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Abstrakt: Brücke zwischen Sprachen und Kulturen. Der Protestantismus in der 

Slowakei 

Der Vorlesung liegt ein Beitrag für das Jahrbuch „Die Evangelische Diaspora“ 
zugrunde, der aus österreichischer Perspektive die Situation des Protestantismus in 

der Slowakei schildert. In dieser bewussten Außenwahrnehmung erörtert er die 

sensible Grenze zwischen den Ländern an der Donau in historischer und aktuell 

politischer Sicht und registriert mit dem Europäischen Netzwerk „Erinnerung und 
Solidarität“ in Komorn/Komárno/Komárom einen Hoffnungsort slowakisch-

magyarischer Verständigung. Bei den Christen und zumal bei den 

Unterzeichnerkirchen der Charta Oecumenica kommt auch die Verpflichtung zum 
Tragen, jedem Versuch zu widerstehen, Religion und Kirche für ethnische oder 

nationalistische Zwecke zu missbrauchen. Hier sind die beiden protestantischen 

Kirchen und deren theologische Ausbildungsstätten in Bratislava und Komárno 
herausgefordert, die Charta Oecumenica unverkürzt zu rezipieren, und die belastete 

Geschichte im Sinne des Programmes „Healing of Memories“ aufzuarbeiten. Der 

Beitrag gibt darüber hinaus allgemeine konfessionsgeschichtliche und –kundliche 

Informationen, erörtert den Grundlagenvertrag des Staates mit den im Ökumenischen 
Rat vertretenen Kirchen, die Frage der Kirchenfinanzierung, die theologische 

Ausbildung an den Universitäten, den Religionsunterricht und das kirchliche 

Schulwesen, schließlich die Lage der Ökumene, insbesondere im Blick auf die 
Kooperationsbereitschaft mit der Römisch-katholischen Kirche und vor dem 

Hintergrund der Europäischen Integration. 

 
 

I. 
Slovenská republika vznikla 1. januára 1993, ako dôsledok rozpadu Československa, ktoré 

vzniklo v roku 1918, teda po skončení prvej svetovej vojny, ako nástupnícky štát habsburskej 

monarchie Rakúsko–Uhorska. Jeho vznik sa niesol v znamení „čechoslovakizmu“, ako sa nazývala 

štátna ideológia prvej republiky, ktorú propagoval najmä Tomáš G. Masaryk. Na jej základe sa mali 

integrovať oba krajinné celky, ktoré predtým patrili k Rakúsku, resp. Uhorsku; tiež sa od nej 

očakávalo, že dokáže vytvoriť jednotu dvoch vetiev „jedného národa“. Povedomie spolupatričnosti 

bolo obzvlášť výrazné predovšetkým v evanjelických kruhoch, čo bolo zapríčinené na jednej strane 

prekladom Biblie (Kralická Biblia) v spoločnom jazyku („bibličtina“, „kraličtina“) a na strane druhej 

spevníkom „Cithara sanctorum“ [1636] od Juraja Tranovského (1592 – 1637), ktorého liturgia 

                                                
1 Prednáška vedená dňa 7.11.2012 v Bratislave. Za početné odkazy vďačím diskusii s ctenými kolegami : 

Ondrejom Prostredníkom, PhD., Prof. Júliusom Filom, Prof. Jurajom Bándym a dekanom Ľubomírom Batkom, 

PhD., za čo im na tomto mieste ďakujem. 
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určovala cirkevno – liturgický život až do konca 20. storočia [1993]
2
. Takto sa stáva zrozumiteľným, 

prečo Evanjelická cirkev v roku 1991 reagovala odmietavo, keď začali silnieť úvahy ohľadom 

rozdelenia Československa
3
. Vôľa protestantov v Česku a na Slovensku sa samozrejme nemohla 

presadiť voči „Občianskej demokratickej strane“ Václava Klausa a „Hnutiu za demokratické 

Slovensko“ Vladimíra Mečiara. Takto prišlo k „priateľskému rozdeleniu“, avšak je potrebné 

spomenúť, že sa tak udialo bez referenda
4
. 

S planúcim príkladom čechoslovakizmu sa môžeme stretnúť, aj v osobe slovenského 

farárskeho syna Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919), samozrejme okrem už spomínaného 

Masaryka, ktorý v roku 1880 konvertoval na protestantizmus, respektíve na Evanjelickú cirkev 

helvétskeho vyznania. Štefánik pôsobil ako generál vo francúzskej armáde, neskôr bol vymenovaný za 

ministra vojny v Československu. Z pozície ministra sa však mohol len krátko podieľať na politickom 

živote, vzhľadom na skutočnosť, že 4. 5. 1919 prišiel pri leteckom nešťastí o život
5
. 

 „Česko-slovenský experiment“ vyvrcholil v Amerike, kde po početných emigráciách v 19. 

storočí vznikla významná slovenská kolónia. Úzke prepojenie tejto kolónie s domovom vydržalo 

a vehementne sa zasadzovala, aby tento experiment bol zrealizovaný, a to aj s požehnaním víťazných 

mocností, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.10.1918. Touto skutočnosťou sa ukončila príslušnosť 

k Uhorskému kráľovstvu, ktorá pretrvávala od 10. storočia.  

