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Úvod 

 

 
„Vieme toho príliš málo na to, aby sme mohli byť úplne neveriaci či ateisti. Ale vieme toho príliš veľa na to, aby 
sme mohli uveriť nejakému náboženstvu“ 
                                                                                                 

                                                                                                               D a v i d   E a g l e m a n  

 
„To, že každá slušná veda vie o tom, čo nevieme a má vo svojom slovníku miesto pre tajomstvo ani v najmenšom 
neznamená, že by sa na tom, čo nepoznáme a možno ani nikdy poznať nebudeme mohla obhajovať náboženská 
viera v Boha“. 
 

                                                                                                                               O. A. F u n d a     

                  
 
 „...len slabý klerikalizmus sa tvári demokraticky; ak má moc, ukazuje svoju pravú inkvizítorskú dominikánsku 
tvár...“  
                                            
                                                                                                                      S.  K.  N e u m a n n   

 
 

 

Po roku 1990 dochádza na Slovensku (ale aj v ďalších transformujúcich sa štátoch 

strednej a východnej Európy) k zbližovaniu štátu s cirkvami, ktoré je tými poslednými 

chápané ako spôsob a možnosť získania majetkového profitu a obnovy svojho 

predchádzajúceho postavenia a vplyvu v stabilizujúcom sa demokratickom systéme. 

Dôležitým nástrojom realizácie katolíckou cirkvou vytýčených cieľov je uzatváranie 

zmluvných vzťahov s predstaviteľmi štátnej moci v podobe tzv. konkordátov, teda 

medzištátnych zmlúv medzi svetovým centrom katolicizmu – Vatikánom a politickými 

reprezentáciami jednotlivých krajín. Zmluvy takéhoto typu upevňujú postavenie katolíckej 

cirkvi v príslušnom štáte, poskytujú jej nadštandardné výhody a dávajú jej (a prostredníctvom 

nej aj Svätej stolici) možnosť zasahovať do diania v štáte, upevňovať svoj vplyv 

v politických, ale aj širšie chápaných spoločenských záležitostiach, umožňujú vymaniť spod 

„demokratickej kontroly“ svoju činnosť, nakladanie s vlastnými ale aj zverenými finančnými 

prostriedkami a v neposlednom rade jej poskytujú možnosť prezentovať samu seba v úlohe 

výnimočnej, nedotknuteľnej, privilegovanej a nenahraditeľnej inštitúcie. Z uvedeného 

vyplýva poznanie, podľa ktorého charakteristickým znakom zmlúv konkordátneho typu je ich 

nevyváženosť, poskytujúca jednému z účastníkov zmluvného vzťahu neprimerané množstvo 
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výhod na úkor toho ďalšieho. Nie vždy tou znevýhodnenou stranou musí byť štát a jeho 

záujmy. Nezriedka sa konkordát uzatváral (ako v prípade hitlerovského Nemecka či 

Mussoliniho Talianska) za účelom ovládnutia katolíckej cirkvi, potlačenia jej moci a vplyvu 

v spoločnosti a jej podriadenia sa záujmom štátu a v ňom vládnucich politických špičiek. 

V prípade uzatvorenia základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou ide o dohovor prvého 

typu, realizáciou ustanovení ktorého sa posilňuje hospodárska a politická moc, postavenie 

a vplyv katolíckej cirkvi na Slovensku. Kritická analýza jednotlivých článkov základnej 

a z nej vyplývajúcich čiastkových zmlúv, uzatvorených medzi SR a Svätou stolicou 

predstavujúca podstatnú časť tejto publikácie, je potvrdením obsahového zamerania daného 

zmluvného dokumentu a skutočných cieľov jeho tvorcov. 

Úzke prepojenie katolíckej cirkvi a záujmov jej riadiacich orgánov s niektorými 

predstaviteľmi štátnej a politickej moci, také typické pre transformujúce sa Slovensko po roku 

1989 tvorí podstatu klerikalizmu, ktorý by sme mohli definovať ako snahu náboženských 

organizácií a cirkevných štruktúr, využívajúcich všetky dostupné prostriedky politického ale 

aj nepolitického charakteru s cieľom ovplyvňovať dianie na politickej ale aj širšie chápanej 

verejnej scéne v prospech svojich záujmov, využívajúc pritom náboženské cítenie 

a presvedčenie veriacich ako aj postavenie a vplyv cirkevným záujmom naklonených 

kresťansky orientovaných politických subjektov. Je pravdou, že aj v bývalom režime tzv. 

reálneho socializmu dochádzalo k vzájomným kontaktom a spolupráci medzi predstaviteľmi 

daného režimu a katolíckou cirkvou – viď existencia Pacem in terris, t.j. organizácie 

združujúcej katolíckych duchovných lojálnych k socialistickému zriadeniu. Avšak tento vzťah 

v žiadnom prípade nemôžeme považovať za vzťah rovnocenných partnerov, za spoluprácu 

vzájomne sa tolerujúcich subjektov, rešpektujúcich a uznávajúcich svoje postoje, hodnoty, 

záujmy a ciele. Uvedený vzťah (tak ako o tom pojednávam na inom mieste tejto práce) bol 

vzťahom nadriadeného k podriadenému, vládnuceho k ovládanému, kontrolujúceho ku 

kontrolovanému a pod., čo ma oprávňuje tvrdiť, že pre prednovembrové usporiadanie 

vzťahov medzi predstaviteľmi komunistickej moci a vedúcimi činiteľmi katolíckej cirkvi ako 

aj pre ich „spoluprácu“ nie je možné a ani zmysluplné použitie pojmu klerikalizmus. Na 

rozdiel od nedávnej minulosti v súčasnom prostredí demokratického Slovenska sa 

predstavitelia katolíckej cirkvi prostredníctvom úzkej a nezriedka aj koordinovanej spolupráce 

s držiteľmi politickej moci snažia prenikať do oblasti verejnej správy a tým nepriamo 

participovať na prijímaní politických rozhodnutí a organizácii jednotlivých oblastí verejného 

