
Petícia vláde Slovenskej republiky 
za zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských zariadení  

so štátnymi školskými zariadeniami 
 

Vzhľadom na to, že dochádza k porušovaniu medzinárodnej Zmluvy medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, a tým aj Ústavy Slovenskej 
republiky, žiadame o nápravu a zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských 
zariadení so štátnymi.  

Podpísaním Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
o katolíckej výchove a vzdelávaní (ďalej len „Zmluva“) dňa 24. novembra 2000 
a ratifikovanou prezidentom SR dňa 4. júna 2004, zmluvné strany, ktorými sú Slovenská 
republika a Svätá stolica, upravili vzťahy medzi Slovenskou republikou a Katolíckou cirkvou 
v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania. 

Vychádzali pritom z týchto základných dokumentov: 
1. Slovenská republika z Ústavy Slovenskej republiky, predovšetkým z článkov 12, 24 a 42, 

2. Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, predovšetkým z deklarácie 
Gravissimum educationis a z noriem kánonického práva   

3. a obe zmluvné strany zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 
stolicou (ktorá má prednosť pred zákonmi SR) 

K bodu 1 – Ústava SR 
- V Čl. 12 Ústavy SR sa hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. 

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým aj bez 
ohľadu na vieru a náboženstvo. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, 
zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach 
pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.  

- V Čl. 24 Ústavy SR sa hovorí, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a 
viery sa zaručujú. 

- V Čl. 42 Ústavy SR sa hovorí, že občania majú právo na bezplatné vzdelanie v 
základných školách a stredných školách. Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v 
nich možno len za podmienok ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môže 
vzdelávanie poskytovať za úhradu.  
Pozn. 
Zriaďovatelia cirkevných škôl nechcú a nebudú vyberať poplatky za vzdelávanie, lebo ho 
chcú poskytnúť všetkým občanom SR, ktorí sú rovnakými platičmi daní, bez ohľadu na to, 
kde sa ich deti vzdelávajú. 

K bodu 2 – Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu 

- Druhý Vatikánsky koncil v Deklarácii GRAVISSIMUM EDUCATIONIS o kresťanskej 
výchove v bode 6 hovorí: „Rodičia majú prvoradú povinnosť a neodcudziteľné právo 
vychovávať deti, a preto majú mať skutočnú slobodu vo výbere školy. Verejná moc je 
povinná chrániť a brániť občianske slobody, a teda súhlasne s požiadavkami distribučnej 
spravodlivosti sa má postarať, aby sa verejné subvencie udeľovali takým spôsobom, žeby 
rodičia mohli vybrať pre svoje deti školy naozaj slobodne, podľa svojho svedomia“. 

- Podľa Kódexu kánonického práva  rodičia, ako aj tí, ktorí ich zastupujú, sú povinní a 
majú právo vychovávať deti; katolícki rodičia majú povinnosť aj právo zvoliť si tie 
prostriedky a inštitúcie, ktorými podľa miestnych okolností môžu vhodnejšie zabezpečiť 



katolícku výchovu detí (Kán. 793 - § 1). Je potrebné, aby rodičia mali vo výbere škôl 
pravú slobodu; preto sa veriaci musia starať o to, aby občianska spoločnosť túto slobodu 
rodičom priznávala a pri zachovaní distributívnej spravodlivosti ju aj podporou chránila 
(Kán. 797). 

K bodu 3 - medzinárodná Zmluva čl. 1: 
- zmluvné strany uznávajú základné právo rodičov a zákonných zástupcov zapísať vlastné 

alebo zverené deti do školy a školského zariadenia podľa vlastného výberu (ods.2),  
- Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením je výlučne cirkevná škola 

a cirkevné školské zariadenie  (ďalej len „katolícka škola“) zriadené alebo uznané 
príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi (ods. 4). 

- Katolíckym školám (pozn. aj školským zariadeniam, pretože ide o zavedenú skratku 
v ods. 4 a tieto sú vo väčšine prípadov súčasťou školy) sa poskytuje finančné 
zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky štátne školy (ods. 11).  
 

Zhodnotenie súčasného stavu a požiadavky na zmenu 

1. Štátne školy aj cirkevné školy sú financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva 
SR na základe stanovených normatívov na žiaka podľa zákona č. 597/2003 Z. z., pričom 
výška normatívu je rovnaká pre žiakov štátnych aj cirkevných škôl, čiže v súlade so 
Zmluvou.  

Je síce pravda, že financovanie škôl je rovnaké bez ohľadu na zriaďovateľa, no neplatí to 
pre financovaní cirkevných školských zariadení, a to má priamo nepriaznivý vplyv aj na 
existenciu cirkevných škôl. Žiadame preto zrovnoprávnenie financovania štátnych 
a cirkevných školských zariadení. 

