu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky“ do takej 

miery, aby táto zložka bezpečnostných síl mohla úspešne plniť svoje úlohy a poslanie 

duchovno–pastierskej inštitúcie. Príslušníci ordinariátu podobne ako ich laickí 

spolupracovníci sú v služobnom pomere, majú prepožičané hodnosti a participujú na všetkých 

finančných a materiálnych výhodách, ktoré v porovnaní s inými rezortmi dosahujú 

nadpriemerné ukazovatele, pričom ich jediným zdrojom je štátny rozpočet SR.  

Hlavným znakom predmetnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 

(podobne ako je to aj v prípade zmluvy základnej) je jej nevyváženosť, prejavujúca sa v tom, 

že štát, presnejšie povedané, príslušné štátne inštitúcie a ich predstavitelia sú vo vzťahu 

k ordinariátu postavené do pozície štatistov a sponzorov jeho činnosti. Takýmto spôsobom sa 

všetci občania štátu, všetci daňoví poplatníci bez ohľadu na ich vierovyznanie podieľajú na 

aktivitách katolíckej cirkvi v štátnych zariadeniach, ktorých výsledná hodnota je z pohľadu 

kvality výkonu úloh, funkčnosti a poslania ozbrojených zložiek v podstate zanedbateľná. 

Zaujímavou sa ukazuje informácia, podľa ktorej výška materiálnej a finančnej štátnej dotácie 

na činnosť ordinariátu je verejnosti neznáma, podobne ako aj zverejnenie účelu a spôsobov 

použitia štátnych prostriedkov je mimo kontroly verejnosti, ale aj k tomu určených 

kontrolných orgánov štátu. Rovnako nie sú k dispozícii štatistické údaje týkajúce sa 

využívania služieb ordinariátu samotnými zamestnancami ozbrojených síl a zborov SR a ich 

rodinnými príslušníkmi, čo pochopiteľne vyvoláva určité podozrenia a pochybnosti 

o význame a potrebe duchovnej služby v bezpečnostných silách nášho štátu. Ak činnosť 

ordinariátu je v prvom rade a skoro výlučne zameraná na organizáciu pútí vybraných 

príslušníkov ozbrojených síl SR na sväté miesta u nás a v zahraničí (čo tvorí hlavnú náplň 

práce služobníkov božích v daných zložkách), potom pochybnosti o zmysluplnosti ich aktivít 

a samotnej existencie ordinariátu sú celkom opodstatnené. Predsa každý zamestnanec 

ozbrojených zložiek, každý veriaci a ich rodinní príslušníci, podobne ako celý rad iných 

zamestnancov, môžu v čase osobného voľna, teda v mimopracovnej dobe, slobodne 

uspokojovať svoje náboženské potreby bez toho, aby sa otázky náboženstva, viery, 

náboženskej výchovy a duchovnej služby zaťahovali na pôdu štátnych orgánov a štátnych 

inštitúcií, ktoré v podmienkach demokratického pluralitného systému musia zo zákona 
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zachovávať svoju nadstraníckosť a ideologickú, teda aj náboženskú neutralitu. Bez 

rešpektovania týchto východiskových princípov a požiadaviek občianskej spoločnosti 

a právneho štátu zákonite strácajú svoju demokratickú podstatu, spochybňuje sa ich 

postavenie ako nezávislých inštitúcií, hlavnou úlohou a zameraním ktorých je brániť štátnu 

nezávislosť, územnú integritu štátu a jeho suverenitu, podieľať sa napĺňaní a ochrane 

národnoštátnych záujmov a slúžiť záujmom širokej verejnosti.  

Vychádzajúc z analýzy obsahu uvedenej zmluvy, nie je možné nevidieť skutočné 

motívy a ciele katolíckej cirkvi, ktoré sa netýkajú len problému poskytovania duchovnej 

služby a útechy veriacim zamestnancom daných inštitúcií, ale, inšpirujúc sa obsahom 

dokumentu Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2001 – 

2006 a následne aj podobného dokumentu zameraného na roky 2007 - 2013 snažia sa 

získavať nových veriacich z radov váhajúcich a svetonázorovo nevyhranených a dnešnými 

podmienkami existenčného ohrozenia zneistených jednotlivcov prostredníctvom tzv. 

duchovného poradenstva a propagácie kresťanského modelu života.  

Aktivity ordinariátu sa nevzťahujú len na vykonávanie dušpastierskej činnosti medzi 

katolíckymi veriacimi v ozbrojených silách a zložkách SR, ale, presahujúc svoje pôvodné 

poslanie, prenikajú aj na pôdu orgánov štátnej moci v podobe požehnávania a posväcovania 

služobných priestorov a kancelárií vedúcich predstaviteľov jednotlivých ministerstiev. Napr. 

už tradične sa trojkráľové požehnávanie uskutočňovalo za asistencie a s iniciatívnym 

prispením štátnych činiteľov, pochádzajúcich z radov KDH a SDKÚ – ministrov D. Lipšica, 

V. Pálka, P. Prokopoviča, J. Lišku, L. Pittnera a ďalších predstaviteľov našich politických elít. 

Je namieste otázka, koho záujmy títo a im podobní reprezentanti verejnej moci zastupovali 

a ešte aj dnes zastupujú. Sú to skutočne a výhradne záujmy štátu a slovenskej verejnosti alebo 

skôr záujmy Svätej stolice a domáceho katolíckeho kléru? Obsah schválených zmlúv 

a silnejúce prejavy politického klerikalizmu na našej politickej scéne sú dostačujúcou a 

jednoznačnou odpoveďou na položené otázky. 

Po roku 1989 sa snahy a ciele katolíckej cirkvi upriamili hlavne, aj keď nie výlučne, 

na oblasť výchovy a vzdelávania, teda na tú oblasť života spoločnosti a na tie výchovno-

vzdelávacie inštitúcie, prostredníctvom ktorých môžu predstavitelia tejto cirkevnej 

organizácie čo najintenzívnejšie ovplyvňovať myslenie a svetonázorové presvedčenie mladej 

generácie. Otvorene o tom písal bývalý predseda KBS R. Baláž, keď priznal, že „pokiaľ ide 

o staršiu generáciu, cirkev môže dosť ťažko očakávať veľké zmeny, no do mladej generácie 

musí cirkev investovať veľa záujmu“ (Baláž, 1999, s. 1). Záujem katolíckej cirkvi preniknúť 

do oblasti výchovy a vzdelávania s cieľom aktívne sa podieľať na jej ďalšom intelektuálnom 
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a duchovnom rozvoji sa odrazil nielen v obsahu základnej zmluvy medzi SR a Svätou 

stolicou, ale aj v znení ďalšieho významného dokumentu prijatého pod názvom Zmluva medzi 

Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, publikovaného 

pod č. 394/2004 Z. z., ktorého platnosť bola určená dátumom 9. 7. 2004. Podpisom tejto 

zmluvy sa Slovenská republika zaviazala napĺňať predstavy a ciele katolíckej cirkvi v oblasti 

výchovy a vzdelávania mladej generácie, inak povedané, uvedená zmluva zaväzuje štátnu 

moc realizovať školskú politiku v úzkej súčinnosti s predstavami a zámermi katolíckej cirkvi. 

Oficiálne proklamovaným dôvodom úzkej spolupráce, resp. silnejúcej angažovanosti 

katolíckej cirkvi v uvedenej oblasti verejného života, vychádzajúc z preambuly uvedenej 

zmluvy, ako aj z vyjadrení čelných predstaviteľov tejto cirkevnej organizácie, je snaha 

zabrániť pokračujúcemu morálnemu úpadku mladej generácie a jej podliehaniu zvodom 

novopohanskej západnej kultúry (osvietenstvu, liberalizmu, relativizmu a sekularizmu), ako aj 

rôznym druhom a prejavom nekresťanských kultov a zvrátených sektárskych bludov vedúcich 

k podrývaniu, či dokonca odmietaniu tradičných kresťanských hodnôt, v konečnom dôsledku 

(tak ako o tom hovoril vo svojom vystúpení na Kalvárii v Nitre kardinál J. Ch. Korec dňa 5. 

júla 2001 alebo o 9 rokov neskôr, teda v roku 2010 spišský biskup F. Tondra vo svojej kázni 

na národnej púti v Nitre) ohrozujúcich samotnú kresťanskú podstatu slovenského národa. 

Spôsob, akým je možné zabrániť prehlbovaniu procesu sekularizácie v oblasti školskej 

politiky, protagonisti zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní vidia v realizácii 

východiskových rozhodnutí a prijatí opatrení zameraných v prvom rade na konverziu štátnych 

škôl na školy cirkevné (v súčasnosti ich na Slovensku pôsobí približne 180), na finančné 

zabezpečenie ich činnosti z prostriedkov štátu (čl. 1. ods. 8), na zavedenie vyučovania 

náboženstva ako povinného predmetu na všetkých typoch základných a stredných škôl 

vrátane štátnych školských zariadení (čl. 2. ods. 4) a nakoniec na prienik a šírenie svojej 

misijnej a dušpastierskej činnosti na akademickú pôdu prostredníctvom zriaďovania 

vysokoškolských pastoračných centier (čl. 5. ods. 1 a 2) s cieľom „uskutočňovať pastoračnú, 

duchovnú a vzdelávaciu činnosť členov akademickej obce na vysokých školách“.   

Veľkým úspechom pre cirkev a realizáciu jej cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania 

je zrovnoprávnenie cirkevných školských zariadení s ich štátnymi ekvivalentmi, pričom 

právomoci zriaďovateľa týchto škôl, t. j. katolíckej cirkvi, sú natoľko rozsiahle, že z nich 

robia na štátnej správe nezávislé inštitúcie. Potvrdením pravdivosti uvedeného názoru je ods. 

7. prvého článku predmetnej zmluvy, podľa ktorého „Slovenská republika nebude požadovať, 

aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré 

nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu“. Týmto ústupkom zo strany štátnej moci sa 
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v podstate založili dve rozdielne a navzájom si odporujúce výchovné a vzdelávacie koncepcie 

s rozdielnymi programami, s odlišnou obsahovou náplňou a cieľmi výchovného pôsobenia. 

Na jednej strane vzdelávanie založené na náboženskom svetonázore, na princípoch 

kresťanskej viery a normách kresťanského hodnotového systému, na strane druhej štátny 

systém výchovy a vzdelávania vychádzajúci z najnovších vedeckých poznatkov, preferujúci 

kritický pohľad na problémy dneška a zdôrazňujúci význam aktívneho prístupu k riešeniu 

týchto problémov. Zaujímavou sa ukazuje tá skutočnosť, že podobné úvahy o zrovnoprávnení 

cirkevných a štátnych škôl sa objavili aj v návrhu zmluvy medzi Českou republikou 

a Vatikánom, avšak z dôvodu nesúhlasu predstaviteľov vládnej komisie bol daný bod 

z návrhu zmluvného textu vyškrtnutý. Uvedený fakt svedčí na jednej strane 

o pragmatickejšom a zodpovednejšom prístupe českej politickej reprezentácie k takému 

závažnému problému, akým je proces výchovy a vzdelávania mladej generácie, na strane 

druhej je svedectvom slabosti a obmedzených možností českej katolíckej cirkvi ovplyvňovať 

dianie v spoločnosti a v porovnaní so Slovenskom poukazuje na podstatne nižšiu mieru 

klerikalizácie českej politickej scény a verejného života..  

