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Náboženská sloboda len pre veľkých a mocných? 
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Bratislava, 05.11.2016 (FOREF) - Slovenská národná strana sa pokúša o zmenu existujúceho 

zákona: Náboženské spoločenstvá musia preukázať 50 000 dospelých členov, ak chcú získať 

registráciu. Zvláštna spolupráca médií s Cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky pri ohováraní menších cirkví a nových náboženských spoločenstiev (Časť 1). 

Zatiaľ čo v rokoch 2014 a 2015 sa uskutočnilo niekoľko konferencií zaoberajúcich sa možným 

ohrozením náboženskej slobody, a zdalo sa, že medzináboženská tolerancia je možná, opäť sa rozhoreli 

nové plamene intolerancie. V septembri Slovenská národná strana (SNS), ktorá je súčasťou vládnej 

koalície, prišla s návrhom, aby náboženské spoločenstvá mohli získať štátnu registráciu len vtedy, ak 

preukážu, že majú 50 000 dospelých členov s trvalým pobytom na Slovensku! Návrh predniesol 

predseda SNS Andrej Danko, ktorý je v súčasnosti predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Už súčasná legislatíva je totálne reštriktívna, pretože vyžaduje 20 000 členov. Je to počet, ktorý je príliš 

vysoký pre mnohé menšie náboženské spoločenstvá. Zvýšenie tohto počtu na 50 000 by mohlo dať štátu 

do ruky nástroje na úplné priškrtenie malých cirkví a znemožnenie etablovania sa nových náboženstiev. 

Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, avšak SNS sa usiluje o schválenie zmeny do januára 2017. 

Bohužiaľ, Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky však namiesto ochrany 

náboženskej slobody prilieva olej do ohňa. Po rokoch relatívneho pokoja sa v posledných mesiacoch 

v médiách objavilo viacero škandalizujúcich článkov o menších náboženských spoločenstvách. Zdá sa, 

že hlavným zdrojom informácií je pracovníčka Cirkevného odboru Mgr. Lucia Grešková. Na priamy 

dotaz FOREFu to potvrdila autorka viacerých článkov. Pani Grešková, ktorá študovala teológiu 

a politológiu, podporuje ťaženie médií proti menším náboženským spoločenstvám. V roku 2017 bude 
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prednášať Náboženský extrémizmus na Katedre politológie Univerzity Komenského. Je zrejmé, že Mgr. 

Grešková by takto nekonala bez súhlasu riaditeľa Cirkevného odboru Dr. Jána Jurana. Informácie so 

znakmi predpojatosti neposkytuje médiám z nejakej nevinnej nevedomosti, keďže študovala 

komunikáciu a masové médiá na Katolíckej univerzite v Lubline. Navyše, je si dobre vedomá toho, že 

termín „sekta“ odmieta väčšina odborníkov zaoberajúcich sa štúdiom náboženstva. 

Populárny spoločenský týždenník PLUS 7 DNÍ v súčasnosti uverejňuje seriál o „škodlivých praktikách“ 

v rôznych náboženských spoločnostiach, vrátane katolíckeho mníšskeho rádu. Redaktorka Monika 

Mikulcová dáva nálepku „sekty“ aj oficiálne registrovaným cirkvám ako napr. Apoštolskej cirkvi 

v článku „Znovuzrodení kresťania – sú charizmatické hnutia sekty“? Ako svoj hlavný zdroj v tomto 

článku cituje Mikulcová opäť Cirkevný odbor. Podtitul prezradzuje zámer: „Zničili mi dcéru!“, hovorí 

nešťastná matka na adresu Apoštolskej cirkvi na Slovensku. 

Namiesto „konverzie“ píše Mikulcová vždy „manipulácia“ a namiesto o „príspevkoch“ hovorí o 

„ryžovaní“, a používa aj iné ponižujúce výrazy. Ako absolventka Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského vie, ako možno slovami vytvoriť (negatívny) imidž. Je celkom dobre možné, že jej články 

v PLUS 7 DNÍ môžu hrať do karát SNS pri jej snahe o obmedzovanie náboženských spoločenstiev 

novou legislatívnou bariérou. 

Podobne ako aj inde, i na Slovensku zo škandalóznych článkov v médiách prosperujú pochybní „experti 

na sekty“ ako napr. Ivana Škodová so svojím poradenským biznisom Integra – Centrum prevencie v 

oblasti siekt. Len čo sa táto téma objaví, je táto psychologička v prvej línii, aby varovala verejnosť. 

