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 Štátne štatistické zisťovanie, organizované a vykonávané rezortom kultúry 
prostredníctvom štatistického formulára KULT (MK SR) 15-01, sa uskutočnilo v roku 2007 
už po deviaty raz. Oproti predchádzajúcim zisťovaniam však už dnes môžeme 
jednoznačne konštatovať skvalitnenie a získanie kompletnejších, hodnotnejších údajov, 
čo v konečnom dôsledku umožňuje aj ich efektívnejšie a pravdivejšie zhodnotenie. Aj 
tento rok mali spravodajské jednotky možnosť vyplniť dobrovoľne výkaz v elektronickej 
podobe a poslať ho spolu s výkazom v papierovej podobe. Urobilo tak len päť 
spravodajských jednotiek. Spracovanie prebiehalo pomocou automatizovaného systému  
KEŠKULT. 

 
Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti za rok 2007 obsahuje tri moduly: 
personálne ukazovatele, materiálne a finančné zabezpečenie a liturgické obrady. Počet 
spravodajských jednotiek sa zvýšil na 27. Dôvodom na to bola registrácia Cirkvi Ježiša 
Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike (18.10. 2006) a tiež náboženskej 
spoločnosti Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike (19. 4.2007).    
 
V module Personálne ukazovatele sú evidovaní všetci duchovní, nielen tí, ktorým je za 
duchovenskú činnosť poskytovaný príspevok od štátu. Ich počet (5039) v porovnaní s 
rokom 2006 mierne poklesol. Počet veriacich, ktorí vstúpili do cirkví sa mierne zvýšil. 
Počet ľudí, ktorí vystúpili z cirkví mierne klesol.  Celkový počet evidovaných veriacich sa 
zvýšil, počet študentov teológie sa znížil.    
 
V module Materiálne a finančné zabezpečenie mierne stúpol počet farností (cirkevných 
zborov a náboženských obcí), mierne stúpol počet bohoslužobných objektov vrátane 
rozostavaných. Mierne sa zvýšil aj počet farských budov a cirkevných škôl.  
 
V module Liturgické obrady pozorujeme pokles počtu bohoslužieb, krstov a nárast počtu 
cirkevných sobášov a pohrebov.  
 
Pri prvom module sa súčty pri riadkoch  9 a 10 nerovnajú údaju v riadku 1. Je to preto, 
že údaje v riadkoch 9 a 10 o diecéznych (eparchiálnych) a rehoľných duchovných uviedli 
iba Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Apoštolská cirkev 
na Slovensku,  Cirkev československá husitská a Ordinariát ozbrojených síl a zborov 
Slovenskej republiky. Po prirátaní počtu ostatných duchovných sa údaje rovnajú. 
Rozdelenie duchovných na mužov a ženy (riadky 11 a 12) neeviduje len Bahájske 
spoločenstvo a rozdelenie duchovných medzi slobodných a žijúcich v manželskom 
zväzku (riadky 13 a 14) ako i rozlíšenie svojich duchovných podľa stupňa vzdelania 
(riadky 20, 21 a 22) ešte aj Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia. To vysvetľuje, 
prečo sa jednotlivé čiastkové súčty v týchto riadkoch nerovnajú celkovému počtu 
duchovných. Po pripočítaní počtu duchovných oboch týchto spoločností sa súčty rovnajú.  
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