Dôležitou súčasťou zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní je záväzok štátu 

zabezpečiť financovanie prevádzky všetkých typov cirkevných škôl vrátane finančného 

pokrytia vyučovania katolíckeho náboženstva v necirkevných školských zariadeniach. 

V prvom prípade táto povinnosť vyplýva zo znenia čl. 1., ods. 8, v ktorom sa uvádza: 

„Katolíckym školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú 

všetky ostatné školy v súlade s právnym poriadkom SR“, resp. čl. 4., ods. 5 o štátnom 

financovaní katolíckych bohosloveckých fakúlt a kňazských seminárov. V druhom prípade, 

teda v prípade materiálneho a finančného zabezpečenia vyučovania katolíckeho náboženstva, 

je záväzok štátu určený obsahom čl. 2., ods. 6, podľa ktorého „pre tvorbu, financovanie 

výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, 

ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá 

(zvýraznil Š. S.) ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických 

príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov“. Je nevyhnutné poukázať na tú 

skutočnosť, že existujúci stav, v ktorom štátnym orgánom prislúcha len povinnosť financovať 

rozvoj cirkevných aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania bez akejkoľvek reálnej možnosti 

ovplyvňovať výkon a obsahové zameranie týchto aktivít, je výhodný len pre jednu zo 

zúčastnených strán, t. j. pre katolícku cirkev, ktorej reprezentanti, podobne ako im blízki 

politickí aktéri len neradi zverejňujú celkový objem a finančné toky, smerujúce do oblasti 

cirkevnej školskej politiky. Navyše, niektorí z vedúcich predstaviteľov katolicizmu na 
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Slovensku (týka sa to hlavne členov KBS) sa v záujme napĺňania svojich cieľov neváhali 

uchýliť k zavádzaniu a klamstvám, dôkazom čoho bol ich sľub, podľa ktorého po troch 

rokoch od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku to bude katolícka cirkev, ktorá na 

seba preberie záväzok plného financovania jej prevádzky z vlastných zdrojov. Samozrejme, 

k realizácii tohto sľubu nedošlo, veď prečo aj, keď predstavitelia štátu podpísali zmluvu, 

z obsahu ktorej vyplýva povinnosť financovať všetky vysokoškolské zariadenia v správe 

katolíckej cirkvi zo štátneho rozpočtu. Opätovná snaha katolíckej cirkvi navýšiť toky štátnych 

financií do cirkevného školstva sa prejavila aj v dokumente Katolícka cirkev a spoločnosť 

2012-2016, ktorý odovzdal predseda Konferencie biskupov Slovenska S. Zvolenský 

predstaviteľom  piatich významných politických strán (Smer-SD, SDKU-DS, KDH, Most-

Hid, SaS) dňa 16.2.2012, v ktorom sa, okrem iného požaduje „zabezpečiť úplne rovnocenné 

financovanie cirkevných škôl, školských zariadení a centier voľného času... ako aj vytvoriť 

nárok na kapitálové výdavky aj pre cirkevné školy a cirkevné ŠZ...“ (Katolícka cirkev 

a spoločnosť 2012-2016, 2012, s. 3). Ak berieme do úvahy načasovanie zverejnenia daného 

dokumentu spadajúceho do predvolebného obdobia ako aj adresátov, ktorým je dokument 

určený, nie je možné nevidieť jeho hlavný zmysel a určenie, ktorým je určitý nátlak 

a otvorené ovplyvňovanie budúcich držiteľov štátnej a vládnej moci v štáte. Zároveň je to aj 

snaha o rozšírenie štátnych dotácií na tie oblastí cirkevného školstva, ktoré doposiaľ boli 

mimo finančného krytia z prostriedkov štátu, inak povedané, financovanie týchto oblastí bolo 

v plnej a výlučnej réžii katolíckej cirkvi a jej rozpočtu. Takou je aj oblasť kapitálových 

výdavkov, za ktoré by, podľa návrhu predstaviteľov katolíckej cirkvi mal prevziať 

zodpovedať štát, čím by podstatným spôsobom odbremenil finančnú záťaž ležiacu na pleciach 

cirkvi za prevádzku svojich cirkevných škôl a školských zariadení. Vyzdvihovať takúto 

požiadavku v dobe, v ktorej štátne a verejné školstvo je dlhodobo finančne podkapitalizované 

je prejavom straty zmyslu pre realitu, resp. prejavom neutíchajúceho hladu po štátnych 

financiách a verejných zdrojov. Zarážajúce na tom je aj skutočnosť, že takéto požiadavky 

predkladá katolícka cirkev, zaujímajúca postavenie jednej z najbohatších inštitúcií v štáte.          

Zvláštnu pozornosť venuje katolícka cirkev vysokoškolskej mládeži, a to hneď 

z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je fakt, že táto skupina slovenskej populácie zaznamenáva 

neustály nárast, v dôsledku čoho už dnes predstavuje najpočetnejšiu komunitu mládeže. 

Druhým dôvodom je skutočnosť, podľa ktorej poslucháči vysokých škôl vďaka dosiahnutej 

úrovni vzdelania, vplyvu vedeckého poznania a svojej otvorenosti voči hodnotám a vzorom 

západnej kultúry sú v očiach katolíckych duchovných najviac ohrozenou skupinou mládeže, 

vyžadujúcou si špeciálny prístup a použitie špecifických metód a prostriedkov ovplyvňovania. 
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Tretím dôvodom je fakt, že študujúca mládež je vo veku, kedy „prestáva veriť tomu, čo im 

ako deťom rozprávali pán farár a rodičia. Začína pochybovať o zjavených pravdách a celom 

učení katolíckej cirkvi. Mládež sa snaží z tohto pôsobenia vymaniť, pretože začína spoznávať 

aj iné hodnoty života a začína vnímať realitu života vo svojom okolí. Práve z uvedených 

dôvodov je pre cirkev také veľmi dôležité aktívne pôsobiť a neustále spracovávať túto 

skupinu mladých ľudí“ (Baťala, 2005, s. 136). Štvrtý dôvod vyplýva z poznania a uvedomenia 

si toho, že práve absolventi vysokých škôl vytvárajú početnú skupinu ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva s pre ne typickým pragmatickým a materialistickým prístupom k pracovným 

aktivitám a k životu ako takému. To všetko viedlo k tomu, že už v roku 1997, teda ešte pred 

podpisom základných zmluvných dokumentov medzi SR zo Svätou stolicou, v katolíckej 

cirkvi sa pristúpilo k vypracovaniu koncepcie pastorácie vysokoškolskej mládeže. Už o rok 

neskôr, teda v roku 1998, po úspešných rokovaniach predstaviteľov KBS s rektormi 

slovenských univerzít začali na akademickej pôde pôsobiť tzv. univerzitné pastoračné centrá 

a strediská. O niekoľko rokov neskôr, konkrétne po prijatí zmluvných dokumentov medzi SR 

a Svätou stolicou, takéto, obrazne povedané, „detašované pracoviská“ katolíckej cirkvi na 

pôde vysokoškolských zariadení získali zmluvné ukotvenie, čím sa ešte viac posilnilo ich 

postavenie a význam v štruktúrach univerzitných pracovísk. Problematike vysokoškolských 

pastoračných centier sa venuje čl. 5. predmetnej zmluvy, v ktorom sa, okrem iného píše: 

„Vysokoškolské pastoračné centrá uskutočňujú pastoračnú, duchovnú a vzdelávaciu činnosť 

členov akademickej obce na vysokých školách“. Skutočným poslaním a cieľom činnosti 

týchto stredísk je šíriť náboženský svetonázor medzi univerzitnou mládežou a tiež 

kontrolovať a ovplyvňovať myslenie a svedomie pedagogických pracovníkov, poslucháčov 

a zamestnancov vysokoškolských pracovísk. K dosahovaniu týchto cieľov slúžia rôzne akcie 

a podujatia realizujúce sa formou prednášok, seminárov, besied a diskusií týkajúcich sa tých 

problémov, ktoré trápia predovšetkým študujúcu mládež. Z pohľadu záujmov a cieľov cirkvi 

sa jednou z najdôležitejších aktivít, realizujúcich sa v prostredí našich univerzít stáva 

uspokojovanie náboženských potrieb ich študentov a zamestnancov formou vykonávania 

náboženských obradov – spovedí a svätých omší, so všetkými náležitosťami (prenosné oltáre, 

náboženské symboly, kázne a pod.), ktoré sú typické pre ich realizáciu. A to na pôde 

univerzitných pracovísk, čo je nielen v rozpore s našim právnym poriadkom (vysokoškolský 

zákon, Ústava SR) ale aj s judikatúrou Rady Európy, ktorej je Slovensko členom. Súdny 

orgán tejto medzinárodnej organizácie - Európsky súd pre ľudské práva svojím rozhodnutím 

zo dňa 3. 11. 2009 dal za pravdu talianskej občianke S. Lantsiovej, ktorá sa sťažovala na 

kríže, umiestnené na stenách talianskych štátnych školských zariadení. Podľa rozhodnutia 
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súdu, náboženské symboly nepatria do štátnych škôl, pretože ich umiestnením sa porušujú 

sekulárne princípy, na základe ktorých majú verejné vzdelávacie inštitúcie fungovať. Z tohto 

pohľadu je umiestňovanie náboženských symbolov či dokonca výkon bohoslužobných 

obradov na pôde našich verejnoprávnych vysokoškolských zariadení v rozpore s princípmi 

a požiadavkami jednej z najvýznamnejších medzinárodných ľudsko-právnych organizácii 

(Rada Európy), súčasťou ktorej je aj naša republika. Len niekoľko dní po zverejnení rozsudku 

Európskeho súdu pre ľudské práva, t.j. 10.12.2009 slovenský parlament väčšinou hlasov 

schválil vyhlásenie (navrhli a sformulovali ho poslanci KDH) odsudzujúce rozhodnutie tejto 

súdnej inštancie, ktoré je, podľa presvedčenia väčšiny našich zákonodarcov „v rozpore 

s kultúrnym dedičstvom a kresťanskou históriou Európy“ (Čajovec, 2009).  

