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Bezkonfesijnosť na Slovensku 
v súčasnosti – základné sociálno-
demografické charakteristiky jednej 
z najväčších menšín
Juraj Majo

Abstrakt
Bezkonfesijné obyvateľstvo tvorí aj napriek postupne slabnúcej previazanosti oby-
vateľstva s cirkvami stále málo poznanú skupinu. Výskumy náboženskej scény ako 
v  podstate obnovenej tematickej oblasti na  Slovensku po  roku 1990, sa zamerali 
a  väčšinou stále zameriavajú na  výskum aktívnej alebo deklarovanej religiozity či 
konfesionality. Tento príspevok naznačuje niektoré základné sociálno-demografické 
súvislosti bezkonfesijných na Slovensku nielen optikou ostatného sčítania obyvateľ-
stva, ale aj výberových zisťovaní ISSP Religion 1998, 2008 a 2018. 

Abstract
Despite the gradually weakening connection between the population and the chur-
ches, population without confession is still a little-known group. Research on the reli-
gious scene as a basically renewed thematic area in Slovakia after 1990 has focused 
and mostly still focuses on research into active or declared religiosity or confessio-
nalism. This paper suggests some basic socio-demographic contexts of the persons 
without confession in Slovakia not only from the perspective of the last census, but 
also the ISSP Religion 1998, 2008 and 2018 sample surveys.

Úvod
Výskum religióznych pomerov zaznamenal po roku 1989 vo vtedajšom východ-
nom bloku nebývalý rozmach. Po rokoch podvýživy v tejto téme, ako aj nedostat-
ku extenzívnych údajov primeranej kvality, sa aj na Slovensku akoby roztrhlo vre-
ce s článkami a publikáciami zameranými na poznanie religiozity, jej časových, 
priestorových a vecných charakteristík. S istotou  nemožno tvrdiť, že táto téma 
nemá dostatok tematických impulzov a inšpirácií, ale aj schopných vedcov, ako aj 
čitateľov. V zápale záujmu o religiózne pomery sme akosi pozabudli na výskum 
tých nereligióznych, akoby sa zdalo, že táto téma, či jej nositelia sú na Slovensku 
nepodstatní a pre výskum nezaujímaví. Opak je však pravdou. V rámci výsku-
mu religiozity a ireligiozity neexistuje heterogénnejšia a vedecky zaujímavejšia 
skupina na výskum ako jedinci, ktorých poznáme zo sčítania obyvateľstva ako 
bezkonfesijných. Na jednej strane je to nepoznaná skupina obyvateľov, ktorá je 
často v komplikovanom či stereotypizovanom vnímaní najmä veľkými religiózny-
mi organizmami, a na druhej strane je to skupina, ktorá tým, že nie je súčasťou 
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väčších jednoznačnejšie vyhranených ideologických prúdov akými sú napríklad 
cirkvi, je aj mimoriadne komplikovaná svojou vnútornou štruktúrou na vytváranie 
exaktnejších poznatkov a trendov. Preto je nevyhnutné zamerať výskum na sku-
pinu obyvateľstva, ktorá tvorí jednu z najväčších spoločenských menšín u nás. 
Tomuto výskumu je potrebné priradiť vedeckú váhu rovnakých parametrov, akú  
má aj výskum religiozity.

Metodologické súvislosti
V  čom vidíme problematickosť výskumu nenáboženstva a  nenáboženstkosti 
na Slovensku, ale aj v širšom kontexte? Tak ako s väčšinou spoločenských feno-
ménov,  pri výskume nenáboženstva, ale aj náboženstva sa musíme vysporiadať 
s neúplnosťou, nepresnosťou a neurčitosťou údajov. Štandardným zdrojom po-
znatkov sú sčítania obyvateľstva, ktoré sa po roku 1990, teda od doby, keď sa 
fenomén bezkonfesijnosti v sčítaní obyvateľstva v tomto type zisťovania údajov 
prejavil najvýraznejším a najčastejšie používaným zdrojom. Vzhľadom na to ako 
sa v spoločnosti k týmto údajom pristupuje (najmä pri explanácii a manipulácii 
s  obyvateľstvom, ktoré konfesionálnu afiliáciu deklaruje), je potrebné zamys-
lieť sa nad neurčitosťou a najmä niekedy nesprávne popisovanou výpovednou 
hodnotou týchto údajov a pestrou interpretáciou údajov, ktoré z neho vyplývajú 
(napr. od zástupcov cirkví)1.

1) Deklarácia počtu jedincov bez náboženského vyznania býva problematická 
z  hľadiska interpretácie. Najčastejšie sa stretávame s  redukciou tohto údaja 
na informáciu o počte ateistov či neveriacich. Vzniká často ako zdanlivo logický 
záver, že jedinci s deklarovanou konfesionálnou identitou sú označení ako „ve-
riaci“.