Myšlienka spoločného Československa však našla svojho rozhodujúceho protivníka 

v Slovenskej ľudovej strane, ktorú viedol katolícky kňaz Andrej Hlinka (1864-1938) a Jozef Tiso 

(1887 – 1947). Táto strana sa zmobilizovala proti nastupujúcim centralistickým tendenciám Prahy 

a pod vplyvom Berlína prišlo nakoniec k osamostatneniu sa Slovenského štátu. Tento bol od 14.3.1939 

až po rok 1945 vazalským štátom z Hitlerovej milosti. Z tejto skutočnosti vyplývalo, že Slovenský 

štát musel zosúladiť svoju zahraničnú a obrannú politiku s Berlínom, ako aj akceptovať výsledok Prvej 

viedenskej arbitráže (2.11.1938). S tým bolo spojené aj citlivé odstúpenie územia, a to konkrétne 

hraničných častí na južnom a východnom Slovensku, ktoré obývali Maďari. Takisto pripadla 

Maďarsku aj Podkarpatská Rus. Po druhej svetovej vojne bolo Československo, alebo ako sa po 

zdĺhavom spore „o pomlčku“ nazývalo: Česko – Slovensko, opätovne vytvorené, no muselo sa vzdať 

nároku na Podkarpatskú Rus, ktorú si v tejto dobe nárokoval Sovietsky zväz. Po dohode (Dohoda 

medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva – pozn. prekladateľa) uzatvorenej vo 

februári roku 1946 sa zaviedol program presídľovania obyvateľstva, ktorého výsledkom bolo 

                                                
2 Filo, Július: Das liturgische Leben der Ev. Kirche A.B. in der Slowakei als Zeugnis für ihre Kämpfe und 

Visionen, in: Karl Schwarz/Peter Švorc (Hg.): Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei, 

Wien 1996, 237-249, 241; ders.: Die Wirkung des lutherischen Bekenntnisses im Kontext der Ev. Kirche A.B. in 

der Slowakei, in: Lutherisches Bekenntnis in ökumenischer Verpflichtung, Hannover 1996, 22-26. 
3 Švorc, Peter: Die Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei nach dem Jahr 1989, in: Katharina Kunter/Jens 

Holger Schjørring (Hg.), Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus. Die Zeit nach 1989 – Zäsur, 

Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn, Erlangen 2007, 82-110, 103 f. 
4 Schwarz, Karl-Peter: Tschechen und Slowaken – Der lange Weg zur friedlichen Trennung, Wien 1993.  
5 Švorc, Peter: Slowakische Protestanten und ihre Rolle im politischen Leben der ČSR am Anfang der 20er Jahre 

des 20. Jahrhunderts, in: Schwarz/Švorc (wie Anm. 2),  195-210, 201. 
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presídlenie vyše 71.000 v Maďarsku žijúcich Slovákov a takmer 90.000 na Slovensku žijúcich 

Maďarov
6
. Výsledky tejto akcie zmenili etnické premiešanie dotknutých hraničných území

7
, čím sa 

posilnilo etnické napätie. 

Ak sa v nadpise pripisuje protestantizmu na Slovensku funkcia mostu, vychádza to zo 

skutočnosti, že Evanjelická cirkev a. v., vo svojom luteránskom stvárnení, a Reformovaná cirkev, vo 

svojom reformovanom stvárnení, disponuje členmi z oboch etník. Z tohto vyplývala potreba vynaložiť 

mimoriadnu senzibilitu pri vzájomnom styku. Či sa toto dostatočne podarilo sa musí posúdiť na 

konkrétnom mieste. Avšak požiadavka, aby vznikol tento náročný dialóg
8
, bola už bezpochyby 

nastolená.  

 

II. 

S dátumom 1.1.1993 sa spája vznik samostatnej Slovenskej republiky. Hlavné mesto 

Bratislava (nemecký originál uvádzal geografické názvy v trojjazyčnej forme – pozn. prekladateľa) 

leží na západe krajiny, blízko hranice s Rakúskom, ktorá je dlhá 106,7 km. Na severozápade hraničí 

Slovensko s Českom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom, pričom na 

dĺžke 172 km mapuje hraničný priechod rieka Dunaj. Celková dĺžka hranice Slovenska s Maďarskom 

predstavuje 678,5 km. Táto hranica sa zároveň považuje aj za najcitlivejšiu v rámci celej Európskej 

únie. Toto napätie bolo v minulosti viditeľné najmä v hraničných mestách, akým je napríklad 

Komárno. Dnes je však nádejným miestom integrácie pre slovensko - maďarské porozumenie.  

Slovensko vykazuje na ploche takmer 50.000 km² 5,4 miliónov obyvateľov, z toho tvoria, 

podľa sčítania ľudu z roku 2011
9
: 80,7% Slováci; 8,5 % Maďari; 2,0 % Rómovia; 1,8% je českého, 

rusínskeho, ukrajinského alebo nemeckého pôvodu; 7% je bez priradenia.  

V otázke vierovyznania sa 62% obyvateľov hlási k Rímskokatolíckej cirkvi; 3,8% ku Grécko 

– katolíckej cirkvi; 5,9% k Evanjelickej cirkvi a. v.; 1,8% k Reformovanej cirkvi a 0,9 % 

k Pravoslávnej cirkvi; 13,4% je bez vyznania; 10,6% sa odmietlo vyjadriť.  

