
KOMENTÁR 
k ročnému výkazu  

o cirkvi a náboženskej spolo čnosti 
za rok 2010 

 

Štátne štatistické zisťovanie, organizované a vykonávané rezortom kultúry prostredníctvom 
štatistického formulára KULT (MK SR) 15-01, sa za rok 2010 uskutočnilo  už po dvanásty raz. Na 
základe novej metodiky Štatistického úradu SR mohli spravodajské jednotky vyplniť výkaz 
v elektronickej podobe a poslať ho elektronickou poštou, čo väčšina spravodajských jednotiek splnila. 
Naďalej ostala v platnosti povinnosť zaslať štatistický výkaz v tlačenej podobe spolu s vyhlásením 
o súhlase/nesúhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov. Spracovanie prebiehalo 
pomocou automatizovaného systému  KEŠKULT.  

 
 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti za rok 2010 obsahuje štyri moduly: 

personálne ukazovatele, materiálne a finančné zabezpečenie, liturgické obrady, časový odhad 
vyplnenia výkazu. Počet spravodajských jednotiek sa ustálil na počte 30.  

 
V module Personálne ukazovatele sú evidovaní všetci duchovní, nielen tí, ktorým je za 

duchovenskú činnosť poskytovaný príspevok od štátu. Ich počet (5262) sa v porovnaní s rokom 2009 
mierne zvýšil. Hoci celkový počet študentov teológie a tiež počet študentiek  klesol, stúpol počet 
študentov teológie pripravujúcich sa službu duchovného. Počet študentiek teológie klesol. Prudko 
klesol počet veriacich, ktorí vstúpili do cirkví a náboženských spoločností. Tento pokles bol spôsobený 
chybne uvedenými údajmi v roku 2009 v niektorých spravodajských jednotkách rímskokatolíckej cirkvi. 
Počet ľudí, ktorí vystúpili z cirkví a náboženských spoločností mierne klesol.   

 
V module Materiálne a finančné zabezpečenie mierne stúpol počet farností resp. cirkevných 

zborov a náboženských obcí a rozostavaných bohoslužobných objektov. Mierne klesol počet filiálok 
(fílií),  bohoslužobných objektov  ako aj  farských budov (niektoré staré budovy boli zbúrané). Väčšie 
posuny oproti roku 2009 v počte bohoslužobných objektov nastali v rámci individuálnych údajov 
v rímskokatolíckej cirkvi (pokles), gréckokatolíckej cirkvi (nárast) a Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku (nárast) a sú spôsobené spresňovaním údajov uvedených v roku 2009, zarátaním kaplniek 
zriadených v Domovoch sociálnych služieb, rehoľných domoch a školách. Počet cirkevných 
materských,  základných škôl vrátane iných mierne stúpol.  

 
V module Liturgické obrady pozorujeme pokles počtu bohoslužieb v jazykoch 

cirkevnoslovanskom, maďarskom (výrazný), nemeckom okrem slovenského a iných jazykov. Celkový 
počet krstov mierne poklesol vrátane detí do 7 rokov. Klesol i počet cirkevných sobášov. Cirkevné 
pohreby mierne stúpli.  

 
Pri prvom module ak pripočítame k súčtu riadkov 2 až 8 počet duchovných Bahájskeho 

spoločenstva a Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní dostaneme výsledný počet duchovných 
rovnajúci sa počtu aktívne pôsobiacich duchovných z riadku 1. Ani súčty pri riadkoch  9 a 10 sa 
nerovnajú údaju v riadku 1. Ide o dôsledok toho, 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 pripočítaní počtu ostatných duchovných sa údaje 
rovnajú. Rozdelenie duchovných na mužov a ženy (riadky 11 a 12) neeviduje len Bahájske 
spoločenstvo. Spolu s ním tiež nerozdeľuje duchovných medzi slobodných a žijúcich v manželskom 
zväzku (riadky 13 a 14) ako i  svojich duchovných podľa stupňa vzdelania (riadky 20, 21 a 22) 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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