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Predslov 

 

V súlade s oficiálnou líniou Svätej stolice vystupuje aj katolícka cirkev na Slovensku, 

presnejšie povedané katolícka hierarchia, všeobecne považovaná za verného spojenca 

Vatikánu a oddaného a dôsledného prívrženca oficiálneho pohľadu na sociálno-politický 

vývoj a úlohu cirkví v štruktúrach modernej občianskej spoločnosti a demokratického štátu. 

Potvrdením tejto skutočnosti boli na jednej strane pochvalné vyjadrenia pápeža Jána Pavla II. 

na adresu katolíckeho Slovenska a predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktoré odzneli počas jeho 

viacerých návštev našej krajiny v rozmedzí relatívne krátkeho časového úseku, čo už samo 

o sebe svedčilo o veľmi blízkom a vrelom vzťahu tohto pontifika k slovenským katolíkom 

a ich cirkevným reprezentantom. Na strane druhej, katolícka cirkev na Slovensku a jej 

riadiace orgány (na rozdiel od iných národných cirkví v Európe, napr. rakúskej katolíckej 

cirkvi), v snahe posilniť svoj vplyv na veriacich ale hlavne, na štátnu organizáciu a klerikálne 

zameraných predstaviteľov politickej moci, vystupuje ako oddaný spojenec oficiálnej 

sociálnej doktríny katolicizmu a sociálno-politickej činnosti Rímskej kúrie, pre ktorú je dnes 

typický určitý „návrat“ k predkoncilovému ideovému tradicionalizmu a sociálno-politickému 

konzervativizmu.            

Silnejúce tendencie klerikalizácie slovenskej spoločnosti nie sú výsledkom 

nepremyslených postupov a rozhodnutí, naopak, sú dôsledkom plánovanej a cieľavedomej 

činnosti cirkevných činiteľov, ktorí, krok za krokom a za výdatnej pomoci im naklonených 

politických reprezentácií realizujú opatrenia smerujúce k posilňovaniu svojho postavenia a 

vplyvu vo všetkých oblastiach verejného života. Obsah mnohých cirkevných dokumentov 

(Pastoračné a evanjelizačné plány katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2001-2006, resp. 

2007-2013, Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou a z nej vyplývajúce ďalšie zmluvné 

záväzky, dokument Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-2016 a mnohé ďalšie), ako aj snaha 

reprezentantov cirkvi prenikať a v duchu cirkevného tradicionalizmu a náboženského 

fundamentalizmu ovplyvňovať rôzne oblasti verejnej sféry (politický život, politické 

rozhodnutia, legislatívnu činnosť, oblasť výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, 

mediálnej komunikácie a pod.) potvrdzujú ofenzívny kurz a rastúce nároky katolíckej cirkvi, 

premietajúce sa do procesu klerikalizácie verejného života na Slovensku. Nárast svojich 

evanjelizačných aktivít predstavitelia katolíckej cirkvi zvyknú zdôvodňovať starosťou 

o mravnú obrodu národa a posilnenie etického rozmeru posttotalitného vývoja spoločnosti 

a medziľudských vzťahov. A práve tu, v oblasti etickej a kultúrnej formácie sociálnych 

vzťahov a správania sa ľudí vidí cirkev svoje hlavné poslanie a postavenie dôležitej 



 5 

a nezastupiteľnej verejnoprávnej inštitúcie. V skutočnosti však predstaviteľom katolíckeho 

kléru ide predovšetkým, aj keď nie výlučne o obnovu ich privilegovaného postavenia, 

posilnenie ich vplyvu na politické a spoločenské dianie a v neposlednom rade o prinavrátenie 

a získanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a participáciu na verejných zdrojoch, 

zabezpečujúce im dostatočné finančné prostriedky a pomerne rozsiahlu hospodársku moc 

v štáte. V intenciách napĺňania týchto cieľov a zámerov už od vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky v roku 1993 a za výdatnej pomoci jej politických spojencov koná a vystupuje aj 

katolícka hierarchia pôsobiaca v prostredí stabilizujúceho sa demokratického štátu 

a budovania základov občianskej spoločnosti. 
V predkladanej práci autor z pozícií kritického realizmu sleduje postupné prehlbovanie 

procesu klerikalizácie slovenskej spoločnosti v jednotlivých oblastiach jej vývoja. Na 

mnohých konkrétnych príkladoch poukazuje na gradualistický charakter tohto procesu, ktorý 

je v rozpore s požiadavkami a fungovaním ideologicky neutrálneho demokratického štátu ako 

aj s princípmi modernej (európskej) občianskej spoločnosti.   

Predkladaná publikácia je prednostne určená poslucháčom denného a externého 

univerzitného štúdia, ktorým môže poslúžiť ako východisková študijná literatúra a jeden zo 

zdrojov pri spracovaní adekvátnych tém bakalárskych a magisterských, resp. rigoróznych či 

doktorandských prác ako aj v ich príprave na seminárne cvičenia a skúšky z predmetov: 

sociálna filozofia, verejná politika, teória demokracie, postmodernizmus a kresťanstvo, 

sociológia náboženstva, štát a náboženstvo (cirkev) v historickom a aktuálnom kontexte 

a pod. Z pohľadu širšieho využitia tejto publikácie je možné túto prácu odporučiť všetkým 

čitateľom, ktorých zaujíma problematika formovania vzťahov medzi dvoma tak odlišnými 

sociálnymi entitami, akými sú na jednej strane štát a celý systém štátnych inštitúcií a na strane 

druhej cirkevné organizácie (v našom prípade katolícka cirkev) existujúce a pôsobiace 

v štruktúrach sociálneho komplexu.  

Uvedomujúc si rozdiely v ideovej orientácii a miere náboženského presvedčenia 

čitateľov tejto publikácie dovoľujem si vysloviť nádej, že práca prispeje k rozšíreniu 

objektívneho a nezaujatého. t.j. realistického pohľadu na charakter formovania a dosiahnutú 

úroveň vzťahov medzi štátom a katolíckou cirkvou v podmienkach Slovenskej republiky, 

pričom sa nestane zdrojom nábožensky motivovaného rozhorčenia zo strany veriacich, 

ktorých si vážime a náboženské presvedčenie a cítenie ktorých nemienime touto prácou  

spochybňovať.  

Rád by som touto cestou vyjadril poďakovanie recenzentom JUDr. Kataríny Zavackej, 

CSc. vedeckej pracovníčke Ústavu štátu a práva SAV a PhDr. Vladimírovi Dančišinovi, PhD. 
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odbornému asistentovi na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za 

ich inšpirujúce pripomienky a odporúčania, ktoré prispeli k skvalitneniu obsahu tejto práce.    

Predkladaná publikácia je doplnenou, rozšírenou a prepracovanou verziou druhej 

kapitoly už skôr vydanej autorovej monografie Klerikalizácia verejného života na Slovensku 

ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi.                                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                                              autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