Skutočnosť, že obe luteránske susedské cirkvi na Slovensku a v Maďarsku uzatvorili dohodu 

(21.3.2012), práve v meste Komárno nie je náhoda. Dohoda, ktorá bola uzatvorená na tomto mieste sa 

zameriava na bližšiu spoluprácu, a to v oblasti diakonických projektov, predovšetkým však v 

oblasti pastorálnej starostlivosti. Táto by sa mala poskytovať na Slovensku žijúcim Maďarom 

a v Maďarsku žijúcim Slovákom, ktorí sú vystavení „tichej asimilácii“, ktorú možno registrovať 

                                                
6 Šutaj, Štefan: Slovakia and the Hungarians n Slovakia in the Aftermath of World War II, 1945-1948, in: 

Suppan, Arnold (Hg.): Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. 

Geburtstag, Budapest 2011, 619-631; Klátik, Miloš: Die Diaspora – was bedeutet das aus slowakischer Sicht, in: 
EvDia BH 4, Leipzig 2008, 64-83. 
7 Kusendová, Dagmar (Hg.): Historický Atlas Evanjelickej Cirkvi a.v. na Slovensku [Historischer Atlas der Ev. 

Kirche A.B. in der Slowakei], Liptovský Mikuláš 2011, 120 f. 
8 Chmel, Rudolf: Slovak-Hungarian Dialogue. The Need for a New Beginning, in: Festschrift Glatz (Anm. 6), 

817-826. 
9 http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf - Prístup 31.8.2012 

http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf
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v súčasnej dobe. Ďalšou možnosťou poskytovania pastorálnej starostlivosti je tiež zintenzívnenie 

výmenných pobytov medzi žiakmi/žiačkami a študentmi/študentkami. Týmto spôsobom sa pevnosť 

Komárno, ktorá bola kedysi bojiskom vo vojnách proti Osmanom, stala symbolom nádeje pre 

slovensko – maďarské porozumenie, kotvou v Európskej sieti „Spomienka a solidarita“. 

 

III. 

Rozlične prežitá a kontroverzne interpretovaná spoločná história je príčinou, ktorá zabraňuje 

porozumeniu medzi dvoma národmi
10

. Až do roku 1918 tvorilo Horné Uhorsko, či inak nazývané 

Oberungarn, Hungaria superior, Felvidék, jadro krajín Štefanskej koruny. Hoci Horné Uhorsko 

patrilo k Habsburskej ríši od roku 1526 (bitka pri Moháči), nikdy nevytvorilo autonómnu jednotu. 

Napriek tomu sa označenie Slovensko vyskytlo až v polovici 19. storočia. V tejto epoche sa postupne 

ožívajúci uhorský patriotizmus menil na maďarský nacionalizmus. Podobne sa prebudilo aj samostatné 

slovenské kultúrne a národné povedomie, ktoré presadzovala najmä protestantská inteligencia. Po 

prvom pokuse katolíckeho kňaza Antona Bernoláka (1762 – 1813) kodifikovať slovenský jazyk, ktorý 

však nebol úspešný, sa podarilo rozvinutie slovenského spisovného jazyka až Ľudovítovi Štúrovi (1815 

– 1856). Od roku 1848 sa ďalej nastolili požiadavky na federalizáciu Uhorska ako aj na uznanie 

slovenskej úradnej reči. Napriek tejto skutočnosti, slovenské národné hnutie stroskotalo, hoci na tomto 

mieste je potrebné zdôrazniť, že v období neoabsolutizmu obdržalo od Viedenskej ústrednej vlády 

viacnásobnú podporu. V roku 1861 požadovalo slovenské národné hnutie svoje vlastné slovenské 

teritórium (slovenské okolie). Táto požiadavka, ktorá bola nastolená na zhromaždení v Turčianskom 

Sv. Martine, kde aj nakoniec prišlo k schváleniu memoranda, pretrvala až do pádu Uhorského 

kráľovstva. Tvorila totiž základ slovenského národného úsilia. Neskôr prišlo aj k jej vedeckému 

zdôvodneniu, a to založením Matice Slovenskej (1863), ktorá sa považovala za najvýznamnejšiu 

kultúrnopolitickú ustanovizeň Slovákov. Po Rakúsko–Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 nastúpila 

znova masívna maďarizácia a národno – politické ambície Slovákov sa označovali ako panslavizmus, 

ktorý sa trestal ako protištátna agitácia. Matica slovenská a rad slovenských gymnázií boli v roku 1874 

zatvorené, a vysoké školy začali slúžiť ako nástroj asimilácie. Vzdelávacia politika sa teda stala 

dôležitým pilierom maďarizácie, nakoľko ďalekosiahlo utlmila nemecké občianstvo v mestách 

a zároveň sa jej nemohla vyhnúť ani narastajúca meštianska vrstva Slovákov. V Evanjelickej cirkvi a. 

v. propagoval maďarizmus predovšetkým generálny inšpektor Karol Zay z Csömöra (1797 – 1871), 

ktorý ho vnímal ako ideu konfesionálneho zabezpečenia protestantizmu, a to prostredníctvom 

vytvorenia programu unionizmu, podľa vzoru staropruskej únie z roku 1817. Unionizmom sa mal 

                                                
10 Gottas, Friedrich: Die Geschichte des Protestantismus in der Habsburgermonarchie, in: Adam 

Wandruszka/Peter Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918, IV: Die Konfessionen, Wien 1985, 

489-595, 489 ff.; Schönfeld, Roland: Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg-München 2000; 

Mannova, Elena (Hg.): A Concise History of Slovakia, Bratislava 2000, 196; Tóth, István György (Hg.): 