2) Vzhľadom na binárne a zdanlivo diskrétne rozdelenie veriaci/neveriaci, ale-
bo deklarovaní/nedeklarovaní, nám často uniká dôležitý poznatok, že škálova-
nie viery môže byť kontinuitné alebo neurčité. Príkladom môžu byť zahraničné 
štúdie, ktoré pracujú napríklad s konceptom „fuzzy fidelity“, ako tí, ktorí nie sú 
cirkevne aktívni, ale sa nedeklarujú ani ako bezkonfesijní2. V podobnom duchu 
sa takto okrajoví jedinci označujú ako „liminálni“, ktorí môžu mať slabé väzby 
na nejakú náboženskú tradíciu a niekedy sa s ňou môžu identifikovať. Lim3 et al 
ich často identifikujú na pomedzí medzi konfesionálnymi jedincami a jedincami 
bez vyznania (nones). J. Berghuijs4 identifikuje akýchsi hybridných jedincov (mul-
tiple religious belonging), ktorí spájajú tradície viacerých vyznaní (náboženstiev), 
ale nehlásia sa k žiadnemu z nich. Tieto aspekty pestrosti svetonázorovej iden-
tity sčítanie obyvateľstva nedokáže zachytiť.

1 TÍŽIK, MIROSLAV.: Kvalita merania náboženskej prináležitosti na Slovensku. In: Slovenská štatistika 
a demografia, 2014, 24 (3), ss. 49–70

2 STORM, INGRID: Halfway to Heaven: Four Types of Fuzzy Fidelity in Europe. In: Journal for the 
Scientific Study of Religion, 2009, 48 (4), ss. 702–18. VOAS, DAVID: The Rise and Fall of Fuzzy 
Fidelity in Europe. In: European Sociological Review, 2009, 25 (2), ss. 155–168.

3 LIM, CHAEYOON., –  MACGREGOR, A. CAROL ANN., – PUTNAM, ROBERT. D.: Secular and Liminal: 
Discovering Heteregeneity Among Religious Nones. In: Journal for the Scientific Study of Religion, 
2010, 49 (4), s. 596-618.

4 BERGHUIJS, JOANTINE: Multiple Religious Belonging in the Netherlands: An Empirical Approach to 
Hybrid Religiosity. In: Open Theology, 2017, 3 (1), ss. 19-37.
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Výsledné argumenty, ktoré naznačujú neurčitosť údajov o konfesionalite a prelí-
naní identít, však nenaznačujú nevyhnutne zbytočnosť, či nepresnosť vedeckého 
bádania v tejto oblasti – ak totiž máme nepresné údaje, nebude nepresná aj ich 
interpretácia? V určitom ohľade je nepresnosť samozrejmá, tak ako akákoľvek 
práca s údajmi získanými dopytovaním od jednotlivcov. Tieto údaje nie sú uni-
verzálne časovo aj priestorovo platné, ale informácia sa vzťahuje ku kontextu, 
v ktorom bola od respondenta získaná. A to sa týka aj sčítania, ako aj výberových 
zisťovaní (my budeme pracovať s údajmi získanými v programe ISSP Religion 
1998, 2008 a 20185).

V čom sa bezkonfesijní odlišujú od ostatného obyvateľstva?
Odlišnosti bezkonfesijného obyvateľstva je možné sledovať na  základe vy-
braných parametrov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011. Pozrieme sa najmä 
na vek a vzdelanie, či priestorové rozmiestnenie na území Slovenska.

Z hľadiska veku je obyvateľstvo bez vyznania v mnohom podobné celoslovenskej 
populácii. V kontexte celospoločenskej transformácie vekovej štruktúry a starnu-
tia populácie je zrejmé zvyšujúce sa zastúpenie seniorskej zložky v populácii 
Slovenska6. Aj rozličné skupiny obyvateľstva podľa náboženského vyznania vy-
kazujú svoje špecifické pomery. Výrazne starnúcimi denomináciami sú napríklad 
evanjelici, reformovaní, či židia.

5 ISSP RESEARCH GROUP. International Social Survey Programme: Religion IV - ISSP 2018, 2020. 
GESIS Data Archive, Cologne. ZA7570 Data file Version 2.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13543

 ISSP RESEARCH GROUP. International Social Survey Programme: Religion III - ISSP 2008, 2018. 
GESIS Data Archive, Cologne. ZA4950 Data file Version 2.3.0, https://doi.org/10.4232/1.13161

 ISSP RESEARCH GROUP. International Social Survey Programme: Religion II - ISSP 1998, 2000. GESIS 
Data Archive, Cologne. ZA3190 Data file Version 1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.3190

6 ŠPROCHA, BRANISLAV, – ĎURČEK, PAVOL: Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore. 
Bratislava: Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Katedra 
ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
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Graf č. 1. – Pomer obyvateľov bez vyznania a s vyznaním vo vekových kategóriách 
v roku 2011 na Slovensku

Graf č.  2. – Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií vo vybraných kategóriách 
podľa náboženského vyznania v roku 2011 na Slovensku.

