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Abstract 

The profession of a clergyman, a priest of a certain church corporation, 

regardless of the degree of his hierarchical affiliation, is one of the 

chosen „paths in life“. In addition to serving God, the priest is supposed 

to serve the people entrusted to him and lead them clearly to his 

knowledge. The profession of a priest working in the field of the armed 

forces and armed corps, included not only in the service of God and the 

Church, but also in the state service, is particularly demanding. The 

priest in uniform finds himself in situations confronting the spiritual 

interior of the individual with the outside world, its surroundings. The 

priest must therefore artfully reconcile the given ideological essence of 

the soldier’s or policeman’s personality with the reality for which he 

was prepared by professional education and training. The contradiction 

between idea and reality can be tangible especially in the conditions of 

experienced armed military or social confrontation. The values of peace 

are confronted with the purpose of war. That is when the priest’s 

mission in the armed forces of the state irreplaceable. The article aims 

to point out some connections between faced with this dilemma. 
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Úvod 

Každý človek chce žiť v bezpečnom prostredí a má na to prirodzené 

právo. V stabilizovanom bezpečnom spoločenskom okruhu z pohľadu jeho 

integrálnej stránky sociálnej, ekonomickej, právnej, morálnej, konfesionálnej, 

i štátnej. Bezpečnostné záujmy štátu sa sústreďujú primárne na zaistenie 

politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti 

hraníc a identity štátu. V demokratickom štáte sa pozornosť venuje udržaniu 

a rozvoju demokratického ústavného poriadku a právneho štátu, verejného 

poriadku, bezpečnosti všetkých občanov a obyvateľov, ochrane života 

a zdravia, individuálnych ľudských práv a občianskych slobôd.1 Aj keď môže 

                                                 
1 Pozri a porovnaj s KRÁLIK, Jozef – KRÁLIKOVÁ, Kristína, 2016. 248 s.  
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v súčasnosti akokoľvek paradoxne vyznievať tvrdenie o nezastupiteľnej úlohe 

cirkevnej zložky Policajného zboru (ďalej len „PZ“) pri formovaní jeho 

fungovania, predsa len sa s týmto hodnotiacim náhľadom určite stotožní 

každý objektívne uvažujúci človek.2 Hodnotový systém dnešnej slovenskej 

spoločnosti, poznamenaný hlbokými rozvratnými tendenciami môže totiž 

efektívne konsolidovať nielen zdravá verejná moc a správa štátu, ale najmä 

mimovládne, skutočne neziskové a nezištne ordinujúce organizácie.3 Vrátane 

inštitúcií korporatívneho typu. A, samozrejme, predovšetkým morálne 

a odborne hodnotný personálny substrát týchto spoločenských štruktúr. 

Absencia duchovna v personálnej, organizačnej, výkonnej a materiálnej 

základni nielen PZ, ale všetkých interných i externých bezpečnostných 

zložiek súčasného slovenského štátu, oslabuje totiž veľmi vážne ich 

existenčnú stabilitu, profesionálnu funkčnosť aj morálnu prestíž v očiach 

príslušníkov národnej i medzinárodnej spoločnosti. Konvalidovať tento stav 

môže ale veľmi úspešne aj kvalifikované vzdelávanie, predovšetkým však 

výchova policajtov. Požiadavka iba právneho kótovania zákonnosti, 

morálnosti a serióznosti v činnosti bezpečnostných zložiek štátu nie je totiž 

jedinou zárukou bezporuchového chodu bezpečnostných zložiek štátu. 