V súvislosti s pôsobením vysokoškolských pastoračných centier je nevyhnutné 

poukázať na tú skutočnosť, že náklady na ich činnosť sú hradené z rozpočtov jednotlivých 

univerzít, čo v dnešných podmienkach zhoršujúceho sa finančného stavu vysokého školstva 

a nevyhovujúceho materiálneho zabezpečenia vyučovacích a výskumných aktivít nie je 

možné charakterizovať inak ako zbytočný luxus a nezodpovedné nakladanie s verejnými 

prostriedkami. Navyše, ide o flagrantné porušenie ideologickej a náboženskej neutrality 

akademickej pôdy a ignorovanie princípov akademických slobôd, medzi ktorými dominuje 

sloboda vedeckého výskumu, sloboda vyjadrovania a sloboda ale aj povinnosť poskytovať 

objektívne, t.j. vedecké poznatky o vývoji objektívnej reality, očistené od vedecky sa 

tváriacich, ale vedeckým poznatkom odporujúcich náboženských úvah a teologických 

teoretických konštrukcií. K vzniku a rozširovaniu činnosti vysokoškolských pastoračných 

centier dochádza na všetkých verejných univerzitách, na pôde ktorých sa vykonávajú 

náboženské obrady a propagujú sa „pseudovedecké“, resp. vedu popierajúce náboženské 

predstavy a dogmy, čo ruský teoretik a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku V. L. Ginzburg 

okomentoval nasledujúcim spôsobom: „Mimoriadne pohoršujúci je pokus cirkvi (pričom nie 

je dôležité, či ide o cirkev katolícku, pôsobiacu na našom území alebo cirkev pravoslávnu, 

aktivizujúcu sa v podmienkach súčasného Ruska – Š. S.) udomácniť sa na školách. 

Potrebujeme vzdelaných ľudí, a budú ich vzdelávať v duchu toho, že ľudstvo vzniklo pred 

desaťtisíc rokmi. V škole sa nesmie učiť to, čo odporuje súčasnej vede“ (Ginzburg, 2009, s. 

1). V súvislosti s prenikaním náboženských predstáv vychádzajúcich z obsahu biblických 

textov na akademickú pôdu a do školských zariadení anglický filozof Stephen Law v práci 

Boj o myslenie detí, vydanej v roku 2006 uvádza, že „v stredoveku vládnuce náboženské 

predstavy (napr. o stvorení sveta za 6 dní, resp. stvorení celého vesmíru približne pred 10 000 

rokmi) veda už pred tromi či štyrmi storočiami vyvrátila a zdali sa mŕtve ako skala, dnes 
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sebou nielen šklbú, ale sú živé a v našich školách a univerzitách sa im dobre darí“ (Beňo, 

2008a, s. 27). Mimoriadne silný nárast náboženského fundamentalizmu a jeho prienik do 

oblasti výchovy a vzdelávania zaznamenávame nielen v USA, kde podľa prieskumu 

Gallupovho inštitútu z roku 1993 „až 68% Američanov schvaľovalo, aby sa kreacionistická 

dogma vyučovala na hodinách biológie“ (Smith, Koch, 2011 s. 54), ale aj v tzv. nových 

európskych demokraciách, v ktorých po zániku systému reálneho socializmu a za 

významného prispenia nových politických elít sa vytvorila živná pôda a priaznivé podmienky 

na masívny nástup cirkví a náboženských spoločností za ovládnutie myslenia a účinnejšie 

ovplyvňovanie a formovanie svetonázorových východísk mladej generácie. Jedným 

z príkladov, potvrdzujúcich tento trend bolo rozhodnutie srbskej ministerky školstva L. 

Čoličovej, ktorá svojim výnosom odstránila výučbu evolučnej teórie z učebných osnov 

štátnych škôl a nahradila ho kreacionalistickým, t.j. doslovným výkladom biblických textov, 

vysvetľujúcich vznik a vývoj ľudského rodu. Slovensko v tomto trende nepredstavuje žiadnu 

výnimku, ba práve naopak, je ďalším potvrdením toho, ako za výdatnej pomoci 

zodpovedných predstaviteľov štátnej moci a akademických funkcionárov sa do školských 

osnov a na univerzitnú pôdu pretláčajú iracionálne, dnešnému vedeckému poznaniu a ľudskej 

praktickej skúsenosti odporujúce náboženské poznatky a biblické dogmy, postavené len 

a výlučne na autorite Bohom zjavených právd a oficiálnou cirkevnou náukou odobreného 

pohľadu na prírodu, človeka a spoločnosť, čo je v príkrom rozpore s verejne deklarovanou 

požiadavkou viesť súčasnú mladú generáciu k vedeckému, t.j. kritickému a nezávislému 

mysleniu  a poznaniu.    

Otázkam zavedenia, obsahového zamerania, financovania a kontroly výučby 

katolíckeho náboženstva na základných a stredných školách vrátane škôl štátnych sa venuje 

celý 2. článok zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní, obsah ktorého jednoznačne 

a nezakryte vyjadruje skutočné túžby a ciele katolíckej cirkvi – byť lídrom a dôležitým 

činiteľom schopným zaujať vedúce postavenie v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorej by sa 

„duch kresťanstva“ mal stať dominantným a určujúcim princípom, ovplyvňujúcim celý proces 

formovania svetonázorových a ideových názorov, predstáv a postojov mladej generácie.  

Výučba náboženstva na štátnych školách sa realizuje formou povinne voliteľného 

predmetu v alternácii s etickou výchovou, pričom je len na rozhodnutí rodičov, ktorý 

z uvedených predmetov si žiak vyberie. V súvislosti s problematikou výučby etickej výchovy 

na školách základného a stredného typu sa „v mnohých prípadoch na jej výučbe podieľajú 

katechéti, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kanonickú misiu vydanú príslušnou 

cirkevnou vrchnosťou“ (Beňo, 2008b, s. 21). Akým spôsobom títo „učitelia“ vysvetľujú 
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otázky a problémy tvoriace náplň daného predmetu, z akých základných poznatkov 

vychádzajú, akú argumentáciu používajú a aké ciele sledujú je dopredu jasné. Tým cieľom je 

poskytovať nábožensky (kresťanský, katolícky) zdôvodnený pohľad na človeka, morálku, 

medziľudské  vzťahy, postavenie a činnosť jednotlivca v ľudskom spoločenstve. Pokiaľ sa na 

výučbe predmetu etika podieľajú odborne pripravení učitelia etickej, resp. občianskej 

výchovy, je predpoklad, že obsahové zameranie a celkový charakter vzdelávania v danom 

predmete prebieha podobným spôsobom a na tej istej úrovni ako je to v prípade ďalších 

disciplín. V prípade výučby náboženstva je to podstatne iné. Uvedený predmet je totiž po 

stránke obsahovej a personálnej plne v réžii cirkvi, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje výber 

metód, obsahovú náplň, zameranie a ciele výučby náboženstva. Veď ako sa uvádza v 5 

odseku predmetnej zmluvy, „katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov 

a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky“. Posledná časť tohto odseku v žiadnom prípade 

nezaväzuje katolícku cirkev riadiť sa pri tvorbe plánov a učebných osnov predmetu katolícke 

náboženstvo všeobecne platnými nariadeniami a predpismi kompetentných štátnych inštitúcií 

upravujúcich výchovno-vzdelávací proces na našich školách. V plnom rozsahu to platí aj pre 

kontrolné orgány štátnej školskej inšpekcie, resp. pre výkon hospitačnej činnosti, ktoré (ako 

sa o tom hovorí v odsekoch 7 a 8 príslušného článku zmluvy), nie je možné vykonávať bez 

súhlasu príslušnej vrchnosti katolíckej cirkvi.  

Nie je možné spochybniť oprávnenosť požiadavky, podľa ktorej súčasťou 

všeobecného vzdelania a minimálneho vedomostného základu by mali byť aj poznatky 

o jednotlivých typoch náboženstiev, o ich vzniku, vývoji, obsahovom zameraní a pod., je teda 

nevyhnutné, aby žiaci a študenti našich škôl mali možnosť získať objektívne a vedecky 

potvrdené informácie o takom významnom sociálnom fenoméne, akým je náboženstvo a 

základné princípy náboženskej viery, resp. cirkevná organizácia. V súvislosti s touto 

požiadavkou je potrebné zdôrazniť, že nemáme na mysli výučbu predmetu vedeckého 

ateizmu v tej podobe a zameraní, v akej sa realizovala v podmienkach reálneho socializmu, 

v podobe výchovy k bojovnému, a priori odmietavému a ideologicky podmienenému 

nepriateľskému postoju k všetkému, čo nejakým spôsobom súviselo s náboženským 

svetonázorom, náboženskou vierou a činnosťou cirkevných organizácií. V prípade, že by sa 

na príprave a realizácii výučby daného predmetu podieľali k tomu špeciálne pripravení 

pedagogickí pracovníci, využívajúci jednotný učebný materiál a vychádzajúci pritom 

z vedeckých a vedecky verifikovateľných poznatkov o vzniku, vývoji a funkciách 

náboženstiev a cirkví a o ich vplyve na rozvoj európskej kultúry a našej civilizácie, čo tvorí 



 91 

náplň vednej disciplíny - religionistiky je isté, že existencia takto chápaného predmetu na 

našich školách by mala svoje opodstatnenie.  

Náboženstvo a náboženské organizácie predstavujú dôležitý fenomén vo vývoji 

spoločenských a kultúrnych vzťahov. To je dostatočný dôvod na to, aby sa s touto tematikou 

oboznamovali žiaci a študenti v rámci získavania všeobecných poznatkov z oblasti sociálnych 

vied. V žiadnom prípade to však neznamená, že by sa, na jednej strane mali žiakom vnucovať 

základné dogmy náboženskej viery ale ani, na strane druhej viesť na pôde školských zariadení 

protináboženskú a proticirkevnú propagandu, ale „snažiť sa čo najadekvátnejšie pochopiť 

a vysvetliť ako to-ktoré náboženstvo rozumie samému sebe, ako ho chápu tí, ktorí ho zdieľajú 

a vyznávajú. Snažiť sa pochopiť aké poznanie sveta, života a človeka to-ktoré náboženstvo 

artikuluje, akú etiku odvodzuje z tohto chápania a aké návrhy a riešenia vzťahov v oblasti 

sociálnej a politickej koncipuje“ (Funda, 2007, s. 299). Náboženstvo je preto potrebné chápať 

a vysvetľovať „ako určitú názorovú, predstavovú a náukovú sústavu, sprevádzanú určitou 

praxou, určitým rituálom, kultom a inštitúciami, v rámci ktorých sa táto nábožnosť realizuje“ 