2. Zákon č. 596/2003 Z. z. stanovuje obci a samosprávnemu kraju postup pri poskytovaní 
dotácie zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej 
školy a školského zariadenia, pričom mu dáva za povinnosť poskytnúť finančné 
prostriedky najmenej vo výške 88 % objemu tých prostriedkov, ktoré dostal od 
príslušného správcu dane na deti a žiakov uvedených cirkevných škôl a cirkevných 
zariadení (z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
resp. samosprávneho kraja).  
Zákon v tomto znevýhodňuje cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia a je 
v rozpore so Zmluvou. Požadujeme odstrániť ustanovenie v zákone o 88-tich % 
a doplniť do zákona povinnosť distribučnej rovnosti pre štátne a cirkevné školy 
a školské zariadenia v zmysle Zmluvy.   

3. Podľa § 16 ods. 1 písm.  k) a l) zákona č. 596/2003 Z. z. sa k žiadosti cirkevného 
zriaďovateľa o zaradenie cirkevnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete 
vyjadruje a dáva súhlas iný zriaďovateľ – obec, samosprávny kraj.  

Požadujeme toto diskriminačné ustanovenie v zákone zrušiť. Popiera sa tým podstata 
článku 1 ods. 3 Zmluvy a to je právo Katolíckej cirkvi na zriaďovanie a riadenie vlastných 
škôl a školských zariadení. 



4. Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. zavádza pri rozdeľovaní výnosu dane obciam veľkú 
distribučnú nespravodlivosť už pri rozdeľovaní výnosu dane a to zavedením rozdielnych 
koeficientov v „prílohe 3“ a „prílohe 3a“. Ten rozdiel je v niektorých prípadoch až na 
úrovni 30%. Pri výbere tejto dane (daň fyzických osôb) sú si všetci občania Slovenskej 
republiky rovní, pri rozdeľovaní výnosu tejto dane sú však tí, ktorý sú veriaci a dali si 
preto deti do cirkevnej školy, znevýhodňovaní štátom. Pozoruhodné je to, že pri 
samosprávnych krajoch táto distribučná nespravodlivosť nie je, samosprávny kraj dostane 
% z výnosu dane podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až 
osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území podľa údajov štatistického úradu. Je to 
hrubé porušovanie Zmluvy a znevýhodňovanie cirkevných škôl a cirkevných školských 
zariadení, ktoré sú financované cez obce. Tento systém rozdeľovania verejných subvencií 
je pre cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia likvidačný, ovplyvňuje ich existenciu.  

Bez zariadení ako školský klub alebo zariadenie školského stravovania nie sú cirkevné 
základné školy schopné konkurovať štátnym základným školám. Bez základných 
cirkevných škôl strácajú pôdu pod nohami aj stredné cirkevné školy.  
Podobne sú cez výnos dane poukazované aj kapitálové výdavky len samospráve, akoby 
žiak v cirkevnej škole nepotreboval mať tiež strechu nad hlavou, cez ktorú nepreteká. Je 
porušený základný princíp Zmluvy, keď „rodičia majú mať skutočnú slobodu vo výbere 
školy, aby sa verejné subvencie udeľovali takým spôsobom, žeby rodičia mohli vybrať 
pre svoje deti školy naozaj slobodne, podľa svojho svedomia“. V zákone č. 179/2009 Z. z. 
z 23. apríla 2009 sa uvádza minimálna dotácia pre cirkevné školy vo výške 88 %, ide 
o krátenie vo výške 12 % čo je práve dotácia na kapitálové výdavky čiže opravy 
a rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení. 
Požadujeme preto, odstrániť v uvedenom nariadení vlády prílohu 3a (viď nižšie 
porovnanie v tabuľke), výnos dane rozdeľovať na obce spravodlivo, na každé dieťa 
rovnako, bez rozdielu či chodí do štátnej alebo cirkevnej školy. Táto požiadavka sa 
vzťahuje aj na spravodlivé rozdelenie kapitálových výdavkov. 

Hodnoty koeficientov 

ZUŠ A ŠZ  príloha č. 3 
platné pre štátne zar. 

príloha č. 3a 
platné pre cirkevné zar. 

Žiak ZUŠ‐ ind. forma vyučovania  13  8,7 
Žiak ZUŠ‐ kol. forma vyučovania  8  5,4 
Dieťa MŠ vo veku do troch rokov  61  41 
Dieťa MŠ vo veku od troch rokov  31  21 
Žiak výchovno‐vzdelávacieho zariadenia  (ŠKD)    6  3,9 
Žiak výchovno‐vzdelávacieho zariadenia  (CVČ,ŠSZČ)  3,7  2,4 
Potenciálny stravník‐ žiak ZŠ zriadenej obcou    2  1,3 
Potenciálny stravník ‐ žiak ZŠI zriadenej obcou  4  2,6 
Potenciálny stravník ‐ žiak ZŠ a ŠZŠ zriadenej KŠU  2  2 
Potenciálny stravník ‐ žiak ZŠI a ŠZŠI zriadenej KŠU  4  4 
Žiak jazykovej školy    0,6  0,4 

V prípade, že nepríde k náprave v legislatíve Slovenskej republiky a medzinárodná 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní 
bude aj naďalej porušovaná, bude spochybnený aj Čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, 
ktorý hovorí: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného 
práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky“. 
Potom bude potrebné domáhať sa svojich základných ľudských práv v Európe, ktorej sme 
súčasťou. 