Geschichte Ungarns, Budapest 2005.  
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proces asimilácie Slovákov ešte dodatočne urýchliť („Nebuďme ani luteránmi, ani reformovanými, ale 

buďme Maďarmi!“). Odpor Slovákov sa vytvoril na politickej úrovni, keďže požadovali udržanie 

slovenskej identity a etnickej integrity
11

, vzhľadom na to, že zatiaľ čo cirkev helvétskeho vyznania 

bola takmer výhradne maďarská (cca. 1,6 mil. členov), dominovali v cirkvi augsburského vyznania 

(cca. 850.000 členov) Slováci (50%) a Nemci (30%). Maďari v tejto cirkvi tvorili menšinu, čo by 

v prípade vytvorenia únie znamenalo zmenu väčšinových pomerov. Odpor voči unionizmu sa však 

vytvoril aj na teologickej úrovni, pričom sa na čelo antiunionistického hnutia postavil luteránsky farár 

Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)
12

, so svojím slovenským dielom „Únia“. Jeho boj proti únii mal 

však hlbší význam, a to jeho teologický odpor voči racionalizmu a liberalizmu, nakoľko udržiaval 

kontakty s luteránmi z Frankfurtu, Hannoveru a Meklenburgu. Pre tento svoj rozhodujúci 

konfesionálny postoj ho Lipská univerzita ocenila tým, že mu udelila čestný doktorát. Hurban sa teda 

preukázal ako propagátor nového luteránstva v Uhorsku
13

. 

Skutočnosť, že vo foyeri slovenského parlamentu, je zobrazený Hurban, vodca slovenského 

národného povstania z roku 1848, podobne aj Štefánik, spolutvorca prvej Československej republiky, 

naznačuje, z čoho pramení dnešná politická identita Slovenskej republiky a ako sa na nej podieľajú aj 

cirkvi, ktoré predstavujú dôveryhodné inštitúcie krajiny
14

. Hoci sa štát deklaruje ako nábožensky 

a ideologicky nezávislý, predsa sa odvoláva v ústavnej preambule na kresťanskú tradíciu, duchovné 

dedičstvo Cyrila a Metoda a historický odkaz Veľkomoravskej ríše. V tejto hrdej histórii 

náboženského pôsobenia sa nachádza miesto aj pre Evanjelickú cirkev a. v., ktorej príslušníci vykonali 

veľa pre stvárnenie slovenského národného povedomia
15

. 

 

IV. 

„Cez kostolné dvere do Európskej únie“, takto znel titulný názov jedných novín, ktoré 

referovali o ekumenických službách Božích dňa 30.4.2004, pri príležitosti vstupu do Európskej únie. 

Tieto sa konali vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave za účasti okolo 2000 návštevníkov 

bohoslužieb, medzi ktorými boli aj mnohí politici zo všetkých parlamentných strán
16

. Skutočnosť, že 

sa na túto príležitosť vybral práve tento kostol, súvisí s osobitným angažovaním sa protestantov 

                                                
11 Kowalská, Eva: Das Reformiertentum in Ungarn zwischen Annahme und Ablehnung am Beispiel von 

Slowaken und Deutschen (…), in: Márta Fata/Anton Schindling (Hg.), Calvin und Reformiertentum in Ungarn 

und Siebenbürgen, Münster 2010, 91-110; Kértész, Botond: Unionsbestrebungen im Königreich Ungarn, ebd. 

473-496. 
12 Ondrejovič, Dušan: Über die Union in der Slowakei, in: Schwarz/Švorc (wie Anm. 2), 153-158, 155.  
13 Hein, Markus: Jozef Miloslav Hurban: lutherischer Pfarrer, slowakischer Nationalheld und Doktor der 

Theologie in Leipzig, in: Michael Beyer/Jonas Flöter/Markus Hein (Hg.), Christlicher Glaube und weltliche 
Herrschaft. Zum Gedenken an Günther Wartenberg, Leipzig 2008, 265-274. 
14 Filo, Július: Europa eine Seele geben – Fenster Slowakei, in: JMLB 51 (2004) 135-139, 135. 
15 Franková, Libuša: Evangelische Gebildete und die slowakische nationale Wiedergeburt bis 1848, in: 

Schwarz/Švorc (wie Anm. 2), 137-152. 
16 Filo, Július: Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Slowakei, in: Zeitschrift für ev. Kirchenrecht 50 

(2005) 527-552, 536. 
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v Ekumenickej rade cirkví
17

. Na tomto mieste je dôležité tiež poukázať na to, že vďaka iniciatíve 

Ekumenickej rady cirkví sa uzavrela základná dohoda medzi štátom a jedenástimi cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami (11.4.2002)
18

. Táto dohoda nasledovala katolícku základnú dohodu 

(326/2001 Zb.), ktorá garantovala slobodné vykonávanie jej misie, uznávala v civilnom ohľade 

cirkevné uzatváranie manželstiev, priznala katolíckym školám rovnaké práva ako štátnym 

a upravovala cirkevnú pastorálnu pomoc v nemocniciach, domovoch sociálnej starostlivosti, detských 

domovoch, väzniciach, ako aj spoluprácu v oblasti ochrany pamiatok. Cirkvi, ktoré zastupovala 

Ekumenická rada cirkví, sa teda mohli odvolať, zachovávajúc princíp parity, na porovnateľnú zmluvu, 

ktorá stanovovala spoluprácu katolíckej cirkvi so štátom v oblasti vzdelania, školstva, dobročinnosti, 

zdravia a pastorálnej starostlivosti na zmluvnej úrovni. Už predtým však novela k zákonu 

o náboženskej slobode (396/2000 Zb.) garantovala všetkým cirkvám rovnaké postavenie pred 

zákonom (§ 4 ods.2), a preto sa táto otázka zmluvného vzťahu stala voči štátu nepodstatnou. Ďalšia 

čiastková zmluva, ktorá bola už rozsiahle prerokovaná a mala byť tiež zmluvne zakotvená, sa týkala 

individuálnej „výhrady vo svedomí“. Táto zmluva by sa týkala príslušníkov cirkví v určitých 

povolaniach (medicína, právo, školstvo), no doposiaľ táto iniciatíva stroskotala na politických 

a spoločenských postojoch. 

