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Abstract: 
Der Beitrag widmet sich einem Streitfall im Umfeld von Wissenschaftsfreiheit und 

Religionsfreiheit. Er erörtert den Entzug der venia docendi eines Dozenten durch die 

Kirchenleitung. Dabei wird die Vorgangsweise kritisiert, weil die "missio canonica" 

eines evangelischen Dozenten durch eine evangelische Kirchenleitung ohne 

rechtsförmliches Verfahren zurückgezogen wurde. Diese Vorgangsweise erinnert nicht 

nur begrifflich ("missio canonica") sondern auch inhaltlich an das kanonische Recht der 

Römisch-katholischen Schwesterkirche und missachtet das Selbstverständnis einer 

Evangelisch-theologischen Fakultät im Horizont der Universität. Mag die 

Verfahrensweise auch durch das staatliche Gesetz gedeckt sein, so widerspricht sie in 

eklatanter Weise dem Konsens der protestantischen Kirchenrechtswissenschaft. 
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I. 

Pri príležitosti jubilea Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave som mal 1. októbra 2009 prednášku z oblasti cirkevného a štátneho práva 

                                                           
1 Z rukopisu prednášky prednesenej 13.12.2017 na EBF UK upraveného autorom na publikáciu v do slovenčiny 

preložil doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., CZ Bratislava Staré mesto ECAV na Slovensku. Nemecká verzia 

štúdie je publikovaná ako Karl W. Schwarz, „Konfessionsgebundene Theologie an der Universität, 

Anmerkungen zu einem Konflikt im Spannungsfeld von Wissenschaftsfreiheit und kirchlicher Bindung,“ 

Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 63, no. 3 (2018): 316-329.  
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o postavení teologických fakúlt v silovom poli vzťahu cirkvi a štátu.2 Všetkým účastníkom 

konferencie bolo zrejmé, že k téme som zaujal stanovisko z perspektívy rakúskeho 

náboženského práva3, ale prezentoval som aj informácie, ktoré som získal v rámci 

Organizácie evanjelických teologických fakúlt v južnej a strednej Európe (SOMEF – „Süd-

ost-mitteleuropäischer Fakultätentag“) a neskôr som ich aj zdokumentoval4. Predseda 

SOMEF má nielen udržiavať kontakt s členskými fakultami, ale má tiež úlohu starostlivo 

registrovať situácie, keď do priestoru a konania teologických fakúlt, cirkevných vysokých 

škôl alebo akadémií zasahujú nábožensko-právne alebo cirkevno-politické procesy 

a dotýkajú sa tak vzdelávania dorastu duchovných protestantských cirkví. Táto 

zodpovednosť viedla aj ku zaujatiu nasledovného stanoviska v citlivom spore námietky 

v otázke učenia (originál „Lehrbeanstandung“ – pozn. prekladateľa). 

1. Teologické fakulty sa v cirkevnoprávnej literatúre opakovane označujú ako 

„spoločná záležitosť“ štátu a cirkvi. Fungujú ako miesta vzdelávania pre teologický dorast 

príslušnej cirkvi a zároveň slúžia ako miesta teologického výskumu a učenia, a zapájajú sa 

do vedeckého diskurzu so susediacimi fakultami na ‘universitas litterarum’.  

Teologické fakulty majú dvojitý status.5 Na jednej strane sú štátnymi inštitúciami  a 

v rámci štátneho systému vzdelávania sú súčasťou univerzity, ktorá plní úlohu štátu 

v rozvíjaní kultúry a vzdelania. Ako také majú podiel na špecifickej autonómii univerzity. 

                                                           
2 Karl W. Schwarz, „Konfessionsgebundene Theologie an der Universität. Überlegungen zum Jubiläumsjahr 

der Evangelisch-theologischen Fakultät der Comenius-Universität Bratislava,“ Testimonia Theologica VI, 

no. 1 (2012): 55-62. 
3 Karl W. Schwarz, „Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien im Spannungsfeld zwischen 

Brüssel, Bologna und Wittenberg,“ Österreichisches Archiv für Recht & Religion 55 (2008): 327-343. 
4 Karl W. Schwarz, „Protestantische Theologenausbildung in mitteleuropäischer Perspektive (SOMEF),“ in 

Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten (= Kanonistische Studien und Texte 61), eds. 

Wilhelm Rees, María Roca, Balázs Schanda (Berlin: Duncker & Humblot, 2013), 667-686, ders., „Solidarität 

und Einheit der Protestanten? Integration und Kooperation in den protestantischen Kirchen im Donau- und 

Karpatenraum – einst und heute,“ in, Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und 
Siebenbürgen: Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918 (= 

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 167), eds. Márta Fata a Anton Schindling (Münster: 

Aschendorff, 2017), 763-785, 778. 
5 Axel von Campenhausen a Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, (München: C.H.Beck, 42006), 196; 

Hermann Weber, Akademische Theologie an Universitäten – rechtliche Aspekte, in Theologie(n) an der 
Universität. Akademische Herausforderung im säkularen Umfeld, eds. Walter Homolka und Hans Gert 

Pöttering (Berlin: De Gruyter, 2013), 31-45; Joachim E. Christoph, Kirchen- und staatskirchenrechtliche 
Probleme der Evangelisch-theologischen Fakultäten (= Jus Ecclesiasticum 91), (Tübingen: Mohr Siebeck, 

2009); Joachim E. Christoph, „Die Evangelisch-Theologischen Fakultäten und das Staatskirchenrecht nach 

1945,“ in Entwicklungstendenzen des Staatskirchen- und Religionsverfassungsrechts, eds. Thomas Holzner 

und Hannes Ludyga (Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, 2013), 343-384, 355; Hans Michael 

Heinig und Hendrik Munsonius und Viola Vogel eds., Organisationsrechtliche Fragen der Theologie im 
Kontext moderner Religionsforschung (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013); Martin Heckel, „Zur Zukunft der 

theologischen Forschung und Lehre in Berlin,“ ZThK 114 (2017): 330-365.   



