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Občania bez náboženského vyznania tvoria štvrtinu obyvateľov Slovenska 

 
Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov, ktoré už 32 rokov obhajuje záujmy 
občanov bez náboženského vyznania na Slovensku víta prvé výsledky sčítania obyvateľov v roku 
2021 v oblasti náboženského vyznania. Podľa dnešnej informácie Štatistického úradu SR sú to 
práve občania bez náboženského vyznania, ktorí najviac početne stúpli až na hodnotu 23,8 %, čo by 
malo predstavovať 1 296 926 obyvateľov. Ďakujeme všetkým občanom Slovenska, ktorí sa 
prihlásili k našej svetonázorovej pozícii. Je to odpoveďou aj na našu činnosť a podnetom, aby sme 
pokračovali v našej práci a pokúsili sa zmeniť postavenie sekulárnych občanov na Slovensku. 
 
Aj tieto výsledky potvrdzujú, že sekulárni občania – občania bez náboženského vyznania tvoria 
významnú časť obyvateľov Slovenska. Nezaslúžia si prehliadanie a ignorovanie zo strany 
predstaviteľov nášho štátu. Prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová bez udania 
dôvodov odmietla prijať v júni minulého roka predstaviteľov európskych i slovenských sekulárnych 
humanistov napriek tomu, že počas navrhovaného termínu nemala žiadne protokolárne povinnosti. 
 
V septembri 2021 sme pred príchodom pápeža Františka na Slovensko vydali Memoradnum 
slovenských sekulárnych humanistov 2021, kde sme definovali 12 požiadaviek občanov bez 
náboženského vyznania. Memorandum aj s podpismi najvýznamnejších nositeľov cien humanistov 
– Veľvyslanec humanizmu a Humanista roku – sme zaslali trom najvyšším ústavným činiteľom, 
prezidentke, predsedovi Národnej rady a predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ani jeden z nich 
nijako nereagoval, neodpovedal na zaslané memorandum. Len prezidentská kancelária nám 
oznámila, že memorandum vzali na vedomie. Inak odpoveďou bolo len mlčanie a ignorovanie 
nášho memoranda. 
 
V tom istom mesiaci vláda Slovenskej republiky vytvorila post vládneho splnomocnenca na 
ochranu slobody náboženstva alebo viery a obsadila ho poslankyňou OĽANO pani Annou 
Záborskou dlhoročne a otvorene presadzujúcou záujmy náboženskej väčšiny. Dnešné postavenie 
cirkví a náboženských spoločností, osobitne katolíckej cirkvi, na Slovensku, ich nadštardardné 
privilégia a financovanie zo strany štátu pri tomto riešení vyvolávajú naopak obavy o reálne 
naplnenie ľudských práv občanov bez vyznania. Pýtame sa, prečo bola vytvorená funkcia 
splnomocnenca na ochranu privilégií a nechránime slobodu všetkých občanov bez ohľadu na 
vierovyznanie či presvedčenie? 
 
Vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby prestali ignorovať občanov bez náboženstva, 
aby pochopili, že aj oni tvoria súčasť slovenskej spoločnosti, tvoria jej hodnoty a formujú jej 
budúcnosť. Pracujeme na Slovensku, platíme tu dane, vychovávame svoje deti. Rešpektujte nás 
a diskutujte s nami, pomôžte nám napĺňať potreby sekulárnych občanov Slovenska. Výsledky 
sčítania obyvateľov len potvrdzujú toto naše právo a vašu povinnosť. 
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