 

V. 

Obyvatelia Slovenska sú prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania (3,37 mil.). Katolicizmus, 

ako taký, hrá značnú úlohu aj ako politický faktor v každodennom živote. V súčasnosti však musí 

prekonať ťažkú krízu, ktorá bola zapríčinená núteným odstúpením práve vymenovaného arcibiskupa 

Trnavy. Po Rímskokatolíckej cirkvi, je druhou najväčšou náboženskou spoločnosťou Evanjelická 

cirkev augsburského vyznania
19

. K tejto sa hlási cca. 316.000 členov, ktorí patria do 320 zborov. 

Cirkev pozostáva zo 14 seniorátov, ktoré sú včlenené do dvoch dištriktov. Dištrikt vedie dištriktuálny 

biskup a dištriktuálny dozorca. Na vrchole synodálno – presbyteriálne usporiadanej cirkvi stojí zase 

generálne presbyterstvo, ktoré vedie generálny biskup a generálny dozorca. Sídlo cirkevného vedenia 

sa nachádza v Bratislave, sídla dištriktuálnych biskupov zase v Zvolene a Prešove. Od roku 1990 sa v 

namáhavom procese spracovania histórie cirkvi v komunistickej epoche skúmala jej ochota ku 

                                                
17 Prostredník, Ondrej: Ökumenische Zusammenarbeit als Zeichen der Reife, in: Michael Bünker/Ernst 

Hofhansl/Raoul Kneucker (Hg.), Donauwellen. Zum Protestantismus in der Mitte Europas. Festschrift für  Karl 

W. Schwarz, Wien 2012, 273-286. 
18 Schwarz, Karl: Das Recht der Religionsgemeinschaften in der Slowakei, in: Wolfgang Lienemann/Hans-

Richard Reuter (Hg.), Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Baden-Baden 

2005, 443-471; ders.: Ein Signal für die übrigen Reformstaaten!? Anmerkungen zum Staatskirchenrecht und zu 
den Grundlagenverträgen der Slowakischen Republik mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, in: Hedwig 

Kopetz/Joseph Marko/Klaus Poier (Hg.), Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat. Festschrift für Wolfgang 

Mantl, Wien-Köln-Graz 2004, 1421-1439, 1430 ff. 
19 Filo, Július: Lebenskraft für Europa aus dem Evangelium – eine lutherische Perspektive aus der Slowakei, in: 

Luibl, Hans Jürgen/Müller, Christine-Ruth/Zeddies, Helmut (Hg.): Unterwegs nach Europa. Perspektiven 

evangelischer Kirchen, Frankfurt/M. 2001, 277-281.  
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kooperácii so štátom, ale tiež jej statočný odpor proti „ideologickému“ prispôsobeniu sa
20

. Následkom 

tejto skutočnosti, ako aj vynúteným odchodom dlhoročného generálneho biskupa Jána Michalka (1912 

– 1990) a voľbou Pavla Uhorskaia (1919 - 2010) sa vytvorila možnosť pre nový začiatok
21

. Voľbu 

Pavla Uhorskaia je možné chápať priam ako programový odklon od minulosti, nakoľko aj samotného 

Uhorskaia prenasledovali komunistickí mocnári
22

. 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku je druhou najväčšou protestantskou cirkvou na 

Slovensku, so sídlom cirkevného vedenia v Komárne
23

. Táto cirkev vykazuje dovedna cca. 100.000 

členov v 318 zboroch v deviatich seniorátoch. Z tohto počtu tvoria Maďari prevažnú väčšinu ( okolo 

80.000). V roku 2011 vstúpila reformovaná cirkev do spoločenstva maďarsky hovoriacich cirkví 

Karpatskej kotliny (Magyar Református Egyház), hoci tento vstup nebol bezproblémový. V minulosti 

sa proti takémuto vstupu vyslovilo 34 slovenských zborov
24

. Proti rozhodnutiu cirkevného vedenia 

protestovali aj v súčasnosti slovenskí členovia tejto cirkvi (cca. 20.000), ktorí požadovali zvolanie 

synody. Ich dôvody boli sprevádzané obavou, že by cirkev mohla byť použitá ako nástroj maďarizácie, 

nakoľko sa pod týmto cirkevným spoločenstvom rozumie podľa národného princípu cirkev celého 

Maďarska. Z tohto dôvodu navrhovali slovenskí členovia osamostatnenie slovenských cirkevných 

seniorátov
25

. Neskôr sa však vytvoril odstup aj od tohto riešenia, pretože sa podarilo na teologickej 

úrovni dospieť k uspokojivému záveru. Kompetencie Maďarskej jednotnej cirkvi sa jasne vymedzili – 

táto nemôže právne zasahovať do cirkvi v inej krajine.  

Okrem toho existujú ešte menšie protestantské cirkvi, ktoré sú členmi Ekumenickej rady cirkví 

(ERC) alebo im prislúcha status pozorovateľov: Evanjelická cirkev metodistická, Bratská jednota 

baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa a Cirkev bratská, avšak tieto spoločne nemajú viac ako 

25.000 členov
26

. 