(Funda, 2007, s. 302). Inak povedané, vyučovanie náboženstva na školách (máme tu na mysli 

v prvom rade školy štátne a verejné) musí vychádzať z religionistickej a nie teologickej 

poznatkovej sústavy, teda z chápania náboženstva ako sociálneho fenoménu, sociálneho javu, 

vznikajúceho za určitých podmienok v konkrétnom sociálnom prostredí, ktoré determinuje 

nielen vznik, ale aj ďalší vývoj jeho jednotlivých zložiek, tvoriacich jeho štruktúru. Vedeckou 

analýzou týchto javov sa zaoberá religionistika ako jedna z radu sociálnych vied, základné 

poznatky ktorej by mali tvoriť kostru obsahovej náplne predmetu, resp. študijného odboru 

religionistika, pretože ako uvádza rakúsky teoretik Liessmann „náboženstvo ako viera nie je 

záležitosťou myslenia a preto môže v skutočnom vzdelávacom zariadení existovať len 

religionistická propedeutika, úvod do všetkých veľkých náboženských systémov, nie však 

konfesijne viazaná výučba náboženstva“ ( Liessmann, 2009, s. 46). Religionista, na rozdiel od 

teológa či katechéta študuje a vysvetľuje problémy súvisiace s problematikou náboženstva, 

náboženskej viery a cirkevných organizácií vychádzajúc z vedecky overených poznatkov 

a využívajúc historicko – kritickú metódu, na základe ktorej je schopný pochopiť skutočné, 

reálne príčiny vzniku a vývoja náboženských systémov aj keď „odpoveď, ktorú to či ono 

náboženstvo poskytuje, ako riešenie pre svoj vlastný život neprijíma a jeho nárokom sa 

nepodriaďuje“ (Funda, 2007, s. 22). Inak povedané, religionista si pri štúdiu náboženstva 

zachováva voči nemu objektívny odstup a vedecký nadhľad. Naproti tomu, kresťanský teológ, 

resp. hlboko veriaci človek – katechét v procese výučby predmetu náboženská výchova, 

pokiaľ sa nechcú spreneveriť svojmu presvedčeniu a svojej názorovej platforme musia 
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nevyhnutne „stáť v službách kresťanského zvestovania“ (Funda, 2007, s. 22), stáť na 

pozíciách ochrancov a apologétov kresťanskej vierouky, obhajujúc nespochybniteľnú platnosť 

Kristovho zjavenia a „racionálneho“ zdôvodnenia pravdivosti biblických textov. Tým sa 

miera objektivity ich výkladu, argumentácie a interpretácie vedeckých poznatkov zákonite 

približuje k číslu nula. Je na mieste otázka, do akej miery bude vyučovanie náboženstva 

objektívne, t. j. v súlade s historickým a vedeckým poznaním, ak vyučujúcimi budú cirkevní 

a náboženskí činitelia, teda kňazi a katechéti. Je diskutabilné a spochybniteľné, či takýmto 

„pedagógom“ skutočne pôjde o nestranný a objektívny výklad obsahu náboženskej vierouky, 

ideových, sociálnych a etických princípov jednotlivých druhov náboženstiev, nezaujaté 

vysvetlenie významu a činnosti cirkví v podmienkach meniacej sa sociálnej reality, človeka, 

ľudského myslenia a množstva ďalších otázok spätých s náboženskou a cirkevnou tematikou 

alebo či sa ich skutočným poslaním stane propagácia konkrétnej formy náboženskej ideológie 

a apologetika cirkvi a ich predstaviteľov. Charakter a obsah odpovedí na uvedené otázky 

a problémy je ľahko predvídateľný. Skutočným dôvodom a poslaním výučby katolíckeho 

náboženstva, resp. iného typu náboženského vierovyznania na školách je šírenie 

náboženského svetonázoru, náboženskej viery a cirkvou odobreného pohľadu na svet, 

spoločnosť, človeka a jeho miesto v štruktúrach sociálnych väzieb. Takýmto spôsobom sa 

nábožensky (kresťansky) orientovaní politickí aktéri v súčinnosti s cirkevnými predstaviteľmi 

snažia pretláčať svoje klerikálne predstavy a ciele do obsahu vzdelávania a indoktrinovať detí 

od najmladšieho veku nevedeckým a vedeckému poznaniu odporujúcim náboženským 

svetonázorom.  

Na rozdiel od etickej výchovy ako vyučovacieho predmetu je náboženstvo 

komplexným svetonázorom odpovedajúcim na všetky základné otázky bytia, vysvetľujúcim 

a hodnotiacim javy objektívnej reality a predkladajúcim hotové, pomerne zjednodušené a len 

na autorite Božieho slova a vyhláseniach cirkevných otcov sformulované odpovede na 

problémy znepokojujúce poznania chtivého jedinca. Každé vierovyznanie (a kresťanské, resp. 

katolícke nie je výnimkou) je teda zjednodušenou, ale komplexnou ideologickou 

konštrukciou, takže je na mieste otázka, do akej miery je zavedenie výučby náboženstva ako 

integrálnej súčasti vzdelávacieho procesu v štátnych školských zariadeniach v súlade 

s Ústavou SR, v ktorej sa deklaruje, že SR sa „neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo“ 

(Ústava SR, 2000, s. 3). Keďže je zjavné, že podpisom zmluvy o výchove a vzdelávaní ide 

katolíckej cirkvi o ideologický vplyv nie je možné pochybovať o tom, že text uvedeného 

zmluvného dokumentu, ako aj súčasný systém výučby katolíckeho náboženstva na školách je 

v rozpore s vyššie uvedeným citátom z preambuly Slovenskej ústavy. Na rozpor s obsahom 
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nášho najvyššieho zákona a zároveň na skutočné ciele činnosti katolíckej cirkvi v danej 

oblasti upozorňuje aj P. Prusák nasledujúcou myšlienkou: „Vyučovanie náboženstva na 

školách má závažné politicko-ideologické a finančné dôsledky. Štát umožňuje katolíckemu 

kléru a klerikálne orientovaným politikom stratégiou postupných krokov postupne 

konfesionalizovať štátny školský systém, utvárať u detí a mladých ľudí nábožensky 

ideologizované videnie sveta“ (Prusák, 2003, s. 30).  

Zavedenie výučby náboženstva ako povinne voliteľného predmetu na všetky typy 

štátnych škôl je spochybniteľné aj z pedagogického a výchovného hľadiska. Tí žiaci 

a študenti, ktorí sa rozhodnú pre navštevovanie predmetu náboženská výchova (a nie je 

rozhodujúce, či dobrovoľne alebo pod tlakom svojich rodičov) budú súbežne, teda v priebehu 

jednotného výchovno-vzdelávacieho procesu získavať a osvojovať navzájom si protirečiace 

a v nejednom prípade vzájomne sa vylučujúce poznatky o tých istých javoch a procesoch, 

vysvetľovaných a osvojovaných jednak na hodinách takých predmetov akými sú biológia, 

prírodopis, chémia, fyzika, história, občianska náuka, výchova k rodičovstvu, resp. sexuálna 

výchova a pod., ako aj na hodinách náboženskej výchovy. Tak ako nie je možná spoločná 

koexistencia dvoch takých odlišných a protikladných látok, akými sú voda a oheň, podobne 

nie je možné zlúčiť také rozdielne predstavy a pohľady, akými je na jednej strane biblický 

výklad vzniku a vývoja vesmíru, planéty Zem, spoločnosti a človeka s vedeckými poznatkami 

a ľudskou skúsenosťou na strane druhej. Rozpor medzi vedeckým a náboženským, 

racionálnym a vo svojej podstate iracionálnym pohľadom na javy a procesy objektívnej 

reality môže v prípade nezrelých a svetonázorovo nevyhranených mladých ľudí viesť 

k určitému gnozeologickému zneisteniu a zmätočnému poznaniu, k nežiaducej rozpoltenosti 

v procese získavania nových poznatkov a hľadania odpovedí, k posilňovaniu pocitov 

nedôvery k vedeckému poznaniu ako takému, k pedagógom a v konečnom dôsledku k celému 

systému školského vzdelávania. To určite nie je a ani nemôže byť cieľom vzdelávania 

a výchovy mladej generácie v ére „inteligentných“ technológií, rozvoja moderných 

komunikačných systémov a dobýjania kozmického priestoru. Skutočným cieľom a zmyslom 

výchovy a vzdelávania mladej generácie musí byť snaha poskytnúť jej najnovšie vedecké 

poznatky a informácie, ktoré sa stanú zdrojom ich kritického myslenia a aktívneho prístupu 

k pretváraniu okolitého prostredia a samých seba. „V tomto zmysle školy majú byť centrom 

kritického myslenia a čím budú nezávislejšie na cirkvách, ale i štáte, tým nezávislejšie bude 

ich kritické myslenie, tým z nich budú aktívnejší občania.“ (Prusák, 2003, s. 60). V tomto 

duchu sa vyjadril aj významný nemecký mysliteľ F. Nietzsche, ktorý vo svojej štúdii Ľudské, 

až príliš ľudské napísal: „Škola nemá inú dôležitejšiu úlohu, než učiť jasnému mysleniu, 
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opatrnému úsudku, konzekventným záverom: preto sa musí dištancovať od všetkého, čo nie je 

pre tieto operácie vhodné, napríklad od náboženstva“ (Cit. podľa: Liessman, 2009,  s. 45-46). 

Túto svoju nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti môžu školy plniť len za predpokladu, že budú 

odideologizované, svetonázorovo neutrálne, nestranné a nenábožensky orientované. 

Realizácia obsahu zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní je zárukou toho, že pre naše 

výchovno-vzdelávacie zariadenia sa vyššie uvedené princípy modernej školy nestanú 

charakteristickými znakmi ich existencie a zamerania ich činnosti.  

Snahám klerikálov presadzovať svoje názory a vplyv sa nevyhla ani oblasť vedy 

a výskumu, čo sa prejavilo, okrem iného aj vo vedomom zaradení teológie do skupiny 

sociálnych vedných disciplín. Názorným príkladom môže slúžiť grantový program VEGA 

(zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR a Slovenská akadémia vied), poskytujúci 

finančné prostriedky na základný výskum jednotlivcom a riešiteľským kolektívom 

pôsobiacim v štruktúrach vysokých škôl a pracovísk SAV. Konkrétne máme na mysli 

Komisiu VEGA č. 10. pre historické vedy a vedy o spoločnosti, do ktorej sú zaradené 

nasledujúce nosné vedné disciplíny: filozofia, sociológia, politológia a teológia. Takýmto 

spôsobom sa teológia oficiálne zaraďuje a kladie na jednu úroveň so spoločenskými vednými 

disciplínami, čo na jednej strane znamená vedomé obchádzanie a nerešpektovanie 

objektívnych kritérií, na základe ktorých určitý komplex poznatkov môžeme chápať 

a považovať za vedeckú disciplínu, na strane druhej to môžeme kvalifikovať aj ako otvorenú 

dehonestáciu spoločenských vied, ktoré sa takýmto spôsobom prirovnávajú k iracionálnemu 

a nevedeckému, resp. pseudovedeckému teologickému skúmaniu a objasňovaniu stavu 

a vývoja objektívnej reality. Jedným z motívov „prepašovania“ teológie do vedeckého 

grantového systému bola snaha predstaviteľov teologických fakúlt a ich politických spojencov 

umožniť učiteľom a „vedcom“, pôsobiacim na týchto fakultách získavať finančné prostriedky 

na publikovanie odbornej literatúry a realizáciu svojich „vedeckovýskumných“ projektov, 

vedecká hodnota a praktický prínos ktorých, vzhľadom na ich teologické zameranie, 

náboženský obsah a apologetické ciele je, mierne povedané sporná.  