života. Stručne povedané, presadzujú a tlačia náboženstvo tam, kde nepatrí, v dôsledku čoho 

sa „klerikalizmus pre demokraciu stáva škodlivým zasahovaním cirkevných inštitúcií do 
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politických otázok“ (Chmelár, 2011, s. 35). Výsledkom toho je stav (platí to nielen pre 

Slovensko ale aj pre ďalšie transformujúce sa krajiny bývalého sovietskeho bloku, terajšie 

Rusko nevynímajúc), v ktorom sa štáty, resp. predstavitelia štátnej moci, sledujúc zároveň aj 

svoje vlastné mocenské záujmy dostávajú, tak povediac „dobrovoľne“ do područia cirkvi a jej 

záujmov. Podľa ruského profesora V.A. Kuvakina to vedie k tomu, že „štátne štruktúry, ktoré 

tak či onak vytvárajú vhodné podmienky pre iracionalizáciu kultúry a degradáciu rozumu 

v Rusku, sú zodpovedné za chybnú a škodlivú činnosť. Samotná Štátna duma je zodpovedná 

za viac ako trpezlivý vzťah k rôznemu šarlatánstvu, tmárstvu, prezidentská moc zodpovedá za 

pokušenie Ruskej pravoslávnej cirkvi presadzovať pre ňu netypické funkcie – za prienik do 

škôl, do armády, štátnych, ba i do vedeckých inštitúcií...“ ( Necpalová, 2008, s. 17). Uvedený 

citát ruského teoretika opisujúci ruskú realitu až nápadne pripomína situáciu na dnešnom 

Slovensku. Určite, je potrebné dodržiavať princíp slobody svedomia, rešpektovať a vážiť si 

city veriacich a dodržiavať zodpovedajúce ustanovenia ústavy a platných zákonov. „No pre 

štát je nemenej dôležité pochopiť, že využívanie náboženstva na politické ciele nezodpovedá 

ani dlhodobým strategickým záujmom Ruska, ani jeho historickému pokroku“ (Necpalová, 

2008, s. 17). Dôsledkom takejto činnosti a zároveň charakteristickou črtou klerikalizmu je na 

jednej strane, politizácia náboženstva a cirkevnej činnosti, prejavujúca sa nárastom 

mocenských nárokov cirkvi a jej úzkeho prepojenia na politické subjekty, na strane druhej je 

to zanášanie náboženských princípov, postojov a hodnôt do oblastí politického a verejného 

života, výsledkom čoho je „ideologizácia“ politického systému a posilňovanie 

privilegovaného postavenia katolíckej cirkvi v štruktúrach štátnej moci. Inak povedané, 

klerikalizácia politického a spoločenského života predstavuje cieľavedomé a mocenskými 

záujmami motivované zasahovanie katolíckeho kléru do politického a verejného diania, čo im 

pridáva punc politicky vplyvných subjektov prekračujúcich svoje pôvodné určenie – byť 

predstaviteľmi náboženských komunít a plniť svoje pastoračné poslanie, zamerané 

predovšetkým na uspokojovanie náboženských potrieb veriacich. Pojmom klerikalizmus teda 

označujeme takú činnosť cirkevných, ale aj im blízkych politických činiteľov, ktorá 

prekračuje hranice svojho skutočného účelu – v prípade cirkvi a jej predstaviteľov ide 

o riadenie a organizáciu cirkevného života a uspokojovanie náboženského vyžitia svojich 

veriacich, v prípade politických aktérov ide o činnosť zameranú na organizáciu a riadenie 

verejných záležitostí, napĺňanie a obhajobu verejných záujmov, dotýkajúcich sa každého 

občana štátu,  teda aj tých, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu. Z uvedeného vyplýva, 

že nie každý prejav náboženskej viery, resp. každú činnosť cirkvi môžeme považovať za 

prejav klerikalizmu. Týmto termínom je zmysluplné označovať len tie aktivity a postupy 
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katolíckeho kléru a jemu blízkych politických spojencov, ktorí využívajúc a nezriedka aj 

zneužívajúc základné tézy kresťanskej vierouky, ako aj presvedčenie a zmýšľanie veriacich, 

sledujú svoje konkrétne politické a mocenské záujmy a ciele. Ide teda o nastolenie systému, 

v ktorom významné postavenie a vplyv katolíckej cirkvi sa prejavuje vo všetkých sférach 

štátneho, ale aj širšie chápaného spoločenského vývoja tak, ako to bolo typické pre prostredie 

vojnovej klérofašistickej Slovenskej republiky či fungovanie autoritárskeho klerikálneho 

režimu v Rakúsku po roku 1934, v ktorom podobne ako v prípade Slovenského vojnového 

štátu vedúce, t. j. monopolné postavenie v štruktúrach štátnej moci zohrávali katolícky 

orientované a ku katolicizmu sa hlásiace politické strany.  