 

VI. 

Hranica medzi Maďarskom a Slovenskom, ktorá bola vytvorená v roku 1918, je stále citlivá. 

Aj keď momentálne utíchli predchádzajúce napätia ohľadne dvojitého občianstva, predsa nemožno 

                                                
20 Filo, Július: The Lutheran Church and Society in Slovakia during the Cold War, in: Július Filo (Hg.), Christian 

World Community – and the Cold War, Bratislava 2012, 21-45; Švorc, Peter: Die evangelische Kirche A.B. in 

der Slowakei und ihr Schicksal in der Tschechoslowakei nach 1953, in: Hartmut Lehmann/Jens-Holger 

Schjørring (Hg.), Im Räderwerk des „real existierenden Sozialismus“. Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von 

Stalin bis Gorbatschow, Göttingen 2003, 125-142, 134 ff. 
21 Bohren, Rudolf: Der Protestantismus in der Slowakei während der Ära des Kommunismus, in: Schwarz/Švorc 

(wie Anm. 2), 211-222, 214; Švorc, Peter: Die Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei nach dem Jahr 1989, 

in: Katharina Kunter/Jens Holger Schjørring (Hg.), Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus. Die Zeit nach 

1989 – Zäsur, Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn, Erlangen 2007, 82-110, 96. 
22 Uhorskai, Pavel: Von Gott will ich nicht lassen. Erinnerungen eines lutherischen Bischofs an die Stalinzeit in 
der Slowakei, hrsg. von Rudolf Bohren, Zollikon 1994. 
23 Erdélyi, Géza: Die Reformierte Christliche Kirche in der Slowakei, in: Luibl/Müller/Zeddies (wie Anm. 15),  

271-273. 
24 RGOW 2011/9, 6 f. 
25 Kišš, Igor: cit in: RGOW 2011/10, 9. 
26 Prostredník, Ökumenische Zusammenarbeit als Zeichen der Reife (wie Anm. 16), 273-286. 
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prehliadnuť, akú dôležitú zodpovednosť nesú práve vyššie spomenuté cirkvi. Pre tento cieľ, teda pre 

odstránenie napätia, by bolo prospešné spoločné spísanie citlivých kapitol cirkevných dejín v zmysle 

programu „Healing of Memories“. Bohužiaľ, okrem prvého náznaku sa v tejto veci nič nepodniklo
27

.  

Novela k zákonu o slovenskom štátnom občianstve (17.7.2010) zakázala dvojité občianstvo – 

a síce ako reakciu na maďarský zákon, ktorý prisľúbil všetkým „zahraničným Maďarom“ maďarskú 

štátnu príslušnosť. Slovenský zákon v tomto prípade teda predpokladá odňatie slovenskej štátnej 

príslušnosti
28

. 

Na túto tému sa viedli búrlivé diskusie, pretože v spomínaných zákonných iniciatívach sa 

nedal prepočuť nacionalistický tón. Ako riešenie sa nastolila bilaterálna zmluva „o úpravách určitých 

otázok, dotýkajúcich sa štátnej príslušnosti“, ktorá sa však neuzatvorila, nakoľko sa situácia po zmene 

vlády znova upokojila. Avšak je potrebné spomenúť 25 slovenských štátnych občanov, ktorí prijali 

maďarskú ponuku, týkajúcu sa občianstva. Týmto bolo dodatočne udelené maďarské štátne 

občianstvo, no jednému z nich bolo následne slovenské štátne občianstvo odňaté. 

 

VII. 

Zložitým problémom všetkých náboženských spoločností je priame financovanie 

prostredníctvom štátu, ktorý znáša platy duchovných a prispieva na prevádzku ústredí cirkví
29

. 

O reforme cirkevného financovania sa už dlho uvažovalo
30

. Diskutovalo sa najmä o talianskom modeli 

daňovej asignácie kultúrneho daňového systému
31

. Za predchádzajúcej vlády Ivety Radičovej sa viedla 

dva roky búrlivá diskusia na túto tému, aj s účasťou liberálneho ministra kultúry. Po zmene vlády však 

diskusia stratila na intenzite, nakoľko sa dospelo k diskrétnej dohode, že riešenie nie je možné 

dosiahnuť bez súhlasu cirkví. Zložitá ekonomická situácia prinútila vládu znova premyslieť model 

priameho financovania cirkví zo súčasného štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu je otázka, týkajúca sa 

financovania opätovne na rokovacom stole – pod pomerne kritickým signálom „odlúčenia sa štátu a 

cirkvi“. Reakcie v rámci cirkví na túto tému sú rozličné, existujú aj zástancovia takejto odluky, no na 

druhej strane aj opačné stanovisko nachádza svojich zástancov. Títo by chceli zotrvať na status quo – 

s odôvodnením, že dotknuté cirkvi sa zaoberajú verejnými úlohami. Významný dôraz získala diskusia 

na túto tému v porovnaní s Českom. Tu sa vedie debata ohľadne reštitúcie enormných cirkevných 

majetkov, avšak s veľkým oneskorením, ako aj politickými výhradami. Vyvlastnené cirkevné majetky 

                                                
27 Daniel, David P.: The Need for the Healing of memories in Slovakia, in: Dieter Brandes (Hg.), Healing of 

Memories in Europe. A Study of Reconciliation between Churches, Cultures and Religion, Cluj-Napoca 2007, 