Moderná veda sa v európskej tradícii konštituovala ako „dokázané poznanie, ako 

experimentom verifikovateľné poznanie, ako poznanie, ktoré je výsledkom pochybnosti, 

analýzy a kritického vyhodnocovania dát, a to za predpokladu, že si toto poznanie uchováva 

principiálnu otvorenosť voči prekonaniu iným poznaním, ktoré sa ukáže ako skutočnosti viac 

zodpovedajúce“ (Funda, 2007, s. 314). Podstatnou črtou vedy a vedeckého poznávania je teda 

kritický prístup ku skúmaniu a hodnoteniu stavu a vývoja skúmaných javov a procesov ako aj 

k poznatkom, ktorými už disponujeme, resp. ktoré získavame v procese ich poznávania. Pre 
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skutočného vedca, výskumníka a experimentátora, na rozdiel od ideológa a fundamentálneho 

teológa sa „láska k pravde“ stáva alfou a omegou jeho vedeckej činnosti aj napriek tomu, že  

takýto postoj môže spochybniť, resp. vyvrátiť pravdivosť existujúcich poznatkov. Aj to je 

jedna z príčin, prečo H. Kűng vyjadruje názor, podľa ktorého nie je možné očakávať lásku 

k pravde „vnútri cirkevného systému, ktorý je primárne zameraný na zachovanie statusu quo 

a na udržaní moci, v dôsledku čoho nechce čeliť nepohodlným skutočnostiam, textom alebo 

pravdám“ (Kűng, 2011, s. 256). Na rozdiel od teológie (zvlášť v jej fundamentálnom 

prevedení) sa doménou vedy stáva vecná a racionálna argumentácia podliehajúca neustálej 

korekcii ako zo strany existujúcich poznatkov, tak aj zo strany neustále sa meniacej 

objektívnej reality, ľudskej praktickej činnosti a z nej odvodenej skúsenosti. Moderná veda je 

plodom európskej kultúry a neutíchajúceho záujmu o všetko nové a nepoznané, je výsledkom 

kritického uvažovania, spochybňovania, zvedavosti a odvahy rúcať staré, prežité a objavovať 

nové, netradičné a nepoznané. Ako taká, bola a je zákonitým dôsledkom prehlbujúceho sa 

procesu sekularizácie všetkých stránok sociálneho bytia, nevynímajúc oblasť teoretického 

poznania a nášho myslenia. 

Veda je postavená na hypotézach, presnejšie povedané vychádza z hypotéz, ktoré ako 

v minulosti, tak aj dnes sú zdrojom a hlavným stavebným kameňom tvorby vedeckého obrazu 

sveta, vrátane samotného človeka a ľudskej spoločnosti. Skutočný vedec zaujíma 

k hypotézam kritický postoj, čo znamená, že k skúmaniu ich obsahu a hodnoteniu miery ich 

objektivity pristupuje z pozície určitej opatrnosti a nedôvery, t.j. pristupuje k nim ako 

k vedecky nepotvrdeným a teda nehodnoverným, prechodným a relatívnym poznatkom. 

Naopak vedec, ktorý „verí svojim hypotézam, je na tom rovnako ako kritickému mysleniu 

neprístupný náboženský fundamentalista“ (Funda, 2007, s. 295). Veda je preto vedou, a teda 

opakom teológie, že „svojim hypotézam a teóriám neverí, že predpokladá možnosť ich 

vyvrátenia či prekonania, že sama otvára priestor pre ich falzifikáciu“ (Funda, 2007, s. 295). 

Len dokázaná a praktickou skúsenosťou, resp. experimentom potvrdená hypotéza sa stáva 

pravdivým poznatkom, z čoho vyplýva (parafrázujúc starú Feuerbachovu tézu), že pre 

filozofiu (vedu) je sväté len to, čo je pravdivé, kým pre teológiu je pravdivé len to, čo je sväté. 

Skutočne veľmi výstižné vyjadrenie podstatného rozdielu medzi vedou a teológiu, medzi 

vedeckým a teologickým chápaním pravdivého poznania. 

Vedec, podobne ako teológ, pristupuje k skúmaniu svojho objektu štúdia s určitým 

kvantom hotových poznatkov, ktoré získal v procese svojho vzdelávania a ktoré, ako také,  

ovplyvňujú jeho videnie a hodnotenie skúmaného predmetu, javu alebo procesu. Avšak, na 

rozdiel od teológa (nemáme tu na mysli úzku skupinu tzv. kritických teológov, takých, akými 
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boli v minulom storočí pôsobiaci predstavitelia francúzskej „Nouvelle théologie“ – H. de 

Lubac, H. Bouillard, H. Rondet, voči Rímu veľmi kriticky vystupujúci Y. Congar, 

predstavitelia Teológie oslobodenia – G. Gutierrez, L. Boff, E. Cardenal, L. Mendez a celý 

rad ďalších –J. Steimann, P.T. de Chardin, K. Rahner, H. Kűng, ktorí boli a ešte aj dnes sú 

objektom kritiky, znevažovania a prenasledovania zo strany predstaviteľov a zástancov 

oficiálnej cirkevnej línie) vedec, v procese svojho výskumu a štúdia sa snaží (alebo by sa mal 

snažiť) vystaviť aj tieto „protopoznatky“ kritickej a racionálnej reflexii, mal by sa snažiť 

o kritické poznanie očistené od ideologických vplyvov a ideovej predpojatosti. Práve takýto 

kritický, objektivizovaný a vedecky zodpovedný výskum a poznávanie, na rozdiel od 

teologickej obhajoby a lipnutí na starých, tradičných a vedeckým poznaním už vyvrátených 

dogiem a nemenných biblických právd nám pomáha v našej snahe korigovať zdedené či 

prevzaté poznatky a vytvárať nové, resp. dopĺňať ich o nové súvislosti, fakty a hypotézy, 

odrážajúce dosiahnutý stupeň rozvoja vedeckého poznania a ľudskej praxe. V tom spočíva 

podstata a zdroj vedeckého a civilizačného pokroku ľudstva. 

Dôležitou črtou vedy a vedeckého poznávania, na rozdiel od teologicky motivovaného 

a zameraného výskumu je sloboda vedeckého bádania. Teologický výskum, podľa mienky 

O.A. Fundu nemôže byť skutočne slobodným skúmaním, pretože pod pojmom slobodný 

výskum „rozumieme také skúmanie, ktoré pristupuje k určitému problému, záhade, k určitej 

otázke neobmedzujúc sa akýmkoľvek predbežným očakávaním, k akému výsledku by malo 

toto skúmanie dospieť, pokiaľ sa nechce vyčleniť z určitého ideového konceptu. To, podľa 

našej mienky nie je možné povedať o teologickom výskume, pokiaľ chce takýto výskum 

zostať teologickou reflexiou kresťanskej viery, v službách viery, poprípade cirkvi“ (Funda, 

2007, s. 23). Ak by teologicky výskum, resp. teológ prekročil určité hranice, prestal by byť 

teológom a obsah i zameranie jeho výskumu by stratili prívlastok teologický. V prípade 

teológie je tou hranicou viera v Boha, v jeho vykupiteľskú silu, viera v nespochybniteľnosť 

Bohom zjavených právd. Boh so svojimi transcendentnými charakteristikami sa tak stáva 

nielen východiskom teologického myslenia a poznávania, ale aj bytosťou vymedzujúcou 

mantinely bádania a uvažovania a nakoniec, aj smerom a cieľom, ktorým sa teológ inšpiruje 

a ku ktorým sa vo svojich úvahách a gnozeologických aktivitách uberá. Takou 

predpokladanou a neprekročiteľnou hranicou teologického výskumu a vysvetľovania 

skúmaných objektov je napríklad „presvedčenie, že Boh je, či presvedčenie, že Ježiš bol 

Bohom zmocneným nositeľom božej veci, či presvedčenie, že viera v Krista nebola 

sebaklamlivým výtvorom krížom frustrovaných vizionárov, že nebola subjektívnou víziou 

Ježišových prívržencov, ale že v nich bola prebudená Bohom, resp. vzkrieseným Kristom“ 
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(Funda, 2007, s. 23). Skúmanie, ktoré má dopredu určený ideový rámec, ako je to v prípade 

teológie, a ktorý nesmie prekročiť, nie je možné považovať za skutočne slobodné, t.j. vedecké 

štúdium a poznávanie javov a procesov objektívnej reality. Aj keď teológia zdieľa niektoré 

spoločné znaky s niektorými vednými disciplínami (napr. využívanie niektorých racionálnych 

metód skúmania, používanie toho istého kategoriálneho aparátu a výrazových prostriedkov 

a pod.) v žiadnom prípade nie je možné klásť medzi ne znak rovnosti a stotožňovať tieto tak 

odlišné a nekompatibilné poznatkové sústavy a spôsoby nazerania na svet a vysvetľovania 

súvislostí a zákonitostí jeho vývoja. Základom a predpokladom slobodného vedeckého 

výskumu je spochybňovanie doteraz poznaného a uznanie relatívneho charakteru nášho 

poznania, naproti tomu podstatnou a najcharakteristickejšou črtou teologického výskumu je 

uznanie a rešpektovanie, resp. dobrovoľné podriadenie sa výlučnej autorite Božieho slova 

a absolutizácia biblických právd. Vychádzajúc z uvedeného rozdielu je zaradenie teológie do 

systému sociálnych vied, podobne ako pôsobenie teologických fakúlt na verejných 

univerzitách skutočným anachronizmom a návratom do ďalekej minulosti.                   

Obsah medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a  Svätou stolicou 

o katolíckej výchove a vzdelávaní je jasným dôkazom zasahovania katolíckej cirkvi do takej 

dôležitej a verejnosťou sledovanej oblasti, akou je oblasť formovania názorov a postojov 

nastupujúcich generácií. Uvedený zmluvný dokument, podobne ako aj ďalšie, na ktorých sa 

naše politické reprezentácie dohodli s predstaviteľmi katolíckej cirkvi, ide nad rámec 

štandardných zmluvných vzťahov, sú teda výsledkom určitej „nadpráce“ a zbytočných 

ústupkov tých politických špičiek na Slovensku, ktoré sa ocitli v „područí“ záujmov a cieľov 

katolíckeho kléru. Skutočnosť, že už pred podpisom týchto zmlúv sa mohli žiaci a študenti 

(alebo ich rodičia) slobodne rozhodnúť a prihlásiť sa na hodiny náboženskej výchovy, je 

potvrdením toho, že katolíckej cirkvi nešlo len a výhradne o zavedenie výučby katolíckeho 

náboženstva na školách. Ciele, ktoré táto cirkev v uvedenej oblasti sleduje, sú totiž oveľa 

širšie a komplexnejšie, spočívajúce v tom, že „náboženská výchova má za pomoci učiteľov – 

veriacich, preferovaných aj na štátnych školách, vyústiť do všetkých ďalších predmetov. 