KONFESIOU VIAZANÁ TEOLÓGIA NA UNIVERZITE 

53 
 

To sa netýka len výskumu, ktorý robia teologické fakulty v rozmanitej spolupráci s inými 

fakultami (filozofia, právo, dejiny, sociológia, psychológia, medicína atď.). Diferencovaným 

spôsobom sa to týka aj vyučovania teológie. Diferencovaným spôsobom preto, lebo 

teologické fakulty sú aj vzdelávacími inštitúciami príslušných cirkví. Ich právne postavenie 

je zakotvené v konkordátnych zmluvách so Svätou stolicou alebo v zmluvách medzi štátom 

a evanjelickou cirkvou.6  Sú preto určované konfesiou. To znamená, že k ich činnosti patrí 

konfesionalita a s tým je prepojená aj dohodnutá súčinnosť štátu a cirkvi.  

 

II. 

Na tomto mieste si všimneme dejiny fakulty v Bratislave, najmä zmenu jej zriaďovateľa, 

ktorá sa udiala v roku 1919 a 1934.7 V roku 1919 prevzala Slovenská evanjelická cirkev a. v. 

zriaďovateľskú pôsobnosť nad Teologickou akadémiou, ktorá existovala už od roku 1882 

(ako zriadená vtedajším cirkevným dištriktom). Vtedy sa totiž nepodarilo etablovať teológiu 

na Univerzite Komenského, ktorá bola založená v roku 1919.8 Československá republika sa 

definovala viac-menej ako laicistický štát,9 ktorý sa podujal na pokus importovať a čiastočne 

uskutočniť americký systém oddelenia štátu a cirkvi. Tento pokus však narazil na námietku 

slovenských katolíkov a ich politickej reprezentácie.10 Podarilo sa im dokonca vynútiť si 

v roku 1919 zákon o zriadení katolíckej teologickej fakulty v Bratislave.11 Až do roku 1936 

sa im ho však nepodarilo implementovať. Na príklade založenia univerzít v Bratislave 

                                                           
6 Alexander Hollerbach, Verträge zwischen Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, 

(Frankfurt/M.: Klostermann, Vittorio, 1965); Christoph, Die Ev.-Theologischen Fakultäten (Anm. 4), 358-

360. 
7 K tomu Miroslav Holečko, „Theologenausbildung – theologische Fakultäten“, in Recht und Religion in 

Mittel- und Osteuropa I: Slowakei, ed. Richard Potz (Wien: Facultas, 2001), 73-75.  
8 Zákon z 27.06. 1919, č. 375/1919 Sb.; Nariadenie č. 595/1919 – pozri Karl W. Schwarz, „Theologie und 

Universität in laizistischen Zeiten. Der Untergang der Donaumonarchie und seine Auswirkungen auf die 

protestantisch-theologischen Ausbildungsstätten in Prag, Pressburg, Ödenburg und Wien“, in Veľká doba a 
malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1019-1929) / Große 
Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen 
(1918-1928), eds. Peter Švorc a Harald Heppner, (Prešov: UNIVERSUM-EU, 2012), 311-327. 

9 Rudolf Wierer, „Der Einfluss des Josefinismus in den kirchlichen Auseinandersetzungen der 

Tschechoslowakischen Republik von 1918-1938“, Zeitschrift für Ostforschung 6 (1957): 388-400, 394; Karl 

W. Schwarz, „Entösterreichern!“ (T.G. Masaryk). Kultusrechtliche Weichenstellungen nach dem 

Zusammenbruch der Habsburgermonarchie,“ West Bohemian Historical Review 1 (2011): 187-198. 
10 Emilia Hrabovec, Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918-1922 im Kontext internationaler Beziehungen, 

(Frankfurt/M: Peter Lang, 2002), 32 nn. 
11 Zákon z 27.06.1919, 375/1919 Sb. Nariadenie 595/1919; Emilia Hrabovec, „Ein historischer Abriss,“ in Recht 

und Religion in Mittel- und Osteuropa II: Tschechien (Wien: Facultas, 2004), 19-33. 
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a Brne a tiež založenia vtedajšej Husovej fakulty v Prahe (1919) štát demonštroval12, že 

univerzity teológiu nepotrebujú. V roku 1921 sa Bratislavská Teologická akadémia 

transformovala na Teologickú vysokú školu a v roku 1934 sa stala samostatnou štátnou 

fakultou s priznaným promočným a habilitačným právom.13 Začlenenie do univerzity sa 

však udialo až po zmene politických pomerov 3. októbra 199014, zatiaľ čo katolícka 

teologická fakulta bola súčasťou univerzity už počas samostatného Slovenského štátu.15 

V období komunizmu boli teologické fakulty prísne oddelené od univerzity a možná nebola 

ani zmena názvu (Tranovského fakulta). Po dobu jedného desaťročia bola fakulta preložená 

do Modry a tým bola obmedzená jej možnosť podieľať sa na transfere poznatkov v rámci 

vedeckého bádania.  

 

III. 

V závislosti od odlišného konfesionálneho vývoja v oboch častiach krajiny, Čiech a Moravy 

na jednej strane a Slovenska na druhej strane, sa vyvinula aj odlišná konfesionálna štruktúra 

oboch fakúlt v Prahe a Bratislave. Zatiaľ čo sa pražská fakulta vyznačuje konfesionálnou 

otvorenosťou, fakulta v Bratislave sa profiluje ako konfesionálna evanjelická fakulta. Kým 

pražská fakulta pripravuje duchovný dorast pre celý rad cirkví (Českobratská cirkev 

evangelická, do roku 1950 aj Československá národná cirkev, resp. Husitská cirkev, do 

založenia Inštitútu Jána Kalvína v Komárne v roku 1994 aj Reformovaná kresťanská cirkev 

na Slovensku, tiež Cirkev bratská, Jednota bratská, Bratská jednota baptistov, Evanjelická 

cirkev metodistická a Adventisti siedmeho dňa), sústreďuje sa Evanjelická bohoslovecká 

fakulta Univerzity Komenského  v Bratislave na študentov a študentky z Evanjelickej cirkvi 

a. v. na Slovensku (ECAV) a Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v., vzdeláva však aj duchovný 

dorast pre slovensky hovoriace evanjelické cirkevné zbory v Maďarsku, Rumunsku ako aj 

pre Evanjelickú cirkev v srbskej Vojvodine.     