Aj keď nie tak otvorene a manifestačne, ale v duchu týchto tradícií sa postupne 

upevňuje mocenské postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku a adekvátne tomu sa rozširuje 

jej vplyv na činnosť a rozhodovanie politických reprezentácií a politické dianie, čo 

jednoznačne potvrdzuje prebiehajúci proces klerikalizácie slovenskej spoločnosti 

a politického vývoja v štáte, ktorému sa, aj vzhľadom na ústretovosť predstaviteľov štátnej 

moci voči záujmom a potrebám katolíckej cirkvi darí, a ktorému aj vďaka tomu boli 

vytvorené optimálne podmienky. Obsah a zameranie už prijatých, resp. pripravovaných zmlúv 

medzi SR a Svätou stolicou, úzka spolupráca a v mnohých oblastiach skoro až idylické 

spolunažívanie predstaviteľov katolíckej cirkvi s prevažnou časťou politických elít, ako aj 

privilegované postavenie tejto cirkevnej organizácie nenechávajú nikoho na pochybách, že ide 

o pokus nadviazať na historické tradície a skúsenosti z obdobia vojnovej Slovenskej 

republiky. Svedčí o tom veľmi pozitívny vzťah katolíckej hierarchie k osobe prezidenta 

vojnovej Slovenskej republiky J. Tisa prejavujúci sa, okrem iného účasťou biskupa Korca pri 

odhalení a posvätení pamätnej tabule J. Tisovi v Bánovciach nad Bebravou 8.7.1990 roku. Do 

kategórie oslavných vyjadrení na adresu J. Tisa zapadá aj výrok biskupa A. Tkáča z roku 

1993, podľa ktorého smrť prezidenta vojnovej klérofašistickej SR je potrebné chápať ako  

„mučeníctvo za národ“. A o tri roky neskôr, teda v roku 1996 vtedajší šéf KBS biskup R. 

Baláž vyjadril názor, že Tiso bol „pre náš štát a pre náš národ výnimočnou a vynikajúcou 

osobnosťou“ (Sudor, 2012, s. 9). Za zmienku stojí aj vyjadrenie arcibiskupa J. Sokola 

v televízii TA3 v roku 2006, ktorým obhajoval a glorifikoval J. Tisa a klérofašistický režim 

Slovenskej republiky, logickým vyústením čoho bolo, že v roku 2008 odslúžil verejnú omšu 

za prezidenta bábkového a len z milosti Nemeckej ríše existujúceho štátu.       

Počiatky opätovného rozmachu procesu klerikalizácie našej spoločnosti a politického 

života spadajú do obdobia rozpadu Československej federatívnej republiky a následného 

vzniku samostatného Slovenska v roku 1993. Mnohí teoretici, vychádzajúc z analýz možných 
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dôsledkov rozpadu spoločného štátu na budúci vývoj v SR, poukazovali okrem iného na dve 

tendencie, ktoré budú zohrávať úlohu dôležitého faktora určujúceho charakter a smerovanie 

politického diania v podmienkach formovania nového štátneho útvaru. Prvou bola myšlienka 

o nevyhnutnom rozširovaní a stupňovaní požiadaviek maďarskej menšiny a aktivizácii jej 

politických predstaviteľov, nezriedka vedúcich k zhoršovaniu vzťahov medzi SR 

a Maďarskom. Tou druhou bolo presvedčenie o rozširovaní a posilňovaní vplyvu náboženstva 

a katolíckej cirkvi na všetky oblasti transformujúcej sa slovenskej spoločnosti a na činnosť 

našich politických elít, čo sa v konečnom dôsledku muselo prejaviť v náraste prejavov 

politického klerikalizmu. Ako v prvom, tak aj v druhom prípade sa tieto prognózy v plnom 

rozsahu potvrdili. Boli to hlavne predstavitelia Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) 

a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorí v úzkej súčinnosti s vedúcimi činiteľmi 

katolíckej cirkvi začali presadzovať agendu tejto najpočetnejšej a najvplyvnejšej cirkevnej 

organizácie, ktorá, využijúc zmenu politického systému, nezakryte a otvorene deklarovala 

svoju snahu stať sa lídrom na poli ideového a morálneho prerodu slovenského národa. Výroky 

vtedajšieho hlavného ideológa HZDS A. M. Húsku ako aj vyjadrenia bývalého predsedu 

KDH J. Čarnogurského, odsudzujúce konzumný spôsob života ľudí v moderných 

demokraciách, založených na liberalizme a voľnomyšlienkarstve a predstavujúcich podstatu 

moderného sekulárneho štátu, získali všeobecnú známosť a podporu zo strany 

konzervatívneho vedenia katolíckej cirkvi. Obraz nepriateľa vystupujúceho v podobe 

komunizmu, ateizmu, liberalizmu, relativizmu a sekularizmu, ako aj presvedčenie o nutnosti 

permanentného boja proti ich nositeľom sa stal dôležitou súčasťou agendy predstaviteľov 

cirkevného a politického klerikalizmu na Slovensku, pre ktorých sa eliminácia prejavov 

týchto nebezpečných „izmov“, ohrozujúcich „kresťanského a katolíckeho ducha“ slovenského 

národa stala hlavnou náplňou a poslaním ich činnosti. Preto slovenskí katolícki biskupi spolu 

so svojimi politickými spojencami „pravidelne vyzývajú na spoločný boj proti sekularizmu, 

ktorý označujú za najväčšiu hrozbu modernej spoločnosti“ (Chmelár, 2011, s. 34). Takže 

prioritne nie medzinárodný terorizmus, znečisťovanie životného prostredia, klimatické 

zmeny, nárast chudoby, migrácia, etnické konflikty, korupcia, politický klientelizmus 

a mnohé ďalšie javy a udalosti, ohrozujúce samotnú existenciu ľudstva, stabilitu štátu a 

politického systému trápia hierarchov slovenského katolicizmu, ale sú to práve ateisti, 

neveriaci, voľnomyšlienkari a sekularisti, ktorí sú tou hlavnou príčinou morálneho rozkladu 

a skutočnou hrozbou našej civilizácie. Ak sa aj v médiách náhodou stretneme s kritickým 

hodnotením pretrvávajúcich negatívnych javov zo strany katolíckej cirkvi (ako tomu bolo 

naposledy (17.2.2012) v prípade článku arcibiskupa S. Zvolenského pod názvom Cirkev žiada 
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vyšetrenie korupčných podozrení) tieto sú, ako pravidlo ojedinelou a veľmi zriedkavou 

reakciou vybočujúcou z oficiálnej línie sociálnopolitických postojov katolíckej cirkvi. 