A tak sa má na štátnych školách všetkým žiakom ( zvýraznil Š. S.) vštepovať výhradne 

kresťanský pohľad na svet a život“ (Prusák, 2003, s. 30). Prijatím tohto zmluvného 

dokumentu sa SR ako štát, presnejšie povedané, kompetentné štátne orgány zbavili určitej 

miery zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie mladej generácie tým, že po prvé, odovzdali 

časť zodpovednosti za výchovu a formovanie svetonázorových základov žiakov a študujúcej 

mládeže cirkvám, čím posilnili ich vplyv v oblasti školskej politiky a po druhé, náboženskej 

výchove vymedzili osobitné miesto v procese vzdelávania, čo vedie k indoktrinácii celého 
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školského systému. Takéto viac či menej otvorene vyjadrované a presadzované aktivity je 

možné charakterizovať ako určité „oživovanie praktík katolíckej cirkvi z obdobia vojnového 

slovenského štátu, vedúcich k posilňovaniu klerikalizácie spoločnosti, zvlášť jednej z jej 

oblastí, ktorou je oblasť výchovy a vzdelávania mladej generácie“ (Surmánek, 2005, s. 24). 

Robí sa to nenásilným, nenápadným, t.j. sofistikovanejším spôsobom, využívajúc pritom 

metódu postupných krokov, realizácia ktorých môže v krátkej dobe priviesť k tomu, že sa náš 

systém výchovy a vzdelávania nakoniec ocitne pod „paralyzujúcou“ a „umŕtvujúcou“ 

kuratelou katolíckej cirkvi a ich politických spojencov. Nech je pre nás výstrahou a zároveň 

poučením myšlienka známeho filozofa a propagátora vedeckého poznania B. Russella, podľa 

ktorej nám nikdy „nevyrastie duševne zdravé obyvateľstvo, ak cirkvám ostane aj naďalej 

možnosť ovládať školskú politiku“ (Cit. podľa: Dányi, Baťala, 2006, s. 83).  

Ďalšie dve zmluvné dokumenty, konkrétne Zmluva medzi Slovenskou republikou 

a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, ako aj Zmluva medzi Slovenskou 

republikou a Svätou stolicou o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi, k prijatiu ktorých sa 

SR zaviazala podpisom Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, neboli doposiaľ prijaté 

a ratifikované, a teda nenadobudli platnosť. Časový sklz a existujúci stav vyčkávania boli a sú 

výsledkom politickej dohody medzi držiteľmi vládnej moci a predstaviteľmi KBS, podľa 

ktorej problematika súvisiaca s obsahom a prerokúvaním oboch zmlúv, ale aj s témou odluky 

cirkví od štátu sa počínajúc rokom 2006 nebudú otvárať. Dôvody, ktoré ovplyvnili 

rozhodnutie zainteresovaných strán, vyplývajúce z obáv o stratu ich spoločenskej a politickej 

prestíže, vplyvu a postavenia v spoločnosti, by sa dali vyjadriť nasledujúcou úvahou. 

Katolícka cirkev, aj napriek snahe čo najskôr prerokovať a schváliť oba zmluvné dokumenty, 

je ochotná ustúpiť od tejto požiadavky výmenou za prísľub vládnej reprezentácie neotvárať 

problém odluky cirkví od štátu, ktorá je pre danú cirkev (hlavne z dôvodu možného zrušenia 

jej štátneho financovania a z obáv zo straty jej verejnoprávneho charakteru a obmedzenia jej 

dominantného postavenia) neprijateľná. Na druhej strane sú predstavitelia vládnej moci 

ochotní riešenie tohto aktuálneho problému odsunúť do budúcnosti, za čo od predstaviteľov 

katolíckeho kléru očakávajú tichú podporu ich vládnutia a dočasné prímerie v nastoľovaní 

politicky rizikových tém a problémov, tvoriacich obsah ešte neprijatých čiastkových zmlúv.  

Pre objektivitu a úplnosť informácie je potrebné poukázať na tú skutočnosť, že návrh 

textu prvej z doteraz neschválených zmlúv, t. j. Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, už bol sformulovaný a prejednávaný v NR 

SR. Za účelom prípravy textu zmluvy bola vytvorená zmiešaná komisia, v čele ktorej stáli 

vtedajší minister spravodlivosti a čelný predstaviteľ  KDH  D. Lipšic a predseda KBS Mons. 
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F. Tondra. Samotné zloženie komisie už dopredu predznamenávalo celkový charakter obsahu 

a zamerania tohto zmluvného dokumentu, ktorý, počínajúc preambulou a končiac 

záverečnými ustanoveniami, nezakryte preferoval záujmy a ciele katolíckej cirkvi, čím 

prekračoval medze štandardnej a obojstranne výhodnej zmluvnej dohody. Nesúlad medzi 

charakterom a potrebami moderného európskeho štátu, ku ktorému môžeme plným právom 

zaradiť aj SR, a pre občiansky štát a jeho právny systém neprijateľnými požiadavkami 

katolíckej cirkvi viedli k tomu, že NR SR aj hlasmi koaličných partnerov neschválila 

predložený návrh zmluvného textu, v dôsledku čoho KDH ako najoddanejší politický 

spojenec katolíckeho kléru vystúpilo z vládnej koalície. Tento krok Kresťansko-

demokratického hnutia viedol k rozpadu vládnej koalície a následnej straty parlamentnej 

väčšiny, čo v konečnom dôsledku bolo príčinou parlamentnej krízy a vypísania predčasných 

parlamentných volieb.   

Podstata navrhovaného textu zmluvy spočíva vo vytýčení tých oblastí, v ktorých si 

katolícki veriaci môžu uplatňovať právo odmietnuť výkon činnosti alebo poskytnutia služieb, 

ktoré by sa priečili ich viere, resp. by boli v rozpore s vieroučnými a mravoučnými zásadami 

vyhlásenými Magistériom katolíckej cirkvi. Odmietnuť takúto činnosť, vychádzajúc z obsahu 

čl. 2 a 3, je právom každého katolíka, pokiaľ „to vo svojom svedomí pokladá za nedovolené“  

a pokiaľ je to v rozpore s tým, čo mu prikazuje jeho viera. V prípade uzákonenia výhrady vo 

svedomí sa občanovi zaručuje právo odmietnuť taký čin, resp. správanie a konanie, ktoré sa 

nezhoduje s jeho náboženským presvedčením a to aj v prípade, že by tým daný občan porušil 

všeobecne záväzné právne normy a nariadenia organizujúce jednotlivé oblasti spoločenského 

života. V podstate sa mnohým občanom (presnejšie tým, ktorí si túto výhradu uplatnia) 

poskytuje záruka beztrestnosti a nepostihnuteľnosti, čo je v rozpore so základnou 

požiadavkou právneho štátu – rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Predstavitelia cirkvi a ich 

politickí spojenci sa pri zdôvodňovaní a obhajobe tohto aspektu uplatňovania výhrady vo 

svedomí inšpirovali jednak obsahom encykliky pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae, 

vydanej v roku 1995 a jednak východiskovými princípmi katolíckej vierouky, zhrnutými 

v Katechizme katolíckej cirkvi. V prvom prípade máme na mysli myšlienku Jána Pavla II., 

podľa ktorej: „Kto sa odvoláva na námietky svedomia, nemôže byť vystavený nielen trestným 

sankciám, ale ani žiadnemu inému následnému právnemu, disciplinárnemu, hmotnému či 

profesionálnemu postihu“ (Kompendium..., 2008, s. 227). V druhom prípade ide o výrok, 

podľa ktorého „občan vôbec nie je vo svedomí povinný poslúchať predpisy ľudských 

zákonov, ak sú v rozpore s požiadavkami morálneho zákona, so základnými ľudskými 

právami a s učením evanjelia“ (Kompendium ..., 2008, s. 227). Na inom mieste svojej 
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encykliky Ján Pavol II. uvádza, že v prípade, ak sú „ľudia žiadaní, aby spolupracovali na 

morálne zlých skutkoch, sú povinní odmietnuť to“ (Kompendium..., 2008, s. 227). Otázne je, 

čo chápať pod výrazom – morálne zlé skutky. Sú nimi aj tie skutky, ktoré z pohľadu cirkvi sú 

zlými, amorálnymi a odsúdeniahodnými, pretože sú v rozpore s učením evanjelia a príkazmi 

cirkevného učenia, ale z pohľadu platného právneho systému takými nie sú? Určite áno, 

pretože, vychádzajúc z obsahu katolíckej vierouky ako aj z vyjadrení cirkevných autorít, 

morálne zlé skutky sú výsledkom účinnosti takých noriem občianskeho právneho poriadku, 

ktorý od všetkých svojich občanov (a v demokratickom a právnom štáte to inak ani nie je 

možné) vyžaduje ich dodržiavanie, a to aj v prípade, že tieto (právne normy, predpisy 

a nariadenia) nie sú kompatibilné s kanonickým právom, náboženským svetonázorom 

a obsahom evanjelických právd.  

Je nespochybniteľné, že katolícka cirkev uprednostňuje princípy vierovyznania 

a kanonického práva pred svetskými zákonmi a predpismi laického právneho štátu, štátu, 

v ktorom zákony majú všeobecnú platnosť, t.j. platia pre všetkých občanov rovnako, 

nepozerajúc sa na ich politické zaradenie, svetonázorovú orientáciu a náboženské 

presvedčenie. V demokratickom štáte, ku ktorému sa hlási aj Slovenská republika nemôžu 

existovať zvláštne skupiny obyvateľov, na ktoré by sa zákony nevzťahovali a ktoré by ich 

beztrestne odmietali rešpektovať, ospravedlňujúc a zdôvodňujúc to ich vierou, náboženským 

presvedčením a strachom z Božej odplaty. Porušovať zákony, resp. odmietať ich platnosť 

a neuznávať ich len preto, že sú pre mňa nevýhodné, že s nimi osobne nesúhlasím alebo, že 

nie sú v súlade s mojim politickým alebo náboženským presvedčením je, na jednej strane 

cesta k anarchii, spoločenskému rozvratu a destabilizácie právneho štátu a daného sociálneho 

systému, na strane druhej to svedčí o určitej neúcte a nedôvere slovenských klerikálov k 

existujúcemu právnemu poriadku. Povedané z určitou nadsádzkou, môžeme to hodnotiť aj 

ako nabádanie veriacich spoluobčanov k tomu, aby vo svojom živote a činnosti 

uprednostňovali princípy svojej viery a kanonického práva pred občianskym právnym 

poriadkom a štátnou jurisdikciou. Pretože, ako sa píše v Kompendiu sociálnej náuky Cirkvi, 

každý katolík, ktorý by uprednostňoval občiansky zákon pred svedomím veriaceho „neunikne 

morálnej zodpovednosti za takéto skutky a za takúto zodpovednosť bude každého súdiť sám 

Boh“ (Kompendium...2008, s. 227).         