                                                           
12 Miroslav Kunštát, „Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung,“ in Handbuch der 

Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, eds. Martin 

Schulze Wessel und Martin Zückert, (München: Collegium Carolinum, 2009), 237-265, 255 n.; Karl W. 

Schwarz, „Tomáš Garrigue Masaryk und die tschechoslowakische evangelische Hus-Fakultät in Prag,“ in 

Gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit. Pocta profesoru Zdeňku Kučerovi k 
osmdesátým pátým narozeninám, eds. Jan B. Lášek, Kamila Veverková a Jiří Vogel, (Praha 2015), 103-118. 

13 Zákon 69/1934 Zb. z 10.04.1934 – pozri Kunštát, Geschichte der Theologie, 262. 
14 Igor Kišš, „Alma mater für die Slawen,“ Glaube in der Zweiten Welt 26 (1998): 2, 24 n.; Igor Kišš a David P. 

Daniel, „Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava,“ Lutherische 
Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes 51 (2004): 115-124; Ondrej Prostredník, Radoslav 

Hanus a Andrej Žitňan, „Faculty of Evangelical Theology,“ in Comenius University. 90 Years of University. 
Education and Research in Slovakia, ed. Martin Dúbrava (Bratislava: Comenius University, 2009), 173-181. 

15 Zákon 168/1940 Slz. 
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2. V rámci Európskej únie sa postavenia teologických fakúlt obzvlášť dotkli dva 

procesy. Bruselom proklamovaný zákaz diskriminácie z náboženských dôvodov, ktorý sa 

premietol do Smernice o rovnakom zaobchádzaní (2000/78/EG), ktorá musela byť 

členskými štátmi transponovaná do národného práva; Bolonský proces, ktorý má tiež vzťah 

k Európe a vytvára spoločný celoeurópsky rámec vzdelávania a zjednocuje štruktúru 

študijných programov (bakalár – magister – PhD.). 

Oba procesy predstavujú isté otázky o konkrétnych rámcových podmienkach pre 

teologické fakulty, ako napr. legitimita konfesionálnej väzby učiteľského zboru alebo 

súčinnosť štátu a cirkvi pri zmenách štruktúr teologických fakúlt. Otázka o legitímnosti 

konfesionálnej viazanosti teologických fakúlt má celkom jednoznačnú odpoveď. Smernica 

o rovnakom zaobchádzaní totiž pripúšťa veľmi dôležitú výnimku a to vtedy, keď 

konfesionálna príslušnosť predstavuje „zásadnú a rozhodujúcu požiadavku pre výkon 

povolania“. V takom prípade je diskriminácia z dôvodu konfesionálnej príslušnosti možná16, 

pretože zabezpečuje oprávnenú „ochranu smerovania“, ktorá chráni teologické fakulty pred 

tým, aby sa rozplynuli v neutrálnosti univerzity.  

Čo sa však stane, keď sa niektorá fakulta vzdá týchto ochranných konfesionálnych 

opatrení a svoju úlohu vidí v tom, že vo svojom učiteľskom zbore má prezentovať rozličné 

konfesionálne tradície, ktoré majú stáť vo vzájomnom dialógu? Rozhovory v Prahe ukázali, 

že na tamojšej evanjelickej teologickej fakulte (ETF UK) prevláda zásadná ekumenická 

otvorenosť. Tá je konkrétne vyjadrená tým, že jeden z vedúcich katedry a aj jeho asistent sú 

rímskokatolíci. Aj na nemeckých evanjelických teologických fakultách je obvyklé, že 

profesorský zbor rozširujú o profesorov z iných konfesií (Hamburg, Bochum, Tübingen, 

Leipzig, Berlin, Frankfurt/M., Greifswald). Je teda konfesionalita už len reliktom 

z minulých storočí? Ja sa nazdávam, že nie a predkladám tézu, že bez ohľadu na prítomnosť 

takýchto ekumenických prienikov treba trvať na konfesionalite tam, kde sa k nej hlási 

cirkev a fakulta. Rozhodujúca je teologicky odôvodnená opcia cirkvi a fakulty, a nie 

prípadné administratívno-právne alebo osobné a politické ciele univerzity. Zvláštna 

konfesionálna citlivosť sa vyžaduje s ohľadom na tie vierovyznania, ktoré sa stali súčasťou 

Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE) a sú základom vzájomne 

deklarovaného spoločenstva týchto cirkví. To sa týka najmä oboch teologických fakúlt 

v Prahe (ETF a HTF), ktoré sa podieľajú na vzdelávaní teologického dorastu dvoch 

vierovyznaním príbuzných členských cirkví GEKE.  

                                                           
16 Axel von Campenhausen, „Das konfessionsgebundene Staatsamt (1981),“ in Gesammelte Schriften, ed. Axel 

von Campenhausen (Tübingen: Mohr Siebeck, 1995), 201-210, 202. 



KARL SCHWARZ 

56 
 

3. Zo zásadného konfesionálneho určenia teologických fakúlt vyplývajú jednotlivé 

a špecifické záväzky lojality učiteľov teológie. Uvediem niekoľko otázok, z ktorých možno 

pochopiť povinnosť lojality. Všetky tu nemôžeme zodpovedať, pretože úpravy jednotlivých 

členských fakúlt SOMEF sa líšia. Tieto otázky však ilustrujú základný okruh problémov:  

–Ako sa podieľa cirkev pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov (nemecký originál: 

„Professoren“, pozn. prekladateľa)?  

–Sú vysokoškolskí pedagógovia („Professoren“) závislí na ‘nihil obstat’ alebo ‘missio 

canonica’ od biskupa ako to poznáme v prípade katolíckych teologických fakúlt? 

–Rozhoduje fakulta o obsadení miest bez konzultácie s vedením cirkvi? 

–Ak je vedenie cirkvi zapojené do procesu obsadzovania, má ‘votum decisivum’ 

(rozhodujúce slovo), alebo sa konzultačný postup obmedzuje na získanie orientačnej 

informácie o vyhliadnutých kandidátoch?  