Jedinou zárukou fungovania zložiek brachiálnej moci výlučne vo 

verejnom záujme je zrejme len striktné dodržiavanie celou spoločnosťou 

stanovených a ustálených pravidiel spolu so súčasným vyžadovaním osobnej 

zodpovednosti za činy všetkých predstaviteľov štátu a jednotlivých článkov 

jeho mechanizmu.4 To nie je sociálna vízia, ale spoločenské vzťahy 

determinujúci fakt. Potvrdzujú ho jednoznačne i dejiny slovenského národa 

a jeho štátnosti.5 Napriek dosiahnutému stupňu odbornej prepracovanosti 

právnej základne súčasného slovenského štátu však dochádza v každodennom 

živote spoločnosti k nie zanedbateľným deštrukciám spoločenských 

i medziľudských vzťahov. Odhaľovanie a trestanie strojcov a aktérov týchto 

rozvratne pôsobiacich konfliktov je často sprevádzané pokusmi o ich 

„vykúpenie“. Takto koncipované zľahčovanie či dokonca zahladzovanie 

zdrojov, príčin a dôsledkov protispoločenskej činnosti tými orgánmi, ktoré by 

mali dokonca ex offo bdieť nad právnou rýdzosťou či „čistotou“ 

spoločenských vzťahov, samozrejme, pôsobí mimoriadne rozkladne na 

spoločenskú konštrukciu donedávna integrujúcu celú slovenskú štátnu 

pospolitosť. Mimoriadne citlivo vníma túto nežiaducu skutočnosť aj 

väčšinová časť slovenskej akademickej obce. Najmä tí jej predstavitelia, ktorí 

vždy stáli a dosiaľ neochvejne stoja na čoraz politicky nepopulárnejšej strane 

pravdy, spravodlivosti, slušnosti, zodpovednosti a práva. Evidentné prelievanie 

                                                 
2 KRÁLIKOVÁ, Kristína, 2013. s. 15 – 26. 
3 KRÁLIK, Jozef – KRÁLIKOVÁ, Kristína, 2022. s. 63 – 78.  
4 Bližšie napr. MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír, 1997. s. 13 – 18. 
5 Porovnaj VONTORČÍK, Emil, 1992. 32 s. 
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celospoločenských makro-problémov do mikrosféry, ktorou je i akademické 

prostredie, sa logicky stalo tiež predmetom kvalifikovaných rozborov, čiže 

analýzy, syntézy a komparácie aj v rámci výučby vybraných odborných 

predmetov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Predovšetkým 

v záujme zistenia úrovne, preverenia status quo, ale najmä prehĺbenia 

odborných poznatkov o praktickom fungovaní spoločenského mechanizmu, 

a osobitne o význame pôsobenia štruktúr verejnej správy, a v jej systéme, 

samozrejme, aj Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len 

„OOSSR“). Pozitívny vplyv personálneho substrátu OOSSR na organizmus 

PZ a jeho jednotlivých príslušníkov by mal byť totiž evidentný a cielený. 

Prejavovať by sa mal logicky a hmatateľne v každodennej profesijnej praxi 

príslušníkov PZ.6 V ich morálke, etike vystupovania na verejnosti, správaní sa 

voči svojim partnerom na pracovisku a najmä voči ostatnému obyvateľstvu. 

Hlavným poslaním poznávacej aktivity stavu týchto osobnostných parametrov 

policajtov, ich dosiahnutej duchovnej „veličiny“ prostredníctvom práce 

policajtov – kňazov, by však malo byť predovšetkým získavanie policajtov pre 

zodpovedný, humánny, dôstojný a etický výkon každodenne uskutočňovanej 

policajnej činnosti.7 Toto by malo byť krédom duchovnej služby všetkých 

ozbrojených zložiek slovenského štátu a jej výsledky by mali byť využívané 

pri premyslenom organizovaní a riadení jednotlivých brachiálnych zložiek 

štátneho aparátu. Práca príslušníkov OOSSR by mala cielene dosiahnuť reálne 

vytýčené horizonty ich racionálne a efektívne vedenej pastoračnej aktivity. 

Kňazi v rovnošate príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov však 

musia byť primerane podmienkam zorientovaní aj v odborných problémoch 

zameraných na fungovanie brachiálneho komplexu slovenskej verejnej 

správy. Zámer perspektívneho dosahovania čoraz vyššej kvality fungovania 

verejnej správy a procesu jej permanentného modernizovania musí byť 

nosným prvkom tvorby obsahovej štruktúry pôsobenia kňazov v brachiálnych 

zložkách štátu. Jej motiváciou musí byť snaha o adekvátne docenenie 

spoločenského významu a vplyvu tzv. duchovných korporatívnych zložiek na 

tvorbu a fungovanie systému tzv. silových zložiek Slovenskej republiky. 

