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Z hľadiska celkovej svetonázorovej rozhľadenosti slovenského obyvateľstva 

považujem za významný pokrok, že sa v náboženských otázkach v štatistickom 

formulári  sčítania ľudu už 23% obyvateľstva odvážilo verejne prihlásiť k tomu že 

sú „bez vyznania“. (Hoci tá otázka v tom formulári bola zoštylizovaná dosť zámerne: - namiesto 

priamej otázky či je človek príslušník nejakého náboženstva alebo ateista, sa pýtala na jeho 

vierovyznanie, čo je veľmi dvojzmyselná otázka! Svoje vierovyznania predsa  môžu mať aj ateisti, 

ktorí neveria v Boha ale pritom nie sú materialisti a vyznávajú vieru v rôzne formy duchovných 

procesov bytia, napríklad budhisti, jogíni či taoisti.) 

 

Za náboženskej situácie u nás, kedy je človeka ako malé dieťatko bez svojho vedomého súhlasu 

krstom zapísaný do evidencie veriacich v Boha a potom, keď je už dospelý a na základe vlastného 

rozhodnutia prestane v toho Boha veriť, ho cirkev len tak ľahko z tej svojej evidencie nevypustí 

a nielen priamymi ale aj najrôznejšími spoločenskými nátlakmi a trikmi ho aj naďalej núti, aby sa hoci 

len formálne za veriaceho hlásil, je tento štatistický výsledok už prvým jasným úspech víťazstva 

rozumnosti, že sa už 23% ľudí na Slovensku zastrašiť nedalo a otvorene sa prihlásili k svojmu 

náboženstvom nezmanipulovanému životnému presvedčeniu. 

 

Čím ďalej je už dnes aj zásluhou moderných vedeckých poznatkov stále jasnejšie, že človek nie je 

pánom tejto planéty a nedostal ju od nijakého Boha, aby si na nej mohol len tak svojvoľne žiť, 

„milovať sa a rozmnožovať“, ale že je jednou z ostatných živých foriem v organizme tejto planéty, 

a ako taký sa tu v rámci jej vlastných procesov vyvíja a ako súčasť každého živého organizmu aj on 

musí v živom organizme Zeme rešpektovať zákonitosti jej procesov a byť aktívne súčinným činiteľom 

v nich. Naopak, aj naďalej žiť podľa skostnatelých stredovekých dogiem kresťanských, židovských či 

islámskych náboženstiev a namýšľať si, že sme deťmi akéhosi nadprirodzeného Boha-Subjektu, ktorý 

keď si to tu na Zemi úplne zhumpľujeme, nás s radosťou zoberie do svojho večného nebeského raja, je 

absurdnosť, hodná skôr uvažovania opilca či sebevraha než rozumného a triezvo uvažujúceho človeka. 

 

Verím preto, že pri každom ďalšom sčítaní ľudu budú percentá tých rozumných a triezvo uvažujúcich 

ľudí pribúdať a naopak percentá tých nepravdivými náboženskými dogmami omámených ľudí stále 

viac ubúdať! 