184-191. 
28 Bachmann, Karin: Zur aktuellen Lage der Minderheiten in der Slowakei, in: G2W 2011/4, 14-17, 14. 
29 Filo, Július: Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Slowakei, in: Zeitschrift für ev. Kirchenrecht 50 

(2005) 527-552, 528. 
30 Mulík, Peter: Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností [Modelle der 

Finanzierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften], Bratislava 1997, 167 ff. 
31 http://krajcer.blog.sme.sk/c/288168/Slobodnejsi-jednotlivec-slobodnejsia-cirkev.html (Prístup 7.11.2012). 

http://krajcer.blog.sme.sk/c/288168/Slobodnejsi-jednotlivec-slobodnejsia-cirkev.html
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boli na Slovensku už reštituované, diskusia sa teda vzťahuje predovšetkým na odlúčenie štátneho 

financovania duchovných zo súčasného rozpočtu
32

.  

 

VIII. 

Teologické vzdelanie oboch protestantských cirkví sa zabezpečuje na univerzite. V Bratislave 

sa nachádza Evanjelická bohoslovecká fakulta so slovenskou prednáškovou rečou, ktorá sa v roku 

1990 stala súčasťou Univerzity Komenského
33

. V Komárne zase vznikol v roku 1994 Inštitút Jána 

Kalvína. Tento sa stal neskôr, v roku 2004, už ako Reformovaná fakulta súčasťou novozriadenej 

maďarsky hovoriacej Univerzity Jánosa Selyeho. Ambiciózny projekt vytvorenia univerzity 

v Komárne, ako centra maďarskej menšiny so špeciálnym zreteľom na Maďarov, žijúcich na južnom 

Slovensku, sa aj urýchlene zrealizoval, vzhľadom na snahu o európsku integráciu. Univerzita bola 

štátom akreditovaná ako dôkaz jej európskej kvalifikácie.  

Na oboch fakultách zabezpečuje ich konfesionálny profil konfesionálna klauzula. Na druhej 

strane je však nevyhnutné pripomenúť, že konfesionálna a etnická identita sa už viac pragmaticky 

nepredpisuje ako cieľová predstava, ale vníma sa ako prostriedok, ktorý docieli „pokojnú 

a konštruktívnu komunikáciu“
34

. V tomto duchu sa konali aj habilitácie, pričom sa nevenovala 

pozornosť konfesionálnym alebo etnickým prekážkam. Podobne je tiež potrebné spomenúť istého 

profesora, ktorý pôsobí na Reformovanej fakulte, pričom je luteránskeho vierovyznania. Tento 

zároveň vykonáva učiteľské povolanie aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Práve tento profesor 

personifikuje hore uvedený nadpis, pojednávajúci  o protestantizme, ktorý predstavuje funkciu mostu.  

Pre náboženských pedagógov existuje ešte pridružené detašované pracovisko na Univerzite 

v Žiline, pre evanjelikálnu teológiu zase Inštitút na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Sedem teologických fakúlt na Slovensku, medzi nimi luteránska v Bratislave a reformovaná 

v Komárne, sú dobre prepojené a spolupracujú zmysluplne pri dizertáciách a habilitáciách, ako aj pri 

väčšine vedeckých konferencií. Takéto aktivity dôsledne eviduje vedecká komnita Na Slovensku ju 

reprezentuje aj Vedecká grantová agentúra (VEGA). Akademická ratingová agentúra (ARRA) zase 

hodnotí vysoké školy, a to už päť rokov, čím zvyšuje aj ich úroveň. V tomto hodnotení sa Evanjelická 

bohoslovecká fakulta ocitla už tri roky na prvom mieste
35

. Evanjelická bohoslovecká fakulta 

v Bratislave mala v roku 2010 zapísaných 191 študentov, pričom dominoval študijný program 

evanjelická teológia (80), nasledovaný študijným programom evanjelická teológia so zameraním na 

sociálnu pomoc (49) a programom evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 

(44); ostatní študujúci si zvolili učiteľstvo (náboženstvo resp. kombináciu) alebo sa nachádzali v stave 

                                                
32 Prostredník, Ökumenische Zusammenarbeit als Zeichen der Reife (wie Anm. 16), 282 f. 
33 Kišš, Igor/Daniel, David P.: Geschichte der Pressburger Fakultät, in: JMLB 51 (2004) 115-124, 118. 
34 Prostredník, Ondrej/Hanus, Radoslav/Žitňan, Andrej: Faculty of Evangelical Theology, in: Martin Dúbrava 

(Hg.). Comenius University. 90 Years of University, Education and Research in Slovakia, Bratislava 2009, 173-

181, 173. 
35 http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/Assessment_HEI_2010.pdf - Prístup 31.8.2012. 

http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/Assessment_HEI_2010.pdf
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PhD – štúdia
36

. Tretie miesto v hodnotení ARRA získala Reformovaná fakulta. Túto tvorí stále rastúci 

počet zahraničných študentov (prevažne z Maďarska, resp. v určitom špecifickom externom programe 

sa prednáša aj v nemeckom jazyku). Čísla z roku 2011 uvádzajú celkovo 138 imatrikulovaných 

študentov. Títo sú rozdelení do štyroch študijných smerov: odborná teológia (38), náboženská 

pedagogika (55), diakonia/misijná teológia/sociológia (27) a PhD. – štúdium (18). 