V predstavách a túžbach novodobých klerikálnych síl sa samostatná a demokratická 

Slovenská republika má stať akýmsi laboratóriom Európy, v ktorom by sa kresťanský 

a katolícky slovenský národ a jeho štátna organizácia stali príkladom zbožnosti a vernosti 

odkazu svojim kresťanským koreňom a prototypom dôsledného napĺňania svojho 

evanjelizačného poslania, stručne povedané, evanjelizácia Slovenska ako predloha a návod 

evanjelizácie zjednocujúcej sa Európskej únie, samozrejme, pod patronátom a gesciou 

katolíckej cirkvi a Svätej stolice. Nevidia, resp. nechcú vidieť pôsobenie a vplyv objektívnych 

faktorov smerujúcich Európu k multikulturalizmu a multireligiozite, ale hlavne 

a predovšetkým k svetsky a sekulárne orientovanej občianskej spoločnosti, v ktorej sa 

jednotlivé vierovyznania a cirkvi stávajú súkromnou záležitosťou jednotlivcov a ktoré sú 

vytláčané mimo oblasť štátneho a politického, t. j. verejného diania.  

V intenciách upevňovania a rozširovania spolupráce s cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami (pričom spolupráca s katolíckou cirkvou je chápaná ako prioritná) pôsobili 

všetky doterajšie vládne garnitúry po roku 1993, čelní predstavitelia ktorých v nejednom 

prípade deklarovali otvorenú podporu katolíckej cirkvi a jej aktivitám, smerujúcim 

k posilňovaniu jej vplyvu v spoločenskom a politickom vývoji. Jedným z príkladov, 

potvrdzujúcim nastúpený trend bolo stretnutie predsedu vlády SR R. Fica s predstaviteľmi 

cirkví a náboženských spoločností, konanom na Úrade vlády SR dňa 24. 1. 2008, na ktorom 

prezentoval snahu svojej vlády úzko spolupracovať s cirkvami a ich predstaviteľmi, 

zdôrazňoval ochotu vychádzať v ústrety ich požiadavkám, čím vlastne vyjadril súhlas 

s posilňovaním ich vplyvu v štruktúrach štátu a všetkých oblastiach spoločenského života. 

Zároveň tým poprel svoje predchádzajúce vyjadrenia a názory, resp. vyhlásenia o nutnosti 

realizácie odluky cirkví od štátu, ktoré ešte ako opozičný poslanec NR SR verejne deklaroval 

na pôde tejto, ale nielen tejto inštitúcie. V súlade s cieľmi a očakávaniami protagonistov 

klerikalizmu zdôraznil nutnosť naďalej upevňovať jednotu cirkvi a štátu, pretože si 

uvedomuje, že „väčšina občanov nášho štátu je popri občianskom princípe aj integrálnou 

súčasťou svojej cirkvi. Obrazne povedané, bol by som veľmi rád, keby popri myšlienke, že 

veriacemu človeku je cirkev matkou, tak štát nech je všetkým jej občanom otcom“ 

(Uličianská, 2008 ). Je problematické predstaviť si funkčné spojenie takých rozdielnych 

princípov a prístupov, akými sú na jednej strane princípy a pravidlá modernej občianskej 

spoločnosti a jej zodpovedajúca nábožensky neutrálna podstata štátneho útvaru a na strane 

druhej princípy a normy kresťanského učenia a pohľad cirkvi na postavenie, úlohy 
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náboženstva a cirkví v prostredí moderného demokratického štátu a sekularizujúcej sa 

spoločnosti. Vyjadrenie R. Fica vychádzalo z mylného predpokladu, podľa ktorého každý 

pokrstený a veriaci človek sa automaticky stáva integrálnou súčasťou cirkevnej organizácie, 

podieľajúcou sa na jej financovaní, zapájajúcou sa do činnosti a života cirkevných komunít, t. 

j. že je aktívnou súčasťou jej štruktúry. Skutočnosť je však iná. Poukazuje skôr na to, že 

správanie a aktivity prevládajúcej časti veriacich lepšie vystihuje výraz „formálne veriaci“, 

pre ktorých sa sporadická účasť na náboženských obradoch (zvlášť počas významných 

cirkevných sviatkov) stáva alfou a omegou ich náboženského života a spätosti s cirkevnou 

organizáciou, pričom, väčšina z nich je odtrhnutá, presnejšie povedané, izolovaná od diania 

v cirkevných zboroch. Veľká časť z nich predstavuje skupinu tzv. „matrikových katolíkov“, 

t.j. tých, ktorí boli pokrstení, v dôsledku čoho figurujú v cirkevných matrikách a záznamoch, 

ale inak ich s vierou a cirkevným spoločenstvom nič nespája. Podobne ako v prípade vzťahu 

občanov k politickým stranám a hnutiam, charakteristickou črtou ktorého je pasivita, 

nezáujem a nechuť k členstvu a aktívnej politickej a verejnej angažovanosti, prejavujúcej sa 