–Akú podobu má súčinnosť vedenia cirkvi pri skúšaní teologických predmetov? Môže 

vedenie cirkvi nahliadnuť do písomných prác študentov? 

–Majú teologické fakulty povinnosť prejavovať lojalitu voči príslušnej cirkvi nad tento 

rámec?  

–Je predpokladom výberu teologického vysokoškolského pedagóga ordinácia do duchovnej 

služby? 

–Ako reaguje cirkev pri prípadnom porušení povinnosti lojality alebo keď vysokoškolský 

teologický učiteľ vystúpi z cirkvi? 

–Existuje možnosť podať námietku vo veci učenia (nemecký originál „Lehrbeanstandung“)? 

 

IV. 

Poznáme rámcové právne podmienky na katolíckych teologických fakultách. Aby 

habilitovaný docent mohol začať učiť, potrebuje tzv. ‘nihil obstat’, teda súhlas, ktorý vydáva 

Rím, že voči učiteľskému pôsobeniu nového docenta nie sú námietky. Na základe 

vyhlásenia ‘nihil obstat’ udeľuje ordinár príslušný pre danú fakultu ‘missio canonica’, ktorú 

môže v prípade pochybenia vo veci učenia odňať. Pripomínam prípad Hansa Künga v 

Tübingene, ktorému odňal kanonickú misiu biskup diecézy Rottenburg-Stuttgart. 

V dôsledku toho mohol Küng vykonávať učiteľskú činnosť len mimo katolíckej teologickej 

fakulty, teda na filozofickej fakulte, pretože ako profesor požíval špeciálnu ochranu 

štátneho zamestnanca a štát mu túto ochranu nemohol odňať.  

Tu vzniká prirodzená otázka, či aj v evanjelickej oblasti môže existovať takáto 

regulácia učenia. Existuje vôbec čosi ako evanjelická ‘missio canonica’, ktorú možno 
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prípadne aj odňať? Keď sa v súvislosti so zákonom pre protestantov v Rakúsku 

(„Protestantengesetz“) v roku 1961 diskutovalo aj o tejto otázke, požadoval vtedajší 

(evanjelický) biskup riešenie, ktoré bude analogické k tomu, čo je v konkordátnej zmluve 

(medzi katolíckou cirkvou a štátom – pozn. prekladateľa), teda možnosť podať námietku vo 

veci učenia prostredníctvom objektívnej komisie.17 Takáto komisia mala konštatovať, či 

namietané učenie zodpovedá zhode cirkvi vo veci učenia (‘consensus ecclesiae’). Toto 

riešenie sa mu však vtedy nepodarilo presadiť. Príliš veľká bola totiž „protestantská skepsa“ 

(Ulrich Kühn) voči (biskupskému) učiteľskému úradu alebo k prípadnému učiteľskému 

úradu pod vplyvom biskupa v podobe cirkevnej komisie pre námietky voči učeniu.18  

Na rozdiel od tohto stavu v Rakúsku existuje v Slovenskej republike právny nástroj 

‘missio canonica’ – zjavne z dôvodov konfesionálnej parity – aj v prípade evanjelickej 

teologickej fakulty (Dohoda o výchove a vzdelávaní z 13. mája 2004, čl. 4, ods. 219) 

a minimálne v pojmovej rovine tak umožňuje použitie tejto kategórie kanonického práva 

(Lumen Gentium 28)20. Možno predpokladať, že tým do právnych predpisov 

protestantských fakúlt presiakol kus katolíckeho zmýšľania. Od ‘missio canonica’, teda 

väzby všetkých nositeľov úradu na biskupa21, je len malý krôčik k požiadavke ‘oboedientia’, 

teda povinnosti k poslušnosti voči biskupovi ako nositeľovi učiteľského úradu cirkvi (can. 

218 CIC 1983). Túto kánonickú poslušnosť sú voči svojmu biskupovi povinní prejavovať 

nielen všetci kňazi (can. 273 CIC 1983), ale s ohľadom na kvalifikáciu aj všetci učitelia, 

docenti a profesori. Tu je však zásadný rozdiel medzi kňazskou vysviackou v 

rímskokatolíckej cirkvi  a ordináciou do duchovného úradu v evanjelickej cirkvi. Pri 

                                                           
17 Výťah zo zápisnice 5. všeobecnej synody, Viedeň 1955, 10; Georg Traar, „Was erwartet die ev. Kirche in 

Österreich von der Neuregelung des gesetzlichen Verhältnisses zwischen Staat und Kirche?,“ ÖAKR 7 

(1956): 54 nn., 57.  
18 Georg Fohrer, „Das Problem von Lehrfreiheit und dogmatischer Bindung in der ev. Theologie und Kirche,“ 

Theologische Zeitschrift 13 (1957): 260 nn., 265. 
19 Michaela Moravčiková, „Staat und Kirche in der Slowakischen Republik,“ in Staat und Kirche in der 

Europäischen Union, ed. Gerhard Robbers (Baden-Baden: Nomos, ²2005), 533-563, 551; Wolfgang 

Wieshaider, „Das konfessionelle Schulwesen in der Slowakei,“ in Das kirchliche Privatschulwesen – 
historische, pastorale, rechtliche und ökonomische Aspekte (= Wissenschaft und Religion 16), ed. Alfred 

Rinnerthaler (Frankfurt/M: Peter Lang, 2007), 499-515, 514 – k zmluve medzi Slovenskou republikou a 

Svätou stolicou ako aj k zmluve s členskými cirkvami Ekumenickej rady cirkví o náboženskej výchove a 

vzdelávaní 395/2004 Z.z., 13. Mája 2004. Všeobecne k tomu Karl W. Schwarz, „Ein Signal für die übrigen 

Reformstaaten!? Anmerkungen zum Staatskirchenrecht und zu den Grundlagenverträgen der Slowakischen 

Republik mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften,“ in Soziokultureller Wandel im Verfassungsstaat. 
Festschrift für Wolfgang Mantl zum 65. Geburtstag, eds. Hedwig Kopetz, Joseph Marko, Klaus Poier, (Wien-