Z tohto uhla pohľadu by malo byť poslanie duchovných pôsobiacich 

v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky považované 

za nezastupiteľné a adekvátne tomuto poslaniu aj reálne hodnotené. 

Policajt v reverende vs. policajt v rovnošate 

Príslušník akejkoľvek ozbrojenej zložky štátu, či už ide o vojaka, 

policajta, väzenského strážnika, príslušníka ozbrojenej zložky finančnej 

                                                 
6 K tomu pozri napr. RÁBEK, František, 2009. 565 s. 
7 K charakteristike kňaza pozri BUBEN, Milan, 1999. s. 200 – 201. 
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správy a podobne, pokiaľ je súčasne výkonným kňazom ktorejkoľvek štátom 

uznanej cirkvi pôsobiacej v týchto štátnych zložkách, musí plniť nielen 

služobné úlohy stanovené mu štátom, ale rovnako poctivo a so zanietením aj 

poslanie, ktoré mu zverila „jeho“ cirkevná inštitúcia.8 Teda korporácia, ktorej 

je príslušníkom, resp. personálnym článkom. Znamená to potom, že 

„uniformované“ kňazské povolanie realizované v ozbrojených zložkách štátu 

v mene a v záujme ktorejkoľvek štátom uznanej cirkvi je o to náročnejšie, 

keďže prirodzene vedie k akejsi profesijnej „dvojkoľajnosti“. Osobitne vtedy, 

ak sa štát a jeho obyvateľstvo ocitá v mimoriadne vypätých hraničných 

vnútropolitických alebo medzinárodnopolitických situáciách. Ak je 

príslušným orgánom štátu pre ním riadené a spravované spoločenstvo 

občanov vyhlásený núdzový stav, výnimočný stav a predovšetkým vojnový 

stav. Alebo ak ozbrojené zložky štátu plnia osobitné úlohy za jeho hranicami, 

napr. v medzinárodných mierových misiách, ktorých poslaním je v maximálne 

možnej miere zabrániť potenciálnemu ozbrojenému vnútroštátnemu stretu, 

občianskej vojne, alebo medzinárodnému konfliktu, medzištátnej konfrontácii 

ozbrojenou silou. Je nesporné, že v takejto narušenej klíme narastá aj význam 

a poslanie kňazov odetých v rovnošatách ozbrojených síl a ozbrojených 

zborov pri riešení širokého spektra problémov, odrážajúcich sa aj v kvalite 

medziľudských vzťahov. Policajt v reverende a policajt v rovnošate sú však 

dvoma stránkami jednej a tej istej mince. Ich vzájomný vzťah si vyžaduje 

predovšetkým vzájomné pochopenie, vzájomnú úctu a vzájomný rešpekt. 

Každý z nich totiž plní rozličné poslanie iba formálne navonok, keďže cieľ 

ich činnosti je rovnaký. Do spoločenských vzťahov vždy s rozvahou vnášať 

pokoj, poriadok, dôveru, nádej. Kňaz slúžiaci veriacim v rovnošate bol vždy 

oceňovaný históriou, avšak nielen jej protagonistami, ale predovšetkým 

prostými ľuďmi. Napriek sporadickému hanlivému literárnemu spracovaniu 

i filmovému zobrazovaniu, ako bol napr. „literárny“ poľný kurát Otto Katz 

preslávený vo svete prostredníctvom svetoznámeho satirického protivojnového 

románu českého spisovateľa Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka9, 

vojenskí kapláni spravidla žali medzi všetkými vo vojenskom konflikte 

bojujúcimi stranami všeobecnú úctu. Napokon, predmetom satirického 

spracovávania boli aj obyčajní vojaci a policajti odetí v rovnošatách. Veď 

ktože by nepoznal „nesmrteľné“ filmové príbehy francúzskeho žandára zo 

Saint-Tropéz, stvárnené nezabudnuteľným francúzskym komikom španielskeho 

pôvodu Luisom de Funés?! Pohľady človeka na jednu a tú istú vec či osobu sa 

však môžu meniť. Najčastejšie uplynutým časom, jeho novonadobudnutou 

                                                 
8 JUNG, Peter, 2007. s. 89. Farebná ilustrácia Darko Pavlovića verne zobrazuje vzhľad rakúsko- 

-uhorského poľného kuráta z talianskeho bojiska 1917, poľného kuráta z balkánskeho bojiska 

1916 – 1918, poľného rabína z východného bojiska 1916 – 1918 a vojenského imáma z balkánskeho 

bojiska 1917. 
9 HAŠEK, Jaroslav, 1966. s. 106 – 122 a i. Prozaický text Haška porovnaj s veršami v KRÁLIK, 

Jozef, 2020. s. 28 – 30, 34, 44, 50.  
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skúsenosťou, novozískaným vzdelaním, získaným vycibrenejším ostrovtipom. 