Obyvateľstvo, ktoré sa však nehlási k žiadnemu vierovyznaniu má zo všetkých 
najpočetnejších skupín najnižší podiel obyvateľstva staršieho ako 60 rokov. Ten-
to rozdiel je pomerne výrazný nielen pri porovnaní s celoslovenskou populáciou, 
ale najmä s vekovo najstaršími denomináciami. Obyvateľstvo bez vyznania sa 
vyznačuje oveľa vyšším zastúpením vekovej kategórie 15-64-ročných. Tu je zrej-
mé, že hoci ide o veľmi heterogénnu a širokú skupinu obyvateľstva, prispieva 
k pomerne značnej dynamizácii pomerov na náboženskej scéne. Už v  staršej 
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práci7 sme naznačili úlohu povojnovej generácie pri odklone od  náboženskej 
identity. Práve táto skupina svojou početnosťou, ale aj diverzifikujúcim  pohľa-
dom na náboženskú identitu (aj v kontexte spoločenských pomerov) rozbehla 
odklon od tradičných vzorcov.

Tieto zmeny nie sú slovenským, alebo stredoeurópskym špecifikom, ale vyskytli 
sa vo viacerých krajinách sveta. V prípade zastúpenia najmladšej vekovej ka-
tegórie (0-14-ročných) však bezkonfesijné obyvateľstvo nie je výrazne odlišné 
od celoslovenských pomerov. To znamená, že zastúpenie detí medzi bezkonfe-
sijnými nie je výraznejšie nadpriemerné.

O čosi odlišnejšiu charakteristiku bezkonfesijného obyvateľstva naznačujú údaje 
o dosiahnutom vzdelaní. Zo sledovaných skupín iba evanjelici, židia a bezkon-
fesijní majú aspoň polovicu obyvateľstva s dosiahnutým stredoškolským vzde-
laním s maturitou, pričom v prípade bezkonfesijných je to takmer ¾ všetkých 
obyvateľov.

Graf č. 3. – Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania a najvyššieho do-
siahnutého vzdelania na Slovensku v roku 2011.

Bezkonfesijní majú nadpriemerné zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných osôb, 
pričom 1,7 % (v SR 0,9 %) má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.). 
V  tomto smere je zrejme vzťah bezkonfesijnosti a vyššieho stupňa vzdelania 
jeden zo špecifických prejavov tejto skupiny obyvateľstva. Avšak do určitej mie-
ry sa tu prejavujú aj odlišnosti v rámci špecifických vekových skupín, z ktorých 
niektoré sú pre bezkonfesijné obyvateľstvo typické viac ako pre obyvateľstvo 
s deklarovanou religiozitou (napríklad v podobe vzťahu vzdelania a veku).

7 MAJO, JURAJ – KÁČEROVÁ, M.ARCELA: Sú seniori v Česku a na Slovensku viac veriaci ako 
zvyšná populácia? In: Demografie, 2019, 61 (1), ss. 61-70.
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Nemenej zaujímavé je aj priestorové rozmiestnenie bezkonfesijného obyva-
teľstva, ktoré sleduje určité pridružené sociálno-demografické charakteristiky. 
Takmer 1/3 obyvateľov okresov Bratislava IV a Bratislava V sú bez vyznania, 
čo ich zaraďuje medzi okresy s  najvyšším podielom tohto obyvateľstva. Pri-
tom celkovo 30 % obyvateľov Bratislavy sa nehlási k žiadnej denominácii. Medzi 
okresy s vyšším zastúpením bezkonfesijných patria aj okresy Banská Bystrica 
(25,4 %), Rožňava a Revúca (takmer 25 %) a Martin (23,9 %). Veľmi nízky podiel 
bezkonfesijných nachádzame v tradičných rurálnych okresoch Námestovo, Čad-
ca, Stará Ľubovňa, Stropkov, kde sa tento podiel pohybuje na úrovni menej ako 
3 %. Niektoré priestorové a štruktúrne parametre týchto okresov boli popísané 
v staršej práci8. V tejto súvislosti sa vynára otázka konfesionálnej minulosti obcí, 
v ktorých sa vyskytuje vyšší podiel bezkonfesijných. Existuje mierna korelačná 
závislosť (koeficient 0,27) medzi podielom evanjelikov a podielom bezkonfesij-
ných v obci a na druhej strane je negatívny vzťah s podielom rímskokatolíkov 
(-0,27). Podobne mierny vzťah je medzi podielom bezkonfesijných a veľkosťou 
obce (koeficient 0,25), čo naznačuje nevýrazne silnú previazanosť koncentrácie 
obyvateľov bez vyznania na najväčšie obce. Skôr spomínaná štúdia9 poukázala 
na to, že v niektorých regiónoch (Gemer) majú nadpriemerné zastúpenie obyva-
teľov bez vyznania aj pomerne malé vidiecke obce.