Cirkevné školstvo na Slovensku vykazuje v posledných dvoch desaťročiach vyslovene 

úspešnú bilanciu. Pohľad na sedem väčšinou bilingválne (slovensko-anglicky, resp. slovensko-

nemecky) vedených gymnázií v Bratislave, Tisovci, Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, 

Banskej Bystrici a Martine, ako aj na reformovano-luteránskej spoločnej škole v Rimavskej Sobote  

(so slovenským a maďarským vyučovacím jazykom) poukazuje na rozkvitajúce školstvo, ktoré je 

podporované verejnou správou, rovnako ako v prípade súkromného školstva a verejných škôl. Tieto 

školy však požívajú určité rozpočtové výhody v porovnaní s verejnými školami, nakoľko v nich 

prichádza k dodatočne vyberanému školnému. Ministerstvo školstva teda hľadá určité vyváženie, aby 

pozdvihlo atraktivitu verejných škôl. 

 

IX. 

Cirkev v európskej civilnej spoločnosti sa nachádza v misijnom dialógu s inými duchovnými 

prúdmi a praktickým materializmom. Takto to konštatoval predchádzajúci generálny biskup Július 

Filo. Pod programom „Dať dušu Európe“, rozumel pozvanie, ktoré by mali spoločne nasledovať 

kresťanské cirkvi. Pretože Európa potrebuje „kultúru milosrdenstva“, ktorá sa inšpiruje Kristovou 

obeťou za nás, (...) a prekonáva náš moderný individualizmus
37

. Nechýbali ani pokusy spolupracovať s 

inými kresťanskými cirkvami – čiastočne za účasti protestantských partnerských cirkví v Durínsku, 

Württembergsku a Rakúsku s cieľom využiť ich ekumenické skúsenosti
38

. Veľa pozornosti sa 

venovalo najmä konferencii „Rok kresťanskej kultúry 1999“, ktorú realizovala katolícka biskupská 

konferencia, Ekumenická rada cirkví a slovenská vláda
39

. Nemožno však zabudnúť ani na ekumenický 

náznak „ekumenického kostola“ v Čiernej nad Tisou na juhovýchode Slovenska. Na tomto mieste sa 

bývalá kotolňa prebudovala na kostol a dodnes ju spoločne používa rímskokatolícke, gréckokatolícke 

a reformované cirkevné spoločenstvo
40

. Ďalej sa v tejto oblasti dohodlo, že kritické obdobia 

v cirkevných dejinách sa spoločne spracujú
41

; čím vzniknú spoločné cirkevno-historické spomienky
42

. 

Koniec koncov sa však nepodarilo uskutočniť tieto vízie, ako to musel skonštatovať súčasný generálny 

                                                
36 http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/sprava_dekana_2010.pdf - Prístup 31.8.2012. 
37 Filo, Július: Europa eine Seele geben – Fenster Slowakei, in: JMLB 51 (2004) 135-139, 138. 
38 Seminar: „Minderheitskirche – Mehrheitskirche“ des ÖRK – in: EvDia 66 [1997] 144 ff. 
39 Klátik, Miloš: 1999 – das Jahr der christlichen Kultur in der Slowakei, in: Die evangelische Diaspora 68 

(1999) 71-76. 
40 G2W 1999/5, 9 
41 G2W 1998/3, 8 
42 Midriak, Ján: Ako člnok v ruke tkáča [Wie eine Weberspule], Prešov 1999. 

http://www.fevth.uniba.sk/uploads/media/sprava_dekana_2010.pdf
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biskup Miloš Klátik, pretože sa katolícka cirkev vzoprela takejto prosbe
43

. Táto skutočnosť sa však 

nemusí bezpodmienečne chápať ako signál zhoršenia ekumenického procesu. No na druhej strane je 

isté, že iniciatívu prehĺbenia ekumenického hnutia nemožno očakávať od väčšinovej cirkvi, ale záleží 

na menšinových cirkvách, aby sa snažili pripomenúť si požiadavky Charty Oecumenici [CO]
44

. 

 „Zaväzujeme sa odolať každému pokusu zneužívať náboženstvo a cirkev na etnické alebo 

nacionalistické ciele...“ Takto znie ústredná pasáž spomenutej CO, ktorá nastavuje meradlo pre zložité 

určenie vzťahu medzi náboženstvom a národom
45

. Tento vzťah je zložitý práve tam, kde konfesionálne 

predpoklady určujú model národa alebo tam, kde náboženstvo a cirkev prispeli k uchovaniu etnickej 

identity. Nakoľko sa táto skutočnosť týka Slovenska, nenarazila CO len na súhlasné stanoviská, ale na 

niektorých miestach je dokonca odmietaná. Zostáva však veľkou teologickou výzvou, ktorej sa musí 

protestantizmus na európskej úrovni (Spoločenstvo Evanjelických cirkví v Európe – GEKE) postaviť
46

 

a ktorej sa nemôže vyhnúť ani protestantizmus na Slovensku. Protestantizmus na Slovensku totiž 

oslavuje Boha v dvoch jazykoch, rozširuje radostnú zvesť o Božej láske k ľuďom a zároveň medzi 

sebou spája dve kultúry. 

 

[Z nemeckej pôvodiny preložila Mgr. Michaela Poschová] 
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44 Prostredník, Ökumenische Zusammenarbeit als Zeichen der Reife (wie Anm. 16), 273 ff. 
45 Hüffmeier, Wilhelm (Hg.): Kirche – Volk – Staat – Nation. Ein Beitrag zu einem schwierigen Verhältnis, 
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ökumenischer Sozialethik, Ostfildern 2008, 313-320, 320. 