Dôležitou črtou uvedenej zmluvy je množstvo oblastí, v ktorých si katolícki veriaci 

môžu uplatňovať svoje právo na výhradu vo svedomí, o čom sa hovorí v článku 4. Na 

ilustráciu uvedieme plné znenie jeho prvej časti: „Právo uplatňovať výhrady vo svedomí sa 

týka: činnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby, 
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výkonov v oblasti zdravotníctva, najmä konania vo vzťahu k umelým ukončeniam 

tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými 

orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, 

sterilizácii a antikoncepcii, činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, najmä konania 

týkajúceho sa článku 12 a 13 Základnej zmluvy (t. j. práva pedagogických pracovníkov 

odmietnuť výklad učiva, ktorý je v rozpore s katolíckou vierou a učením cirkvi – napr. 

Darwinova teória, evolučná teória, materialistický výklad vzniku človeka, vesmíru a Zeme 

a pod.– Š.S.), poskytovania právnych služieb, pracovnoprávnych vzťahov a iných pracovných 

vzťahov, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy“. Z uvedeného vyplýva, že 

právo veriacich na výhradu vo svedomí sa dotýka celého radu ľudskej činnosti, v ktorých si 

toto právo môžu uplatňovať jednotlivci bez akýchkoľvek právnych postihov a sankcií, 

odvolávajúc sa na text tohto zmluvného dokumentu (čl. 6., ods. 1).  

S výnimkou niekoľkých profesií sa na mnohých úsekoch hospodárskeho života, 

nepozerajúc sa na voľné dni, štátne alebo štátom uznané náboženské a cirkevné sviatky 

stretávame s nepretržitou prevádzkou na pracoviskách. Ak by mala platiť zatiaľ neschválená 

zmluva o výhrade vo svedomí, na základe ktorej by si veriaci zamestnanci, resp. tí, ktorí by 

deklarovali záujem uplatniť svoje právo nepracovať počas dní pracovného pokoja 

a cirkevných sviatkov mohlo by to podstatným spôsobom znefunkčniť chod výroby 

a obmedziť zabezpečenie služieb, nevyhnutných pre bezproblémové fungovanie spoločnosti. 

Je nepredstaviteľné a asi aj ťažko realizovateľné, aby sa v takých oblastiach hospodárskeho 

života akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, policajná, havarijná, hasičská či vojenská 

činnosť, obchod a služby, hutníctvo a mnohé ďalšie odvetvia mohla uplatňovať výhrada vo 

svedomí. V prípade prijatia predloženého návrhu zmluvy by to viedlo k obrovským 

materiálnym a finančným stratám, nehovoriac o možnom a veľmi pravdepodobnom 

obmedzení poskytovania základných, životne dôležitých služieb obyvateľstvu a zabezpečenia 

nevyhnutnej miery bezpečnosti štátu a jeho občanov. V prípade, že by podobnú zmluvu so SR 

chceli uzatvoriť ďalšie cirkvi, dochádzalo by k pomerne kurióznym situáciám, v ktorých 

kresťania by si nárokovali uplatnenie výhrady podľa svojich cirkevných sviatkov a v nedeľu, 

židia v sobotu, moslimovia v piatok a tak ďalej. V dôsledku toho, by sa v ťažkej situácii ocitli 

zamestnávatelia, pre ktorých by sa plánovanie činnosti na pracoviskách, prevádzkach 

a podnikoch stalo pomerne zložitou záležitosťou. Na rozdiel od veriacich, občania 

a zamestnanci bez vyznania by si takéto právo nemohli uplatniť, takže realizácia ustanovení 

zmluvy by viedla k diskriminácii pomerne veľkého počtu obyvateľov Slovenska, čím by sa 

zákonite dostala do rozporu s princípmi moderného demokratického a právneho štátu, pretože 
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určité práva by sa vzťahovali len na konkrétnu skupinu občanov. Z možností využiť dané 

právo by boli vylúčení nekatolícki veriaci (hlavne prívrženci neregistrovaných cirkví 

a náboženských spoločností), ako aj tá časť populácie (a podľa posledného sčítania 

obyvateľstva, domov a bytov uskutočneného v roku 2011 to predstavuje 13,4% obyvateľstva, 

(údaj Štatistického úradu SR, inter, zdroj), ktorej svetonázorová orientácia je v rozpore 

s náboženským presvedčením. Navyše, prijatie a realizácia tejto zmluvy by bola v rozpore 

nielen s množstvom zákonných ustanovení právneho poriadku SR, ale aj s medzinárodnými 

dokumentmi typu: Charta  základných práv EÚ, Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien (CEDAW) či odporúčania Európskeho parlamentu o sexuálnom 

a reprodukčnom zdraví, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať a implementovať  

do svojho právneho systému. Aj preto odborníci EÚ z oblasti ochrany ľudských práv už 

v roku 2005 varovali predstaviteľov Slovenska pred prijatím tohto zmluvného dokumentu, 

upozorňujúc, okrem iného na to, že „zdravotnícki pracovníci v EÚ (týka sa to aj ďalších 

profesií – Š.S.) nemôžu mať neobmedzené právo vnucovať svoju vieru iným tým, že 

odmietnu poskytovať antikoncepčné prostriedky a odmietnuť prerušenie tehotenstva, podobne 

ako iné zdravotné služby, pokiaľ sú tieto legálne na Slovensku“ (Fraser, 2009. s. 1).  

Aj napriek neprijatiu zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo svedomí v NR SR sa 

predstavitelia katolíckej cirkvi nevzdávajú svojej agendy, dôkazom čoho je aj obsah 

dokumentu Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-2016 poskytnutý všetkým významným 

politickým stranám v čase pred parlamentnými voľbami (15.2.2012), v ktorom opätovne 

otvárajú niektoré otázky a problémy obsiahnuté v texte predmetnej zmluvy. V prvej časti 

uvedeného dokumentu nazvanej Podpora života a rodiny členovia Konferencie biskupov 

Slovenska mimo iného požadujú „zákaz zabíjania nenarodených detí pri umelom potrate; 

prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva; regulovať prácu počas nedieľ, štátnych 

sviatkov a dní pracovného pokoja; nepodporovať projekty posilňujúce nemorálne 

nezodpovedné sexuálne správanie a financovanie potratov či antikoncepcie; zvýšiť 

informovanosť o škodlivých účinkoch antikoncepcie výrazným upozornením na obale 

a podporov vzdelávacích programov; zakázať voľný predaj bez receptu prípravkov 

spôsobujúcich potrat v rannom štádiu tehotenstva...“ (Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-

2016, 2012, s. 2). Na rozdiel od predstaviteľov cirkvi si nemyslím, že nimi navrhované 

represívne opatrenia vo forme zhora nadiktovaných zákazov, príkazov a regulácií v tak 

citlivých a osobných otázkach akými sú rozvody, umelé prerušenie tehotenstva a užívanie 

antikoncepcie môže zásadným spôsobom ovplyvniť myslenie a správanie prevažnej  časti 

obyvateľstva a viesť k želateľným výsledkom. Zákazy v tejto oblasti (ako sa môžeme 
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presvedčiť na skúsenostiach niektorých štátov, v ktorých je umelé prerušenie tehotenstva 

zakázané) sú neúčinné a kontraproduktívne. Ukazuje sa, že liberálny prístup k danej 

problematike, spolu s účinnou osvetou a širokou dostupnosťou bezpečnej a zdraviu neškodnej 

antikoncepcie je najlepšou cestou k znižovaniu počtu umelého prerušenia tehotenstva, ako je 

tomu aj v prípade Slovenska. Podľa najaktuálnejších informácií Národného centra 

zdravotníckych informácií (NCZI) uverejnených v denníku SME dňa 15.4.2012 počet 

interrupcií na Slovensku stále klesá a to aj napriek neprijatiu cirkvou presadzovanej 

medzištátnej zmluvy. Kým v roku 1990 interrupciu podstúpilo 47. 901 žien, o desať rokov, t.j. 

v roku 2000 to bolo16. 500 žien a v roku 2010 už len 9. 299 žien. (Počet interrupcií na 

Slovensku stále klesá, inter. zdroj). Uvedené čísla potvrdzujú, na jednej strane správnu voľbu 

a účinnosť existujúcich legislatívnych, sociálnych a výchovných opatrení, na strane druhej 

poukazujú na iracionálny a neobjektívny charakter katolíckou cirkvou navrhovaných riešení  

a predkladaných opatrení.                   

Podobne ako v prípade ďalších zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou 

a Svätou stolicou, ani v prípade návrhu zmluvy o výhradách vo svedomí nie je možné 

nevidieť snahu predstaviteľov katolíckej cirkvi nadraďovať a diktovať svoje predstavy, normy 

a zásady občianskemu právnemu poriadku a princípom činnosti svetského štátu, maskujúc 

svoje skutočné ciele odvolávaním sa na právne a ideové zdroje a východiská tak, ako je to 

zadefinované v preambule navrhovanej zmluvy, v ktorej sa deklaruje, že „Slovenská 

republika, vychádzajúc z Ústavy slovenskej republiky, a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky 

viery a mravov katolíckej cirkvi, dohodli sa “ na obsahu tohto zmluvného dokumentu. Nie 

som presvedčený, že je možné dopracovať sa k obojstranne výhodnej dohode, rešpektujúcej 

záujmy a ciele všetkých zainteresovaných strán, vychádzajúc z takých rozdielnych 

a navzájom sa vylučujúcich zásad a princípov, obsiahnutých jednak v Ústave SR a jednak 

v systéme vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi. Nezlučiteľnosť oboch 

právnych a ideových alternatív je nespochybniteľná. V prípade, že reprezentanti štátu 

a katolíckej cirkvi nakoniec našli spoločné východiská a dopracovali sa k obojstranne 

súhlasným stanoviskám v texte zmluvy, bolo možné len za predpokladu výrazných ústupkov 

zo strany jedného z účastníkov zmluvného vzťahu. Vychádzajúc z rozboru navrhovaného 

obsahu zmluvy, je zrejmé, že tým subjektom, ktorý sa pri tvorbe a formulácií textu 

dokumentu spreneveril samotnému obsahu a „duchu“ Ústavy SR, bola jeho politická 

reprezentácia, pretože v prípade prijatia a následnej realizácii uvedenej zmluvy by sa naplnili 

ciele katolíckej cirkvi a jej riadiaceho centra, smerujúce k zmene charakteru štátu 

a spochybneniu jeho laickej a sekulárnej podstaty.  
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Vychádzajúc z analýzy znenia návrhu daného zmluvného dokumentu, je možné 

charakterizovať jeho obsah ako pomerne nevyvážený, idúci nad rámec platného právneho 

poriadku Slovenskej republiky, v ktorom (v texte zmluvy) sa len jedenkrát, konkrétne v čl. 5, 

vyskytuje odvolávanie sa na právny poriadok SR, pričom až v siedmich prípadoch sa autori 

textu odvolávajú na základnú zmluvu, resp. na vieroučné a mravoučné zásady či náuku viery 

katolíckej cirkvi. Dokonca aj v tom prípade, keď sa právo uplatňovania výhrad vo svedomí 

podmieňuje obsahom štátneho práva (čl. 5), sa takéto „obmedzenie“ dopĺňa nasledujúcim 

ustanovením toho istého článku: „Medze a spôsob uplatnenia (práva na výhrady vo svedomí – 