Graf č. 4. – Štruktúra respondentov podľa vyznania vo výskume ISSP Religion 1998-
2018 na Slovensku.

8 MAJO, JURAJ: Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950–
2001 vo vzťahu k sekularizácii. Geografický časopis 65 (3), ss. 217-234.

9 MAJO, JURAJ: Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950–
2001 vo vzťahu k sekularizácii. Geografický časopis 65 (3TAMTIEŽ), ss. 217-234.
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Doplňujúcim zdrojom informácií, ktorý navyše poskytuje hlbšie poznatky, je vý-
skumný projekt ISSP Religion, ktorý na našom území prebehol v rokoch 1998, 
2008 a  2018 na  vzorke okolo 1  000 respondentov. Údaje síce nie sú vyčer-
pávajúce, ale poskytujú pomerne cenné informácie o stave náboženskej scény 
na Slovensku a dynamiky premien jej členov. Niekoľko zaujímavých poznatkov 
a ukazovateľov naznačuje, že sa náboženská scéna aj na Slovensku mení a po-
diel bezkonfesijných obyvateľov, aspoň podľa vzorky, zrejme narastá.

Je preto asi namieste tvrdenie, že  sčítanie obyvateľstva túto časť populácie 
štatisticky podhodnocuje.

Z  množstva zisťovaných relevantných údajov je zaujímavý aspekt dynamiky 
zmien vnútornej štruktúry obyvateľstva bez vyznania.

Graf č. 5. – Štruktúra bezkonfesijných respondentov podľa „dĺžky bezkonfesijnosti“

V tomto smere je tento graf výpovedný nielen smerom dovnútra sekulárnej ko-
munity, ale aj dovnútra komunít naviazaných na niektoré z vierovyznaní (naj-
viac na rímskokatolícku cirkev). Ostatný výskum ukázal, že dochádza k výraz-
nejšiemu odklonu obyvateľstva od  pôvodnej cirkvi a  zrejme, dokonca, tvoria 
medzi aktuálnym obyvateľstvom bez vyznania síce miernu, ale zato väčšinu. 
S ohľadom na okolité štáty je v tomto smere Slovensko asi ojedinelým prípadom. 
V skúmaných krajinách ako Česko, Chorvátsko, Bulharsko, či Maďarsko (Poľsko 
neparticipovalo na ostatnom zisťovaní) je až ¾ bezkonfesijných bezkonfesijný-
mi od narodenia. Takáto štruktúra s vyšším podielom „nonvertitov“ v priebehu 
života je typická skôr pre krajiny západnej Európy (Spojené kráľovstvo – 35 %, 
Nórsko – 39 %, Dánsko – 56 % ale aj Slovinsko – 44 %).
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Záver
Stále dynamický proces premien náboženských pomerov na Slovensku potvrdzu-
je nutnosť väčšieho záujmu slovenských vedcov aj o obyvateľstvo, ktoré sa ne-
hlási k žiadnemu vierovyznaniu. Aj tento skromný príspevok mal za cieľ prispieť 
k odstraňovaniu mýtu o akejsi prázdnej a možno len akoby trpenej kategórii ob-
čanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému vierovyznaniu. V sčítaniach 
obyvateľstva sú v tomto smere na piedestáli stále registrované cirkvi a nábožen-
ské spoločností. V mnohých ohľadoch zostáva bezkonfesijné obyvateľstvo stále 
nepoznané, v spoločnosti neviditeľné. Tvorí však pevnú súčasť svetonázorových 
identít v  pestrej mozaike slovenskej kultúrnej krajiny. Aj v  kontexte predchá-
dzajúcich zisťovaní pomerov o náboženskej štruktúre obyvateľstva Slovenska 
a naznačených trendoch je zrejmé, že sčítanie 2021 pri úspešnej realizácii prine-
sie opäť nové prekvapenia meniacej sa slovenskej spoločnosti. Náznaky zmien 
v kontexte celosvetových trendov (resp. aspoň v trendoch západnej civilizácie) 
Slovensko neobchádzajú, ale v určitej miere sú našou spoločnosťou absorbova-
né. Je na spoločenských vedách, ako túto dynamiku dokážu svojou výskumnou 
optikou zachytiť a primerane interpretovať.

Príspevok je výstupom grantu VEGA 2/0060/19 Etnografický výskum nenábo-
ženskosti a sekularizmu v modernej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy).
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