napr. v klesajúcej účasti obyvateľov na volebných aktoch, aj v prípade spojenia veriacich 

s cirkevnými organizáciami (v najväčšej miere sa to opäť týka katolíkov a katolíckej cirkvi) 

prevládajúcim prejavom tohto vzťahu je pasivita a nezáujem o dianie v tých organizáciách, 

ktoré podľa mienky R. Fica predstavujú ich kolektívnu matku. Ak by sme aj uznali 

opodstatnenosť podobných prirovnaní, ktoré nie vždy korešpondujú so skutočným 

presvedčením mnohých našich politických predstaviteľov, vzhľadom na historické súvislosti 

a paralely, ako aj na charakter vzťahu medzi veriacimi a cirkvami výstižnejším sa nám skôr 

javí slovné spojenie „cirkev v úlohe macochy“, nie však v postavení starostlivej, milujúcej, 

odpúšťajúcej a obetujúcej sa matky. Tak ako kompletná a funkčná rodina nie je možná bez 

spoločného a harmonického spolunažívania otca a matky, tak v predstavách našich klerikálov 

a ich politických spojencov funkčná spoločnosť a jej štátna organizácia sú možné len za 

predpokladu harmonizácie cirkevných a štátnych záujmov a úzkej spolupráce cirkví, zvlášť 

tej katolíckej s orgánmi a inštitúciami verejnej správy. Harmonizácia vzťahov medzi nimi je 

úloha, ktorá na základe vyjadrenia R. Fica stojí pred cirkvami, aj pred štátom, pretože „na poli 

vzťahov cirkvi a štátu nás čaká zelený stôl, pri ktorom sine ira et studio – teda bez nenávisti 

a zaujatosti treba etablovať zložité spoločensko-občianske i nábožensko-morálne otázky 

života nás všetkých“ (Uličianská, 2008). 

Posledným z celého radu ústretových krokov R. Fica voči katolíckej cirkvi bol jeho 

návrh, ktorý prezentoval na stretnutí s kardinálom Korcom 1.5.2012, kde, okrem iného 

vyjadril presvedčenie, „že aj katolícka cirkev si plne uvedomuje, čo čaká vládu v najbližšom 
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období, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií. A my sme využili túto príležitosť na 

pozvanie katolíckej cirkvi do Rady solidarity a rozvoja“ (Fico pozval cirkev do Rady 

solidarity a rozvoja, inter. zdroj). Svoju ponuku zdôvodnil tým, že „taká významná cirkev, 

ako je katolícka, sem nepochybne patrí“ (Fico pozval cirkev do rady solidarity a rozvoja, 

inter. zdroj). Nikto nepochybuje o tom, že katolícka cirkev na Slovensku je tou 

najmasovejšou, najmajetnejšou a v dnešných pomeroch aj tou najvplyvnejšou cirkevnou 

organizáciou. Ale z pohľadu demokratických pravidiel a princípov organizácie verejných 

záležitostí je ako každá iná zaregistrovaná a štátom uznaná cirkevná organizácia. 

Uprednostňovať katolícku cirkev pred inými štátom uznanými cirkvami, ako sa to deje 

v súčasnosti je prejavom diskriminácie tých ostatných. Ak v novokonštituovanej Rade pre 

solidaritu a rozvoj môžu byť zástupcovia katolíckej cirkvi, bolo by slušné a politicky 

korektné, v prípade, že o to prejavia záujem, ponúknuť miesto v tomto orgáne aj zástupcom 

ďalších cirkevných organizácií.  

Otvorenou tiež ostáva otázka členstva v tomto poradnom orgáne ďalších záujmových 

organizácií, ktoré v podmienkach demokratického systému predstavujú súhrn spoločenských, 

resp. záujmových združení, do komplexu ktorých patria aj cirkevné organizácie a náboženské 

spoločnosti vrátane tej najväčšej, t.j. katolíckej, a ktoré, podobne ako iné organizácie združujú 

svojich členov na základe príbuznosti ich presvedčenia, spoločne zdieľaných hodnôt, 

spoločných záujmov, cieľov a pod. Takou spoločnosťou je aj spoločnosť Prometheus, 

združujúca a vyjadrujúca postoje a záujmy svetských humanistov a neveriacich, 

odmietajúcich sa identifikovať s akoukoľvek cirkvou a náboženským vyznaním. Podľa 

posledného sčítania obyvateľstva, bytov a domov realizovaného v roku 2011 sa k tejto 

skupine občanov Slovenska prihlásilo 13, 4 % obyvateľstva, čo predstavuje v poradí druhú 

najpočetnejšiu komunitu. Nezaslúžila by si aj táto organizácia mať svojich zástupcov v Rade 

solidarity a rozvoja?  

Diskutabilnou ostáva otázka, aké návrhy a riešenia v oblasti zmiernenia hospodárskej 

krízy a ozdravenia štátneho rozpočtu môže poskytnúť katolícka cirkev. Snáď nebudem ďaleko 

od pravdy ak vyjadrím presvedčenie, že žiadne významné a konštruktívne riešenia sledujúce 

zlepšenie hospodárskej, finančnej a sociálnej situácie na Slovensku nemôžeme od 

predstaviteľov katolíckej cirkvi očakávať. Skutočný prínos katolíckej cirkvi a zároveň aj 

odpoveď na otázku, prečo práve predstaviteľom tejto cirkvi držitelia štátnej moci ponúkli 

účasť na činnosti Rady objasnil kardinál Korec vyjadrením svojho pochopenia pre zložitosť 

súčasnej situácie a nezávidenia hodného postavenia vládnych činiteľov v období zhoršujúcej 

sa hospodárskej a finančnej situácie v krajine. Aj preto „veriacich vyzval, aby sa modlili za 
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ľudí, ktorí spravujú veci verejné (rozumej, za predstaviteľov vládnej strany SMER-SD – 