Je potom logické, že pohľady rozličných osôb na rovnakú vec, osobu, dej aj 

situáciu sa tiež rôznia. Jej skutočná podstata však zostáva vo svojom 

vecnom jadre rovnaká. Uniformovanému kňazovi však prislúcha úloha 

odhaľovať ostatným uniformovaným príslušníkom brachiálnej moci pravú 

podstatu jadra problému. Videnú očami viery! Preto je nevyhnutné, aby na 

osobnostnú výbavu nielen uniformovaných kňazov, ale príslušníkov všetkých 

uniformovaných ozbrojených zložiek štátu bez rozdielu boli kladené vysoké 

morálne nároky. Len tak môžu uniformované osoby, ktoré svojou služobnou 

prísahou vlastne dobrovoľne a vedome spojili svoj osud s osudom štátu, 

zodpovedne plniť svoje úlohy, osobitne povinnosti voči občanom, na 

historicky všeobecne ustálenou morálkou požadovanej úrovni, teda 

predovšetkým v súlade s „písanými i nepísanými“ pravidlami zachovávajúcimi 

a hájacimi ľudskú dôstojnosť. Nevyhnutnosťou je preto nielen výsostné 

zabezpečenie optimálnych podmienok na prácu a plnenie úloh príslušníkov 

ozbrojených zložiek štátu jeho relevantnými orgánmi, ale tiež individuálne 

tvarovanie vlastnej osobnosti každého príslušníka týchto mocenských zložiek 

štátu svojím vlastným pričinením do výslednej podoby morálneho, pracovitého, 

zodpovedného, čestného, sebadisciplinovaného, sústavne sa samovzdeláva-

júceho a nepodplatiteľného človeka. Teda skutočného profesionála skutočne 

profesionálne fungujúceho štátneho aparátu.10 Potreba spoločenskej kontroly 

a sledovania plnenia týchto morálnych požiadaviek je zo strany širšieho 

okruhu slovenskej verejnosti niekoľkonásobne výraznejšie adresovaná, resp. 

smerovaná do  uniformovaného kňazského prostredia, než do okruhu laických 

príslušníkov ozbrojených zložiek štátu. Toto poznanie si prirodzene vyžaduje 

osobitnú pozornosť zo strany eparchiátu brachiálnej moci štátu. Čoraz 

intenzívnejšie, najčastejšie latentnou formou vedené mediálne útoky proti 

všetkým kresťanským cirkvám a ich predstaviteľom, osobitne ale proti 

rímskokatolíckej cirkvi, jej hierarchii a veriacim, majú jednoznačný cieľ. 

Spochybniť a následne rozvrátiť historicky skonštruované spoločenské 

usporiadanie slovenskej národnej pospolitosti! Osobitne nebezpečné je 

ignorovanie týchto pokusov o ideovú transformáciu spoločnosti uskutočňovanú 

v priestore ozbrojených zložiek štátu zo strany kozmopolitne orientovaných 

politických subjektov. Práve preto by mal byť krehký vzťah charakterizovateľný 

ako „policajt v reverende vs. policajt v rovnošate“ predmetom širšieho 

a hlbšieho záujmu príslušných orgánov štátu, avšak aj všetkých vrstiev 

slovenskej verejnosti.11 Musí zostať v centre pozornosti nielen príslušných 

cirkevných orgánov, ale do procesu revitalizácie ducha slovenského 

                                                 
10 Bližšie SANTUSOVÁ, Diana – KRÁLIKOVÁ, Kristína – KRÁLIK, Jozef, 2020. s. 175 – 204. 
11 Porovnaj s SANTUSOVÁ, Diana - KRÁLIKOVÁ, Kristína - KRÁLIK, Jozef, 2018. s. 151 – 

188. 
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vlastenectva, a to najmä v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky, bude 

potrebné výraznejšie zapájať aj orgány a spolkové inštitúcie Matice slovenskej. 