Köln-Graz, Böhlau, 2004), 1421-1439. 
20 Heinrich de Wall a Stefan Muckel, Kirchenrecht (München: C.H.Beck, 2009), 172. 
21 Christoph Link, Kirchliche Rechtsgeschichte (München: C.H.Beck, ³2017), 99. 
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ordinácii sa totiž ordinand zaväzuje k poslušnosti voči biblickým základom a základom 

učenia cirkvi, nie však k poslušnosti voči biskupovi.22 Rozdiel cirkevnoprávneho postavenia 

evanjelických a katolíckych teológov sa ešte viac vyostril po tom, čo v roku 1989 vstúpila 

do platnosti povinná prísaha vernosti pre katolíckych teológov a tiež „Inštrukcia 

o cirkevnom povolaní teológa“ z mája 1990.23 To, že agenda ECAV, ktorá od roku 1954 

požadovala sľub vernosti všetkým zákonným nariadeniam ľudovodemokratickej republiky, 

od roku 1996 v ordinačnom sľube uvádza „poslušnosť“ voči nadriadeným orgánom cirkvi 

a od toho odvodzuje povinnosť poslušnosti farára voči biskupovi, posúva poriadok cirkvi do 

blízkosti ‘obedientia canonica’ a je príkladom „rímskeho“ zafarbenia evanjelického 

cirkevného práva. Týmto ale neodmietam poslušnosť ako takú. Len pomenúvam teologické 

nebezpečenstvo, ktorému možno ľahko podľahnúť, najmä v katolicizmom určovanom 

štátnom systéme Slovenskej republiky – totiž, že z dôvodov zachovania parity sa používa 

norma, ktorá sa odchyľuje od sebapochopenia evanjelickej cirkvi. V evanjelickej cirkvi totiž 

neexistuje učiteľský úrad v katolíckom zmysle slova.24 Evanjelickému chápaniu cirkvi 

zodpovedá „pluralistická štruktúra cirkevnej zodpovednosti za učenie“25, 

čo Arnoldshainerská konferencia označila pojmom „rozčlenený učiteľský úrad“.  

Preto nie je nevyhnutné, aby bola evanjelická fakulta posudzovaná rovnakými 

meradlami ako katolícka fakulta. Sebapochopenie cirkvi totiž vyžaduje aj odlišné meradlá, 

pričom treba poznamenať, že teória  vzťahu cirkevného a štátneho práva nie je v tejto otázke 

zajedno. Je niekoľko rešpektovaných hlasov, ktoré zastávajú rovnaké zaobchádzanie 

s oboma fakultami s cieľom predísť porušeniu parity.26 Sú však aj opačné názory. To, či je 

vzťah fakulty k cirkvi pevnejší alebo voľnejší, sa má odvíjať od teologického 

sebapochopenia.27 Protestantizmus v tejto otázke musí vždy zohľadňovať, že reformácia 

začala na Univerzite vo Wittenbergu a že Martin Luther konal ako univerzitný profesor, 

keď v spore o odpustky svoju cirkev dostal do takého stavu rozrušenia, že kliatbou siahla  

                                                           
22 Michael Bünker, „Ordination statt Priesterweihe,“ Quart 2 (2017): 7-10, 10. 
23 Wolfgang Huber, „Lehrbeanstandung in der Kirche der Lehrfreiheit,“ in Das Recht der Kirche III: Zur Praxis 

des Kirchenrechts, eds. Gerhard Rau, Hans-Richard Reuter, Klaus Schlaich (Gütersloh: Gütersloher 

Verlagshaus, 1994), 118-137, 130, pozn. 34. 
24 Gerhard Robbers, „Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung,“ in Das Recht der Kirche III, 138-152, 147. 
25 Huber, Lehrbeanstandung in der Kirche der Lehrfreiheit, 130. 
26 Martin Heckel, Die theologischen Fakultäten im weltlichen Verfassungsstaat (Tübingen: J. C. B. Mohr, 

1986), 90. 
27 Christoph Link, „Der Rechtsstatus der Theologischen Fakultäten,“Theologische Rundschau 53 (1988): 405 

nn. 
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po najprísnejšom opatrení, aby ho ako teologického profesora umlčala.28 Práve preto treba 

v prípade evanjelickej fakulty dbať na teologické sebapochopenie, pretože paritné riešenia 

sú možné len za cenu vedomej „katolizácie“.  

 

V. 

Týmito poznámkami sa dostávame celkom blízko ku konfliktu v Evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku (ECAV), totiž k námietke vedenia cirkvi voči učeniu jedného z docentov na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako je známe 

z médií dokonca aj v Rakúsku, odňal Zbor biskupov jednému z docentov teologickej fakulty 

‘missio canonica’. Toto opatrenie dostala na vedomie Evanjelická bohoslovecká fakulta ako 

aj rektorát Univerzity Komenského. Zbor biskupov sa odvolal na vnútrocirkevnú normu, 

totiž čl. 33, ods. 2, písm. e) Ústavy ECAV, na základe čoho odňalo docentovi povolenie 

vyučovať, ako aj na čl. 35 ods. 1 Štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty, aby toto 

opatrenie mohlo byť vykonané v súlade s vysokoškolským právom. Je pozoruhodné, že 

právo kazateľského úradu plynúce z ordinácie v tomto prípade odňaté nebolo a išlo len 

o učiteľskú činnosť docenta.  

Na pozadí tohto postupu je klasický konflikt v otázke učenia. Evanjelická cirkev 

prostredníctvom svojich grémií prijala 28. júna 2013 „Vyhlásenie o manželstve a rodine“, 

v ktorom sa manželstvo označuje ako biblicky prikázané spojenie muža a ženy a od ktorého 

treba spolužitie párov rovnakého pohlavia jasne odlíšiť. Takéto zväzky nemožno označiť 

ako „manželstvo“ a nemôžu byť rovnocennou alternatívnou formou manželstva (R 1,26n).29 

Na základe tohto biblického usmernenia sa obe cirkvi, rímskokatolícka a evanjelická 

súhlasne postavili proti prijatiu právnej úpravy o registrovaných partnerstvách, keď 

podporili príslušné referendum vo februári 2015. Proti tomuto politickému ovplyvňovaniu 

zo strany cirkví, ktoré mali znemožniť prijatie právneho rámca pre registrované partnerstvá, 

bol namierený protest, ktorý vyvrcholil v Dúhovom pochode PRIDE. V tejto súvislosti sa 

odohralo niekoľko mediálnych vystúpení docenta, ktorý je zároveň farárom ECAV. 