Š.S.), a všetkých Slovákov, aby sa viac zomkli a prejavili národne uvedomenie“ (Fico pozval 

cirkev do Rady solidarity a rozvoja, inter. zdroj). Nemyslím si, že masové modlitby za 

prosperitu štátu, slovenského národa a zdravie našich politických predstaviteľov skutočne 

pomôžu tejto krajine v boji proti zvyšujúcej sa miere nezamestnanosti, zhoršujúcim sa 

hospodárskym ukazovateľom, klesajúcej životnej úrovne väčšiny obyvateľstva, korupcii, 

politickému klientelizmu a pod. Viac než modlitby, by štátnemu rozpočtu pomohlo, keby sa 

katolícka cirkev (a platí to aj pre ďalšie cirkvi participujúce na štátnych príspevkoch a 

dotáciách) vzdala svojich príspevkov od štátu a samosprávnych organizácií, keby sa 

uskromnila a začala svoju činnosť financovať z vlastných zdrojov, resp. z príspevkov a darov 

veriacich a sympatizantov. To by bola skutočná pomoc štátnemu rozpočtu a zlej finančnej 

situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza. Ale o to predsa vôbec nejde. Skutočným dôvodom 

tohto priam idylického spolunažívania katolíckej cirkvi a politických činiteľov sú veľmi 

konkrétne a pragmatické príčiny a ciele. Predstaviteľom politickej moci ide hlavne 

a predovšetkým o podporu zo strany cirkevných hodnostárov a tým posledným o udržanie si 

náklonnosti politických subjektov, vplyvu a postavenia dôležitého a privilegovaného 

verejného aktéra.           

Zverejnené oficiálne postoje R. Fica z veľkej časti nadväzujú na už skôr prezentované 

názory bývalého premiéra SR V. Mečiara, ktorý na stretnutí s predstaviteľmi Konferencie 

biskupov Slovenska a zástupcom Svätej stolice na Slovensku apoštolským nunciom L. 

Dossenom dňa 20. 7. 1997 zdôraznil nutnosť rešpektovať právo cirkvi aktívne zasahovať do 

verejného diania, pretože „cirkev musí mať istý vplyv na tvorbu politiky z hľadiska 

dodržiavania zásad viery“ (SME, 1997, s. 2). Reagujúc na vystúpenia predsedu vlády SR, 

zástupca Vatikánu L. Dossena v súvislosti s otázkou politických aktivít katolíckych veriacich, 

resp. cirkevných činiteľov vyslovil presvedčenie, podľa ktorého každý „človek by mal svoje 

politické rozhodnutia robiť s tým, aby nezabúdal na svoju katolícku, resp. kresťanskú 

identitu“ (SME, 1997, s. 2), inak povedané, každý občan, počnúc radovým voličom a končiac 

najvyššími verejnými činiteľmi, zvlášť ak sa hlásia k svojim kresťanským koreňom, by sa pri 

svojich politických, ale nielen politických rozhodnutiach mali riadiť princípmi kresťanskej 

viery a, samozrejme, aj odporúčaniami príslušných cirkevných inštitúcií a ich predstaviteľov. 

Bez cirkvi teda nie je možné pochopiť a riešiť všetky dôležité otázky a problémy 

spoločenského vývoja, v dôsledku čoho sa cirkev dostáva do postavenia spolupracovníka 

a partnera štátnej moci, takže z celkom pochopiteľných dôvodov si zasluhuje  priznanie 
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statusu špecifickej súčasti štátnej správy - takýto je odkaz našich politických klerikálov 

predstaviteľom cirkevnej hierarchie.  

Široká spolupráca cirkví so štátom a úzke prepojenie ich záujmov a následné 

spolitizovanie činnosti cirkví a náboženských spoločností nie je v záujme oboch zúčastnených 

strán, resp. je nebezpečné ako pre štát, tak aj pre samotné cirkevné organizácie. Z dlhodobého 

hľadiska a perspektív to môže mať pre cirkvi neželateľné dôsledky, prejavujúce sa v strate 

prestíže a podpory zo strany radových veriacich, ktorí sa na podobné aktivity cirkevných 

činiteľov pozerajú s odstupom a s určitou dávkou nedôvery, nezriedka vedúcej k otvorenému 

odsúdeniu takýchto praktík. Ani pre predstaviteľov politických reprezentácií nemusí byť úzka 

spolupráca a nadštandardné vzťahy s cirkvami a ich vedúcimi kruhmi vždy prínosná a za 

každých okolností aj politicky únosná, pretože prepojenie takéhoto charakteru môže v očiach 

voličskej a laickej verejnosti generovať pocity nedôvery k ich politickým reprezentantom, 

spochybňovať ich nezávislosť a nestrannosť a v konečnom dôsledku spochybňovať ich 

skutočné poslanie a ciele – byť zástupcami, obhajcami a realizátormi záujmov a potrieb 

občianskej verejnosti. Ak sa politickí aktéri nechcú spreneveriť svojej podstate a tým úlohám, 

ktoré vyplývajú z ich kompetencií a postavenia v štruktúrach štátnej, resp. samosprávnej 

moci, nesmú preferovať záujmy jednej skupiny, jednej organizácie, nech by bola akokoľvek 

početná a vplyvná, na úkor ostatných zložiek obyvateľstva. Bol by to koniec demokracie 

a právneho štátu, koniec náboženskej a ideologickej neutrality a nezávislosti štátnej moci a jej 

orgánov. Politickí predstavitelia, uprednostňujúci jednu skupinu či organizáciu na úkor tých 

ostatných, by sa skôr alebo neskôr dostali do područia moci a záujmov takýchto skupín, stali 

by sa nesvojprávnymi figúrkami v rukách vplyvných zoskupení, sledujúcich len a výhradne 

svoje parciálne záujmy a ciele. Je možné súhlasiť s vyjadrením a zároveň aj varovaním I. 