Š. S.) upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňovať 

výhrady vo svedomí“. Inak povedané, normy a princípy nášho právneho systému sa musia 

preformulovať tak, aby boli v súlade s katolíckym chápaním práva na výhradu vo svedomí, t. 

j. aby boli v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami katolíckej cirkvi, tvoriacimi 

základ kanonického práva. Je to právny systém SR, ktorý sa bude musieť prispôsobiť zneniu 

medzištátnej zmluvy a vieroučným zásadám katolíckej cirkvi, a nie naopak. Tým zásadám, 

z ktorých mnohé svojím pôvodom siahajú do dávnej minulosti, do obdobia stredovekej 

nadvlády kresťanstva a katolíckej cirkvi, použiteľnosť ktorých je z hľadiska potrieb modernej 

občianskej spoločnosti neefektívna a kontraproduktívna. Navyše, mnohé z práv týkajúcich sa 

možnosti uplatňovania výhrad vo svedomí sú už súčasťou nášho právneho poriadku (Ústava 

SR, Listina základných práv a slobôd, Zákonník práce apod.), takže prípadným schválením 

uvedeného zmluvného dokumentu by zákonite došlo k zbytočnej duplicite. Skutočným 

cieľom úsilia katolíckeho kléru a jeho politických spojencov je preto snaha nadradiť 

a zakomponovať normy kanonického práva do obsahu právneho systému SR a zafixovať ich 

na časovo neobmedzenú dobu. V skutočnosti „nejde o nič iné, ako o úsilie presadiť všeobecne 

– v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky – prvky a zásady náboženskej ideológie, etiky 

a cirkevného práva“ (Horácky, 2008, s. 11).  

Na riešenie sporných otázok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo 

realizáciou jednotlivých ustanovení zmluvy, bude podľa čl. 7 zriadená bližšie nešpecifikovaná 

spoločná komisia, do ktorej každá zo zúčastnených strán nominuje troch zástupcov. Členovia 

tejto komisie, tvoriaci akýsi „zvláštny výbor vieroučných a mravoučných arbitrov“, budú 

okrem iného „posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrad vo 

svedomí“. Nie je pritom jasné, na základe akých kritérií sa bude prevádzať výber členov 

komisie, akými právomocami budú disponovať, z akých zdrojov bude financovaná ich 

činnosť, z akých ideových a zákonných noriem a princípov budú vychádzať pri formulácii 

a zdôvodňovaní svojich stanovísk a pod. Kde je záruka, že konkrétne rozhodnutia 
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a odporúčania danej komisie budú objektívne, odrážajúce záujmy všetkých občanov a potrieb 

občiansky orientovaného právneho štátu. Schválenie textu zmluvy v takej podobe, v akej už 

bola predložená do NR SR, by našu spoločnosť opäť dostalo do situácie, v ktorej o svedomí 

jednotlivcov, o tom, čo je pre nich dobré, čo je v ich konaní z náboženského a morálneho 

pohľadu prijateľné a správne, bude rozhodovať úzka skupinka vybraných jednotlivcov – 

členov komisie, náboženské a morálne presvedčenie ktorých je ich súkromnou záležitosťou 

a prejavom ich subjektívnych postojov, ktoré nemôžu slúžiť ako východisko, resp. ako 

kritérium pri hodnotení svedomia a presvedčenia iných. Neexistuje žiadna záruka, že 

v komisii nebudú prevládať procirkevne a prokatolicky orientovaní nominanti štátu, čo 

a priori vylučuje akúkoľvek objektivitu rozhodovania takejto komisie, ktorá sa stane len 

ďalšou predĺženou rukou katolíckej cirkvi v štruktúrach štátnej moci.  

Ďalšia z dôležitých úloh, plnením ktorej je komisia poverená, spočíva v možnosti 

„predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na 

legislatívnu úpravu práva uplatňovať výhrady vo svedomí a na zabránenie jeho zneužívania“. 

Napĺňaním tejto úlohy si katolícka cirkev prostredníctvom svojich zástupcov v komisii 

prisvojuje právomoci, ktoré jej v podmienkach moderného občiansky orientovaného štátu 

nepatria. Máme na mysli predovšetkým legislatívnu a poradenskú iniciatívu, umožňujúcu 

členom komisie pripomienkovať obsah a prerokúvanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ktoré v prostredí demokratického systému prináleží len štátnym a samosprávnym 

orgánom a inštitúciám, resp. k tomu účelu zriadeným poradným výborom a organizáciám 

(Tripartita, Legislatívna rada vlády, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská rektorská 

konferencia a celý rad ďalších)  pôsobiacim na striktne odbornej a spoločensko-prospešnej, t. 

j. verejnoprávnej a svetskej platforme. Realizáciou možnosti zasahovať do obsahovej 

a procedurálnej stránky legislatívneho procesu, ako je to uvedené v čl. 7., ods. 2, sa  katolícka 

cirkev snaží potvrdiť svoje postavenie verejnoprávnej inštitúcie a prostredníctvom aktivít 

takéhoto druhu sa pokúša ovplyvňovať charakter a smerovanie rozvoja jednotlivých oblastí 

štátnej organizácie a spoločenského života.   

V 20. článku základnej zmluvy sa Slovenská republika zaviazala vypracovať 

a schváliť v poradí už štvrtú medzištátnu Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou 

stolicou o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi. Na rozdiel od predchádzajúceho 

zmluvného dokumentu, v prípade zmluvy o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi nebol 

zatiaľ vypracovaný ani len oficiálny návrh zmluvného textu, čo len potvrdzuje tú skutočnosť, 

že obe strany – štát a katolícka cirkev – nemajú záujem zrealizovať odluku cirkvi od štátu, 

pretože jedným z najcharakteristickejších znakov daného modelu usporiadania vzťahov medzi 
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nimi je finančná a materiálna sebestačnosť cirkví a ich nezávislosť na štátnom rozpočte 

a tomu zodpovedajúca miera ich autonómneho a samosprávneho postavenia v spoločnosti. 

V minulosti toľkokrát proklamovaná ochota katolíckej cirkvi pristúpiť na tento spôsob 

koexistencie so štátnou mocou sa zmenou politického systému po roku 1989 vytratila zo 

slovníka a agendy katolíckeho kléru a následne bola nahradená tézou o možnej realizácii 

odlukového modelu, a teda aj financovania svojej činnosti z vlastných zdrojov za 

predpokladu, že dôjde k uskutočneniu reštitúcií cirkevného majetku. Aj keď samotný proces 

navrátenia majetku cirkvám je v prípade Slovenska už zavŕšený, cirkvi, zvlášť katolícka, 

prehodnotila svoje predchádzajúce postoje a priority a dnes, tak ako sa o tom zmieňujem na 

inom mieste tejto publikácie, sa pre ňu kombinácia navrátenia majetku a štátneho(verejného) 

financovania a rôznych úľav a dotácií ukazuje tým najprijateľnejším spôsobom jej finančného 

a materiálneho zabezpečenia. Hlavne z tohto dôvodu bola do textu základnej zmluvy 

zakomponovaná klauzula o prijatí osobitného zmluvného dokumentu, vytyčujúceho pravidlá 

financovania katolíckej cirkvi, ktorá si takýmto spôsobom snaží aj v budúcnosti zabezpečiť 

finančnú štátnu pomoc a zakonzervovať existujúci status quo v spôsobe ich vzájomnej 

koexistencie, inak povedané, zamedziť realizácii odlukového modelu. 

Očakávanou reakciou ďalších registrovaných cirkví a náboženských spoločností na 

uzatvorenie zmlúv medzi SR a Svätou stolicou, teda medzi štátnou mocou a katolíckou 

cirkvou, bola požiadavka uzatvoriť medzi nimi a SR podobné zmluvné dokumenty, ktoré by 

komplexne upravovali ich právne postavenie v spoločnosti. Preto už v auguste 2001 bol 

vypracovaný návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami, ktorý sa týkal jedenástich registrovaných cirkví 

a náboženských spoločností, obsahujúci aj klauzulu o možnom pristúpení k zmluve ďalších 

registrovaných cirkevných organizácií za predpokladu, že s tým budú súhlasiť všetci jej 

signatári. Vláda SR v marci 2002 vyjadrila súhlas s obsahom tejto zmluvy a následne aj NR 

SR zaujala k danému problému rovnaké stanovisko. 11 apríla 2002 predstavitelia dotknutých 

cirkví a najvyšší ústavní činitelia SR slávnostne podpísali text zmluvy, ktorá bola zverejnená 

v Zbierke zákonov SR dňa 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.  

Čo sa týka jej publikovania v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, niektorí právni 

experti poukazujú na zložitosť a právnu nejednoznačnosť takéhoto postupu, pretože, ako 

poznamenáva M. Čeplíková, „z doslovného výkladu uvedeného ustanovenia (§ 4. ods. 5. zák. 

č. 394/2000 Z. z. – Š. S.) však vyplýva len možnosť štátu uzatvárať zmluvy o vzájomnej 

spolupráci s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, nie však povinnosť štátu uvedené 

zmluvy publikovať v Zbierke zákonov“ (Čeplíková, 2005, s. 137).  
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Na rozdiel od základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, 

upravujúcej vzťahy medzi štátnou mocou a slovenskou katolíckou cirkvou a jej riadiacim 

centrom – Vatikánom, uzatvorenej medzi dvoma subjektmi medzinárodného práva, zmluva 

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami má 

len vnútroštátny normatívny charakter (podobne ako aj ďalšie čiastkové zmluvy z nej 

vyplývajúce), čo je aj príčinou nižšej miery jej právnej záväznosti a tomu zodpovedajúceho 

menšieho (druhoradého) významu daného dokumentu. Táto skutočnosť je dostatočným 

argumentom oprávňujúcim nás k presvedčeniu, podľa ktorého oba zmluvné dokumenty nie je 

možné považovať za právne rovnocenné, zabezpečujúce ich signatárom rovnakú vážnosť 

a postavenie v spoločnosti ako aj rovnocenné vzťahy s držiteľmi štátnej a verejnej moci. 

Vzhľadom k tomu, že predmetom mojej kritickej analýzy je v prvom rade činnosť 

a postavenie katolíckej cirkvi v spoločnosti a jej vzťah k štátnej organizácii, otázky 

dotýkajúce sa pôsobenia iných cirkví a náboženských spoločností ostávajú mimo pozornosti 

autora tejto publikácie, čo však neznamená vedomé znižovanie ich postavenia a vplyvu 

v spoločnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