Kritizoval spomínané úsilie svojej cirkvi. Ako teológ zastával názor, že spolužitie párov 

rovnakého pohlavia si v spoločnosti zasluhuje právnu ochranu. Tým nepriamo kritizoval aj 

„Vyhlásenie (ECAV) o manželstve a rodine“, bez toho, aby ho vyslovene spomenul. 

                                                           
28 Martin Heckel, Martin Luthers Reformation und das Recht (= Jus Ecclesiasticum 116) (Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2016), 109. 
29 http://www.ecav.sk/files/user/vyhlasenie_o_rodine.pdf 
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Zbor biskupov ECAV tieto postoje a vyjadrenia pochopil ako do očí bijúce porušenie 

lojality na strane docenta a jeho verejné vystúpenie 19. augusta 2017 jednoznačne a ostro 

odmietol. Docent zotrval v protirečení a odmietol argument, že porušil lojalitu, pretože 

nepolemizoval s vyhlásením ECAV o manželstve a rodine, iba sa pozitívne zasadzoval za 

ľudskoprávne zakotvený nárok homosexuálov na ich postavenie v spoločnosti. Vedenie 

cirkvi to odsúdilo ako zneužitie jeho postavenia ako docenta evanjelickej teologickej 

fakulty. Dokonca to vnímali ako zneužitie akademickej slobody na ovplyvňovanie mladých 

veriacich a študentov teológie a na implantovanie názorov v akademickom živote, ktoré sú 

v rozpore so stanoviskom cirkvi. Keďže sa takéto mediálne vystúpenia opakovali 

a spôsobovali pohoršenie v cirkevnej verejnosti, vyhodnotilo to vedenie cirkvi ako dôvod 

na odňatie ‘missio canonica’  so všetkými nadväzujúcimi dôsledkami, ktoré má prijať fakulta 

a rektorát.  

 

VI. 

Na tomto mieste musím zdôrazniť, že mi nejde o obsah konfliktu, teda či tak ako v Nemecku 

má byť zriadené právo uzatvárať manželstvo aj pre osoby rovnakého pohlavia („Ehe für 

alle“) alebo či má byť manželstvo predmetom zvláštnej ústavnej ochrany. Po obsahovej 

stránke chcem túto spornú otázku ponechať úplne nedotknutú a priznávam cirkvi právo 

v jej vnútornom poriadku trvať na biblickom zákaze manželstva osôb rovnakého pohlavia. 

Cirkev ani nie je donútená implementovať zrovnoprávnenie partnerstiev osôb rovnakého 

pohlavia s manželstvom napriek tomu, že väčšina západoeurópskych štátov počínajúc 

Holandskom (2001) a najnovšie končiac Nemeckom (2017) toto zrovnoprávnenie robí.30  

Cirkev má samozrejme slobodu propagovať a v pastorálnej praxi presadzovať svoj biblicky 

zdôvodnený postoj v prospech manželstva muža a ženy ako určený poriadok. Naposledy sa 

o tom občiansku spoločnosť pokúsila presvedčiť Katolícka biskupská konferencia 

v Rakúsku.31 Ústavný súd sa ale nepriklonil k jej argumentácii a o niekoľko dní neskôr sa 

                                                           
30 Axel von Campenhausen, „Option gegen das Grundgesetz. Warum die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 

verfassungsrechtlich problematisch ist,“ Zeitzeichen 10 (2017): 14-17, 16 s pôsobivým grafom, ktorý 

znázorňuje priepasť medzi Východom a Západom a s väčšinovým odmietaním manželstva pre všetkých 

(„Ehe für alle“).  
31 Österreichische Bischofskonferenz: Ergebnisse der Herbstvollversammlung 2017 (10.11.2017): Ehe als 

Verbindung zwischen Mann und Frau: 

https://www.katholisch.at/aktuelles/2017/11/10/bischoefe_ehe_ausschließlich_fuer_verschiedengeschlecht

liche_Paare (prístup 15.12.2017). 



KONFESIOU VIAZANÁ TEOLÓGIA NA UNIVERZITE 

61 
 

vyslovil v prospech zrovnoprávnenia partnerstiev osôb rovnakého pohlavia 

s manželstvom.32 

 

VII. 

Na tomto mieste nemá byť posúdené vystúpenie docenta v médiách, ktoré viedlo k jeho 

disciplinárnemu postihu, ale výlučne spôsob, akým bol potrestaný docent teológie. Toto 

potrestanie nasledovalo, keď docent v otázke učenia vyjadril názor, ktorý sa odlišuje od 

toho, ktorý zastáva jeho cirkev a keď kritizoval jej konanie. Pritom treba brať do úvahy, že 

nešlo o vnútorné pedagogické podujatie univerzity, ale o kritické vyjadrenie v médiách, 

ktorým sa potrestaný docent postavil proti stanovisku vlastnej cirkvi.  