Kolektív a jeho vedúci 

„... umiestnite ľudí na to správne miesto a potom vám odvedú poriadnu prácu.“ 

Alfred Pritchard Sloan 

Každé spoločenstvo ľudí, bez ohľadu na jeho veľkosť a štruktúru, si 

vyžaduje „mysliacu hlavu“, ak má optimálne fungovať v bežných a osobitne 

vo vyhrotených situáciách. Teda kolektív zložený z jednotlivcov musí mať 

svojho vodcu, vedúceho, riaditeľa, náčelníka, panovníka, biskupa, pápeža či 

inak označeného organizátora plnohodnotného života kolektívu ľudí. Vodca 

takéhoto rôznorodého združenia jednotlivcov sa obyčajne stáva prvotnou 

zárukou úspechu jeho fungovania. Pravdaže, iba ak vodca disponuje 

prirodzene vrodeným nadaním či danosťami sofistikovane viesť kolektív 

a súčasne aj príslušnými, viac-menej nadobudnutými schopnosťami, zručnosťami 

a návykmi. A reálne nadobudnutým, nie iba formálne evidovaným vzdelaním! 

Predovšetkým však morálna pevnosť a odolnosť vodcu kolektívu sa stáva 

základným pilierom jeho vlastného osobnostného vyzrievania, ktoré sa stáva 

potenciálnym vzorom a príkladom aj pre správanie sa a konanie ostatných 

príslušníkov ním vedeného spoločenstva. Vodca ich musí viesť, mať na 

členov ním vedeného kolektívu pozitívny vplyv, vyvolávať v nich aktivitu 

stimulujúci rešpekt a bez vlastného osobného povyšovania sa rozvíjať v nich 

vypestovanú úctu voči prirodzeným i oktrojovaným autoritám. Samozrejme, 

vodca určitej spoločenskej formácie, spoločnosti, štátu, korporácie preberá na 

seba tiež zodpovednosť za úspešnosť vývoja a žitia členov i celého ním 

„spravovaného“ kolektívu. Musí mať preto zodpovednosť priamo v sebe. Táto 

vyváženosť subjektívnej a objektívnej zodpovednosti je tisícročia požadovaná 

aj od rímskokatolíckeho duchovenstva. Každý kňaz sa totiž stáva prirodzeným 

vodcom, duchovnou autoritou, ktorá by mala byť hodnou nasledovania. Táto 

požiadavka je osobitne vypuklá v sústave parametrov kladených na 

príslušníkov ozbrojených zložiek štátu. Vodca, ak chce byť úspešný 

a rešpektovaný, musí spĺňať stanovené i nad tento rámec požadované 

charakterové, morálne, odborné a ostatné osobnostné kritériá, člen ním 

vedeného kolektívu by mal absorbovať tieto vlastnosti svojho formálneho 

i neformálneho predstaveného. Mal by sa uvedomelo pokúšať aplikovať ich 

do svojej každodennej činnosti a najmä do svojho správania sa v kolektíve 

i na verejnosti. Kňaz v rovnošate by mal preto v záujme ochrany celej 

spoločnosti pred šíriacou sa propagáciou násilného riešenia vzájomných 

sporov či vojny extrémistickými názorovými vybočeniami niektorých 

občianskych komunít jednoznačne preferovať výchovu ním vedených 

veriacich k mieru, viesť ich priamo proti riešeniu „riešiteľných“ konfliktov 
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vojnou.12 Kňaz v rovnošate plniaci vodcovské úlohy musí preto spĺňať okrem 

vlastných „interných“ charakterových čŕt aj určité „externé“ základné 

podmienky, aby jeho pastorácia medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek štátu 