Šimka, podľa ktorého „Pokušenie využiť duchovnú moc na dosahovanie pozemských 

politických cieľov, ale i naopak, úsilie svetskej moci vtiahnuť duchovnú moc do politických 

zápasov, aby požehnala také či onaké riešenie, to je hrozba ohrozujúca ako sféru politiky, tak 

i Cirkev“ (Šimko, 1994, s. 101).  

Vzťahy medzi štátom a cirkvami, ako aj charakter a obsah štátnej cirkevnej politiky, 

v podstatnej miere ovplyvňovanej záujmami katolíckej cirkvi a postojmi jej predstaviteľov, 

smerujú podľa M. Kusého „k pretvoreniu Slovenska na akýsi klerikálny štát, čo je nutné 

považovať za veľké nebezpečenstvo. Náš občiansky štát by mal ostať mimo všetkých cirkví 

a konečne by malo prísť k definitívnej odluke cirkvi od štátu. Jedna zo základných 

požiadaviek VPN na námestiach v prospech cirkvi bolo to, aby nebola podriadená štátu. Dnes 

to žiadame z opačného hľadiska – aby táto cirkev nemala až taký vplyv na náš štát.“ (Kusý, 



 17 

2004, s. 9-10). Čo sa týka intenzity a rozsahu vplyvu katolíckej cirkvi na štát a smerovanie 

vývoja verejnej sféry, M. Kusý vo svojom rozhovore pre časopis TV OKO konštatuje, že je 

veľmi silný a nespochybniteľný, pretože „sa tu zavádza povinné vyučovanie náboženstva do 

škôl, ovplyvňujú sa zákony, keď sa prijala Vatikánska zmluva, ktorá determinuje celý rad 

oblastí v prospech katolíckej cirkvi – počnúc katolíckymi útvarmi v armáde, polícii, vo 

väzniciach a nemocniciach. To všetko narúša (presnejšie povedané, podstatným spôsobom 

potláča Š. S.) sekulárny charakter nášho štátu“ (Kusý, 2004. s. 9-10). 

V dôsledku realizácie zmien, ku ktorým došlo za ostatných niekoľko rokov 

v štruktúrach slovenskej spoločnosti a fungovania štátu, ale hlavne v súvislosti s podpisom 

medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, sa medzi politikmi, 

predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností (zvlášť medzi reprezentantmi katolíckej 

cirkvi), ako aj v prostredí odbornej a laickej verejnosti rozprúdila diskusia o nutnosti 

vypracovania a prijatia efektívnych a potrebám dneška zodpovedajúcich noriem a pravidiel, 

upravujúcich vzájomný vzťah a spôsob koexistencie medzi štátom, resp. štátnymi orgánmi 

a inštitúciami na jednej strane a cirkvami a náboženskými spoločnosťami na strane druhej. 

Aktuálnosť a závažnosť uvedeného problému umocňuje tá skutočnosť, že Slovenska 

republika sa prvého mája roku 2004 stala členom a súčasťou Európskej únie, t. j. zoskupenia 

štátov, ktoré majú bohatú tradíciu a historickú skúsenosť s realizáciou rôznych typov 

a modelov usporiadania vzájomných vzťahov medzi štátnou (svetskou) mocou a cirkevnými 

organizáciami, potvrdením čoho je fakt, že v jednotlivých krajinách tohto integrovaného celku 

sa stretávame s rôznymi a v nejednom prípade aj pomerne vzdialenými a navzájom sa 

vylučujúcimi spôsobmi realizácie uvedeného vzťahu – od úzkej spolupráce cez indiferentný 

vzťah až po praktickú realizáciu odluky cirkví od štátu.  

Problém vzťahu štátnych orgánov a inštitúcií k cirkvám a naopak je ešte aj v dnešnej  

sekularizujúcej sa spoločnosti stále dôležitou a nanajvýš aktuálnou témou, a to nielen na 

slovenskej ale aj európskej úrovni. Riešiť tento vzťah znamená, hľadať odpovede na otázky 

postavenia, výkonu funkcií a činnosti cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich 

v štruktúrach modernej spoločnosti, zároveň to znamená vytvoriť funkčný systém 

vzájomného usporiadania vzťahov medzi nimi a štátnou správou, ako aj vypracovanie 

odborných analýz a riešenie množstva ďalších problémov, akými je napr. problém 

financovania a materiálneho zabezpečenia cirkví, nadobúdania a správy majetku, otázka jeho 

evidencie a kontroly zo strany kompetentných štátnych orgánov, problém postavenia 

cirkevného školstva v systéme výchovy a vzdelávania, vydávania náboženskej literatúry 

a tlače, obnovy a údržby sakrálnych objektov a pamiatok a celý rad ďalších ako pre štát, tak  
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aj pre cirkvi dôležitých otázok. Riešiť uvedené problémy tvoriace jeden nedeliteľný, vnútorne 

konzistentný celok oddelene, jednostranne a len politicky a mocensky motivovaným 

výberom, vychádzajúc pritom z momentálnych a parciálnych potrieb zúčastnených strán, teda 