Mimoriadne ťažkosti v prípade námietky v otázke učenia spočívajú v synopse 

teologických a právnych aspektov33 a v prípade námietky voči učeniu docenta okrem toho 

aj vo vzájomnom prieniku kompetencií cirkevného a štátneho práva, pričom organizačná 

autonómia univerzity a autonómia cirkvi v otázkach učenia sú obe ústavne zaručené 

(sloboda akademického bádania a náboženská sloboda); všetko to vyvrcholí v uplatnení 

cirkevného trestu v zmysle odňatia ‘missio canonica’. Už samotný pojem34 naznačuje, že sa 

tu použilo katolícke opatrenie, ktoré je však zakotvené aj v štatúte fakulty. Problém 

námietky v otázke učenia sa tam však nespomína rovnako ako ho nenachádzame ani 

v štatútoch ostatných členských fakúlt SOMEF v podunajskom a karpatskom priestore.35  

Ak sa prostredníctvom toho, čo je označené ako ‘missio canonica’ vyjadruje väzba na 

cirkev v zmysle vnímania evanjelickej teologickej fakulty ako vzdelávacej inštitúcie pre 

duchovný dorast príslušnej cirkvi a konfesionálna príslušnosť členov učiteľského zboru, tak 

s tým treba len súhlasiť. Samozrejme, malo by to byť vyjadrené inými pojmami, aby sa 

zachovala konfesionálna odlišnosť vo vzťahu k rímskokatolíckej fakulte. V prípade, že však 

cirkev odoberie povolenie vyučovať kvôli odlišnému posúdeniu detailnej etickej otázky, 

požaduje akademická verejnosť – ako sa ja nazdávam právom – objektivizovanie sporu – a to 

v podobe konania o námietke vo veci učenia. Pritom musí byť dotknutému poskytnutá 

možnosť objasniť svoje stanovisko a vysvetliť v čom sa odlišuje od úradného názoru cirkvi. 

                                                           
32 VfGH 12.10.2017 (zverejnené v decembri 2017): 

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Pruefungsbeschluss_E_230-

2016_gleichgeschl_Paare_anonym.pdf 
33 Wilfried Härle a Heinrich Leipold eds., Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung, 2 Bd.e (Gütersloh: Gütersloher 

Verlag, 1985). I: Theologische Texte; II: Kirchenrechtliche Dokumente. 
34 Rudolf Köstler, Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici (München-Kempten: Brandstetter, 1927), 225. 
35 Schwarz, „Protestantische Theologenausbildung in mitteleuropäischer Perspektive,“ 683. 
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Je potrebné vyjasniť, či ide o bludné učenie rozdeľujúce cirkev alebo 

o udržateľné/neudržateľné odchýlky v učení; či sa jedná o odlišný názor porušujúci alebo 

pozmeňujúci vierovyznanie, ktorý nezodpovedá ‘consensus ecclesiae’ alebo ide o teologicky 

zdôvodnený odlišný názor, ktorý zo strany cirkvi (ešte) nebol prijatý.  

4. Ak sa na začiatku 20. stor. prešetrovali námietky v otázkach učenia 

prostredníctvom disciplinárneho postupu a dotknutému sa v najhoršom prípade vytkol 

disciplinárny priestupok, tak o to viac v tomto prípade jestvujú vážne dôvody na právne 

usporiadané konanie.  

Môj učiteľ Albert Stein, ktorému vďačíme za rozsiahly výskum v tejto oblasti,36 sa 

nikdy nevzdal a vytrvale sa usiloval o vyňatie námietky v otázke učenia z disciplinárno-

právneho kontextu a jej presunutie do predpokladaného procesu tvorby učenia 

a teologického učiteľského úradu, ktorého nositeľmi sú teologické fakulty. Nábožensky 

neutrálny štát nemôže rozhodovať o konfesionálnej primeranosti teologického názoru. To 

je výlučne vec cirkvi. V prípade otázky učenia teologického profesora Gerda Lüdemanna 

v Göttingene to vyslovene potvrdil Spolkový ústavný súd Nemecka:37  

 

Ak sa rozhodne „štát [...], na svojich univerzitách vyučovať teológiu ako 

konfesiou viazanú vedeckú disciplínu, potom sa pravdy viery stávajú predmetom 

(štátneho) univerzitného vyučovania. Uvažovanie o obsahu viery a ďalšie 

rozvíjanie vyjadrení viery sa deje v širšom rozsahu v rámci takýchto fakúlt a to sa 

tým stáva jadrom a má centrálny význam pre život cirkvi vrátane zvestovania 

učenia viery. Nemôže a nesmie sa však stať vecou nábožensky neutrálneho štátu 

rozhodovať o konfesionálnej primeranosti učenia. To je právom spoločenstva 

vyznávajúceho vieru a jeho teológie [...]. Právo rozhodovať o tom, čo (ešte) je 

napr. katolícke alebo (ešte) je evanjelické učenie a zostáva v rámci vierovyznania 

s ohľadom na učenie na teologických fakultách sa dotýka podstaty práva na 

sebaurčenie cirkví [...]“ 

                                                           
36 Albert Stein, Probleme evangelischer Lehrbeanstandung (Bonn: Bouvier, 1967); Albert Stein, „Evangelische 

Lehrordnung als Frage kirchenrechtlicher Verfahrensgestaltung,“ ZevKR 19 (1974): 266 nn.; Albert Stein, 

Evangelisches Kirchenrecht (Neuwied-Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1980), 116 n.; ³1992, 117; 

Albert Stein, „Aus der Begründung zum Entwurf einer „Ordnung für Lehrverfahren“ der Arnoldshainer 

Konferenz (1975),“ in Lehrfreiheit und Lehrbeanstandung II, eds. Härle a Leipold (Gütersloh: Gütersloher 

Verlag, 1988), 162-167; Albert Stein, „Ein Lehrgesetz auf dem Prüfstand (1979),“ in Lehrfreiheit und 
Lehrbeanstandung I, eds. Härle a Leipold (Gütersloh: Gütersloher Verlag, 1988), 186-198; Albert Stein, 

„Zum Begriff der Häresie im Recht der Ev. Kirche im Rheinland,“ in Kaum zu glauben. Von der Häresie und 
dem Umgang mit ihr, eds. Athina Lexutt a Vicco von Bülow, (Rheinbach: CMZ-Verlag, 1998), 269-279. 

37 BVerfGE 120, 89, 112 n. 
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5. Hoc je nesporné, že kompetencie vo veciach námietky v otázkach učenia nemá 

mať štát ale dotknuté cirkvi, komplikovanosť posudzovania učenia vyžaduje právne 

usporiadaný postup, na ktorom musí mať teologická fakulta alebo prípadne viaceré 

teologické fakulty svoj podiel. 