dozrela do žiadanej podoby a vyústila do plodov všeľudsky prijateľného tvaru 

ich osobnosti. Pastorácia je preto dôležitá forma tvarovania duchovnej 

základne človeka, aby sa ľudstvo dožilo ďalších tisícročí svojej vlastnej 

existencie. Do okruhu týchto podmienok a predpokladov akceptovania 

vonkajšieho správania sa duchovného vodcu súčasnosti, t. j. i ktoréhokoľvek 

kňaza odetého v rovnošate ozbrojených zložiek štátu, možno preto v zásade 

vsadiť predovšetkým požiadavku na jeho: 

a) zdravé vlastenectvo, 

b) sociálne cítenie, 

c) úctu k tradičným hodnotám, 

d) prirodzenú nápomocnosť, 

e) schopnosť racionálne komunikovať, 

f) schopnosť motivovať, 

g) schopnosť diferencovať zodpovednosť, 

h) spôsobilosť odmeňovať, 

i) spôsobilosť poradiť. 

Storočiami overené slovenské ľudové príslovie tvrdí, že „zdravý 

človek má tisíc želaní, chorý človek má však iba jedno želanie“. Ak pointu 

tejto ľudovej múdrosti premietneme do zobrazenia polohy a stavu 

spoločenských vzťahov vznikajúcich a rozvíjajúcich sa medzi súčasnými 

polarizujúcimi sa slovenskými komunitami, potom poslanie kňaza v rovnošate 

ozbrojených zložiek štátu možno pochopiť ako spoločensky nenahraditeľné 

a nezastupiteľné v záujme jeho pokojného udržania „v mierovom stave“. 

Vzájomnosť ovplyvňovania policajta odetého v reverende a policajta odetého 

v uniforme musí byť vybilancovaná politicky morálne a ekumenicky lojálne, 

ak slovenská spoločnosť a jej štátnosť nemá úplne podľahnúť predikcii 

univerzálnej erózie.     

Záver 

Ako fundamentálny problém sa v aktuálnych ekonomických vzťahoch, 

sociálnych súradniciach, politických letokruhoch a atmosfére kultúry národa 

javí problém akumulovania a zabezpečenia optimálneho výberu takých 

subjektov, ktoré by na optimálnej úrovni ovplyvňovali spoločenské vzťahy 

z pozícií riadiacich kádrov. Situácia je zjavne problematická najmä z hľadiska 

uspokojovania potrieb dosahovania kvality spoločenským požiadavkám 

                                                 
12 KRÁLIKOVÁ, Kristína - KRÁLIK, Jozef – SPUCHĽÁK, Ľudovít, 2022. s. 101 – 126. 
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vyhovujúceho ľudského potenciálu, teda ľudských zdrojov. Svedčí o tom už 

i aktuálne personálne obsadenie zákonodarného zboru i výkonných zložiek 

štátnej moci. Prioritou slovenskej spoločnosti a kardinálnou úlohou štátu 

v najbližšej budúcnosti je preto vyhľadať a vychovať kádre, ktoré získajú 

príslušné vzdelanie a následne budú mať spôsobilosť otvorene a priamo 

participovať na rozvíjaní tzv. digitálnej súčasnosti, čiže ľudskej spoločnosti 

21. storočia. Táto požiadavka sa dotýka aj vysokého akademického vzdelávania 

duchovných, ktorí by sa súčasne mali spolupodieľať na vlasteneckej výchove 

tzv. digitálnej generácie slovenského národa.13 Neustále sa znižujúca kvalita 

vzdelávania a úrovne všeobecnej vzdelanosti slovenského národa, osobitne 

negatívne sa odzrkadľujúca v nízkom slovenskom národnom sebavedomí, 

slovenskom historickom povedomí a všeobecnom právnom vedomí a morálke 

prostých ľudí, si zrejme vyžaduje neodkladné riešenia, do ktorých bude 

musieť byť aktívne zapájaná aj personálna základňa OOSSR.14 Identifikované 

problémy spoločnosti a fungovania bezpečnostných služieb štátu a ich 

príslušníkov vnímaných v súradniciach aktivít tzv. duchovnej služby bude 

zrejme nielen užitočné, ale priam potrebné riešiť ako základné úlohy zadávané 

všetkým článkom slovenskej spoločnosti v rámci procesu jej celkového 

postupného uzdravovania. Tak určite bude znieť objednávka budúcnosti! 
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