V interview pre PLUS 7 DNÍ (6.10.2016) hovorí, že každé spoločenstvo „sa môže do sektárskych 

praktík vyvíjať“ a „stále ohrozujú, len nenápadnejšie“. Podnet pre kolektívnu paranoju? Ivana Škodová 

nie je veriaca a typické náboženské tradície ako pôst považuje za nebezpečné a nezodpovedné správanie. 

Od roku 1995 vedie neustálu kampaň proti „nebezpečným sektám“ a navštívila množstvo škôl a centier 

mládeže, aby pred nimi varovala. Viacerí priamo zainteresovaní potvrdili FOREFu, že Škodová 

principiálne odmieta akýkoľvek rozhovor s „členmi siekt“, ale odídenci alebo nešťastní rodičia sú vždy 

vítaní. Avšak „sektou“ – podľa jej definície – môže byť aj taká nevinná inštitúcia akou je Waldorfská 

škola. Nepekný útok na tento alternatívny vzdelávací systém bol publikovaný v časopise Rodinka 

(16.4.2016) varujúci rodičov pred skrytými nebezpečenstvami filozofie Rudolfa Steinera. Článok 

založený na výpovedi jedinej (!) frustrovanej matky, spokojnosť väčšiny rodičov nebola spomenutá ani 

jediným slovom. 

Zdá sa, že tu existuje priama spolupráca medzi Ivanou Škodovou a Cirkevným odborom pokiaľ ide 

o poskytovanie „svedkov“ novinárom. Zrejme to vôbec nebola náhoda, že tomu istému bývalému 

členovi Hnutia zjednotenia, s ktorým Monika Mikulcová pripravila 10-stranovú reportáž (vydania zo 6. 

a 13. októbra), dal predtým možnosť obšírne sa vyjadriť aj Denník N. Nikde sa však neobjavilo, že Ján 

F. od mladosti trpí na maniodepresiu, snažil sa vydierať podnikateľa, svojou nezákonnou aktivitou 

pobúril známu političku, atď. Slovom, tento „svedok“ nemôže byť podľa žiadnych kritérií považovaný 

za spoľahlivý zdroj informácií. Napriek tomu, že redaktor Dušan Mikušovič strávil niekoľko hodín 

v rozhovore s hovorcom Hnutia zjednotenia, obvinenia Jána F. považoval za dôveryhodnejšie a dal im 

podstatne väčší priestor vo svojom 2-stranovom článku. V tomto článku cituje aj Luciu Greškovú 

z Cirkevného odboru, ktorá hovorí, že Hnutie zjednotenia neporušuje zákony, avšak jeho členovia sa 

cielene správajú netransparentne, takže neviete presne určiť o čo im ide (vydanie z 11.5.2016, strana 5). 

V súčasnosti sa môže do médií dostať ktokoľvek, ak sa prezentuje ako „obeť sekty“, bez ohľadu na to, 

aké pochybné a zlomyseľné môžu byť jeho obvinenia. Avšak len citlivý a skutočne objektívny prístup 

k náboženským spoločenstvám – či už veľkým alebo malým – môže zabezpečiť skutočnú náboženskú 

slobodu. Zdá sa, že Slovensko chce toto privilégium poskytnúť len veľkým a mocným cirkvám. 
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The Forum for Religious Freedom Europe (FOREF Europe) is a secular civil society formation 

dedicated to defending the freedom of religion in accordance with international law. FOREF Europe 

regularly reports to the media, OSCE, US-State Department,  and various other human rights 

organizations on religious freedom violations in the OSCE-region and other countries.  

FOREF Europe has established an international scientific board of experts as well as an 

interdenominational religious board. Since its establishment, FOREF Europe has achieved a number 

of important victories in helping victims of religious intolerance to gain respect for their rights and 

be vindicated from injustice, discrimination or persecution. In 2014, FOREF Europe named 

international human rights activist Dr. Aaron Rhodes president. 

The main objectives of FOREF Europe are (1) the protection of fundamental rights, (2) the promotion 

of basic democratic principles and the Rule of Law, (3) the monitoring and documentation of official 

and public intolerance against religious minorities and advancing public awareness, (4) the 

promotion of objective approaches to understanding the emergence of new religious movements, 

and (5) supporting the civil society’s ability to pro-actively find solutions to inter-religious conflicts. 