Systematik európskeho významu, Hans Graß, varoval pred tým, aby sa obvinenie 

z herézy používalo ľahkovážne.38 „Nie každé učenie, ktoré vyvolá námietky, má byť aj 

namietané.“ Na to, aby bola vznesená námietka voči učeniu musí totiž dôjsť ku „naozaj 

vážnemu znepokojeniu [...] cirkevnej verejnosti“. Vo svojej druhej téze sa však systematik 

Graß39 na adresu vedenia cirkvi vyjadruje zacielenejšie a hovorí, že „si musí byť naplno 

vedomé dnešnej plurality teológie a cirkvi, túto pluralitu obhajovať a podľa toho sa aj 

náležite správať“. Nemôže jednoducho chcieť byť „ochrancom ortodoxie“. „Nemal by sa 

využívať pokus nastoliť ‘čisté’ učenie prostredníctvom cirkevnoprávnych opatrení.“ 

Vedenie cirkvi musí mať „široké srdce a svedomie.“40 To je teologické meradlo, ktorého sa 

Zbor biskupov ECAV síce pridŕžal s ohľadom na znepokojenie v cirkevných zboroch, 

s ohľadom na požadovanú ochranu povedomia plurality v teológii a cirkvi ho však nateraz 

nenaplnil, pričom trvá na svojej heremeneutickej interpretácii Biblie a vyznania v podobe 

v akej je vyjadrené v citovanom uznesení synody.  

Hermann Weber,41 vplyvný odborník v otázke interpretácie nemeckého štátneho 

práva vo vzťahu k dotknutým cirkvám do ich kroniky zapísal, že by sa mali pridŕžať rady, 

že majú „procesom vedeckej diskusie a vedeckej zodpovednosti ponechať čo najširší 

priestor.“ Pre neho to znamená: 

 

„že [scil. dotknuté náboženské spoločenstvá] majú používať svoju právomoc 

zasahovať zodpovedne a v najväčšej možnej miere zdržanlivo a tam, kde sa to na 

základe ich seba pochopenia zdá možné, prenechať zachovanie konfesionálnej 

primeranosti učenia a výskumu [...] v čo najširšom rámci príslušným vedeckým 

inštitúciám, najmä teologickým fakultám.“  

 

                                                           
38 Hans Graß, „Systematische Erwägungen zu Lehramt und Lehrbeanstandung (1981),“ 198-203, 198. 
39 Graß, tamtiež. 
40 Podobne zdržanlivo („len ako ultima ratio“) aj Huber, Lehrbeanstandung in der Kirche der Lehrfreiheit, 

134. 
41 Hermann Weber, Akademische Theologie an Universitäten, 45. 
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Špecifický status teologických fakúlt vo vzťahu cirkev, štát a spoločnosť si vyžaduje citlivé 

riešenie vzniknutých sporov o učenie, ktoré nebude odsúvať teológiu v priestore 

‘Universitas litterarum’ do izolácie, ale zohľadní ich integráciu do ‘Alma mater Comeniana’. 

Evanjelická teologická fakulta vo Viedni v svojom dokumente o dlhodobom zámere 

rozvoja42 dokonca hovorí o „kritickej lojalite“ a vníma sa ako zakorenená: 

 

 „v protestantskej tradícii ako aj v akademickej slobode, a tiež ako korigujúca sila 

vo vzťahu k [cirkvi] – vrcholom čoho je úloha konať spolu s cirkvou v kritickej 

lojalite, aby mohla čo najprimeranejšie odovzdávať svoje pôvodné svedectvo 

v podmienkach doby.“ 

 

Ak by sa aj niekomu toto vyjadrenie lojality mohlo zdať nepostačujúce, zostáva nesporným 

tvrdenie, že teológia musí neustále slúžiť aj ako „svedomie cirkvi“43, a ako taká preto nesmie 

byť použitá ako „slúžka“ na plnenie záujmov cirkvi. 

6. Podľa môjho názoru je vzniknutý konflikt v otázke učenia možné riešiť len 

prostredníctvom postupu námietky v otázke učenia, na ktorom sa podľa „obzvlášť prísnych 

pravidiel pre postup“ budú podieľať „primeraným spôsobom rozliční nositelia cirkevnej 

zodpovednosti za učenie“ pričom bude zastúpená nielen hovoriaca a vyučujúca, ale tiež 

počúvajúca a učiaca sa cirkev.44  

Podľa toho sa má na riešení zúčastniť nielen dotknutá teologická fakulta, ale aj 

susedné fakulty, zástupcovia verejného kazateľského úradu a vedenia cirkvi. Pri takomto 

rozhovore o učení pred odborným grémiom musí dotknutý docent dostať možnosť 

predniesť teologické argumenty v prospech nesúhlasu, ktorý vyjadruje.  

Pri tom sa musí objasniť, či námietka voči jeho učeniu zostane v platnosti, či 

vyjadrený nesúhlas predstavuje porušenie vierovyznania alebo je súkromným odlišným 

názorom. Potrebné je tiež objasniť, či tento súkromný odlišný názor, ktorý je takto 

označený, možno prednášať v procese vyučovania alebo je potrebné sa ho za určitých 

                                                           
42 (Perspektíva rozvoja Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity vo Viedni, schválené kolégiom fakulty 

26.11.2001) cit. u Robert Schelander, „Evangelische Theologie im Spannungsfeld zwischen kirchlichen und 

schulischen Anforderungen und dem universitären Studienprogramm,“ in Ostkirchliche Studien 58 (2009): 

152-168. 
43 Kurt Niederwimmer, „Theologie als akademische und kirchliche Disziplin (1980),“ in Quaestiones 

Theologicae. Gesammelte Aufsätze (= BZNW 90), eds. Wilhelm Pratscher a Markus Öhler (Berlin-New 

York: De Gruyter, 1998), 95 nn. 
44 Huber, Lehrbeanstandung, 136. 
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okolností vzdať. Napokon je potrebné objasniť, aké pracovnoprávne dôsledky v kontexte 

univerzity možno vztiahnuť z tejto námietky v otázke učenia.  
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