tak, ako sme toho svedkami na Slovensku, nevedie k ich skutočnému riešeniu. Túto 

skutočnosť potvrdzuje celé, v podstate málo úspešné a hlavne celospoločenskému konsenzu 

nezodpovedajúce riešenie naznačených problémov v našom ponovembrovom vývoji, počas 

ktorého bolo vypracovaných viacero návrhov, prijatých celý rad zákonných úprav 

a zrealizovaných množstvo stretnutí zainteresovaných strán, ktoré však nepriniesli 

požadovaný efekt a neviedli k skutočnému, t.j. systémovému riešeniu, ktoré by vyhovovalo 

kritériám a potrebám modernej občianskej spoločnosti. Je možné skonštatovať, že žiadna 

ponovembrová vládna reprezentácia SR a jej zákonodarný zbor neriešili tento politicky veľmi 

citlivý problém dôsledne a komplexne, usilujúc sa o nájdenie všeobecne prijateľného 

a dlhodobo akceptovateľného konsenzu medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Je 

možné vyčleniť celý rad príčin takéhoto polovičatého, nedôsledného a konjunkturalistického 

prístupu k riešeniu uvedeného problému. K tým hlavným a určujúcim je potrebné zaradiť: 

1. Príčiny politického charakteru a zamerania, v dôsledku ktorých kompetentným 

štátnym orgánom a inštitúciám, ako aj politickým reprezentáciám a relevantným politickým 

silám pôsobiacim na našej politickej scéne chýbala politická vôľa a odvaha sformulovať 

a predstaviť verejnosti jasnú stratégiu a následne iniciovať prijatie potrebných krokov 

vedúcich k systémovému riešeniu, ktoré by navodilo novú kvalitu vzťahov medzi nimi 

a cirkevnými organizáciami. Obava politikov a politických subjektov zo straty priazne 

veriacich voličov a predstaviteľov cirkevných kruhov, reprezentujúcich záujmy tej 

najmasovejšej a najvplyvnejšej, t. j. katolíckej cirkvi, ako aj politická kalkulácia, sledujúca 

čisto mocenské (koaličné, stranícke) ciele, do značnej miery tlmila a aj naďalej tlmí a oslabuje 

postoje a vyjadrenia aj tých subjektov, ktoré vo svojich predchádzajúcich vyhláseniach 

a pôvodných programoch zaujímali pomerne liberálne a jednoznačné postoje podporujúce, 

okrem iného aj realizáciu odlukového modelu usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvami. 

2. Príčiny koreniace v neochote predstaviteľov katolíckej cirkvi (v prípade iných 

vierovyznaní a cirkví sa to prejavovalo v oveľa menšej miere), motivovanej v prvom rade 

svojimi ekonomickými a mocenskými záujmami súhlasiť a aktívne sa podieľať na príprave 

všeobecne akceptovateľného a z hľadiska dlhodobých potrieb rozvoja modernej občianskej 

spoločnosti aj perspektívneho a stabilného riešenia vzťahov medzi nimi a štátnou mocou. Je 

málo pravdepodobné, aby čelní predstavitelia katolicizmu na Slovensku boli ochotní 

akceptovať liberálnejší a demokratickejší spôsob riešenia vzájomného vzťahu medzi štátom 
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a cirkvami, pretože títo, podľa vyjadrenia M. Kocúra sa „v novej ére stali nositeľmi 

a reprezentantmi tradičného cirkevného pôsobenia založeného na návrate na stratené pozície 

cirkvi pred komunistickým prevratom (hlavne na pozície, ktoré cirkev zastávala v období 

vojnovej Slovenskej republiky – Š. S.) bez revolučných vnútrocirkevných zmien“ (Kocúr, 

2010,s. 273). Prezentácia ústretovejších postojov zo strany cirkevných hierarchov nevyhnutne 

predpokladá akceptovať existujúce sociálno-politické, ekonomické, kultúrne 

a zahraničnopolitické charakteristiky slovenskej reality, ale aj širšie chápané európske 

súvislosti, čo vzhľadom na charakter a zameranie doterajšej činnosti a deklarovaných 

záujmov a cieľov katolíckej cirkvi a jej reprezentácie je málo pravdepodobné.  

3. Príčiny spočívajúce v pretrvávajúcich tradičných, vysokou mierou nedôvery 

poznačených a novým podmienkam a nutnostiam už nezodpovedajúcich metódach, 

spôsoboch, prostriedkoch a prístupoch k riešeniu problému tvorby moderného a pre všetky 

strany aj vyhovujúceho modelu usporiadania ich vzťahov. Súhlas s realizáciou podobného 

modelu predpokladá určitú mieru tolerancie, pochopenia a dôvery ako na strane politických 

reprezentácií, tak aj na strane riadiacich zložiek cirkevných štruktúr, pretože bez 

rešpektovania záujmov a cieľov toho druhého a bez ochoty robiť ústupky v komplexe svojich 

požiadaviek nie je možné dosahovať kompromisné riešenia, ktoré by zodpovedali jednak 

parciálnym záujmom cirkvi a jednak národno-štátnym záujmom Slovenska a potrebám 

občianskej spoločnosti. Žiaľ, je to katolícka cirkev a jej čelní predstavitelia, ktorí za pomoci 

a koordinovanej spolupráce s politickými elitami rozširujú rozsah svojich požiadaviek 

a posilňujú sféry svojho vplyvu aj na oblasti politického a verejného záujmu, čo je v rozpore 

s európskymi štandardmi usporiadania vzťahov medzi štátnou mocou a cirkvami a takým 

spôsobom navodzujú situáciu, v ktorej je dosiahnutie konštruktívneho a dlhodobo stabilného 

kompromisu a priori neuskutočniteľným želaním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




