NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie

Návrh
Ústavný zákon
z .......... 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998
Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č.
140/2004 Z.z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.z., ústavného zákona č. 463/2005 Z.z.,
ústavného zákona č. 92/2006 Z.z. a ústavného zákona č. 210/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:
1. V Čl. 1 sa za odsek (l) dopĺňa nový odsek (2), ktoré znie:
„Slovenská republika uznáva kultúrne dedičstvo kresťanstva.“
2. Doterajší odsek (2) sa označuje ako (3).
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Zákaz krížov
Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o faktickom zákaze vyvesovania krížov
v talianskych štátnych školách. Podľa súdu je samotný pohľad na kríž obmedzením práva
rodičov vychovávať deti podľa svojho presvedčenia. Rozhodnutie súdu sa pochopiteľne
vzťahuje na všetky krajiny, ktoré sú členmi Rady Európy, a teda i na Slovensko.
Rozhodnutie súdu takisto nie je izolovaným súdnym aktom. Je zatiaľ posledným
rozhodnutím v dlhoročnej sérii rozhodnutí rôznych súdov na národnej či medzinárodnej
úrovni v Európe a Severnej Amerike, ktoré sú prejavom súdneho aktivizmu a extrémne
chápaného sekulárneho charakteru štátu.
Základom moderného štátu je okrem iného i rovnosť občanov bez ohľadu na ich
náboženské presvedčenie alebo absenciu takého presvedčenia. Súčasťou tejto rovnosti je
i zákaz diskriminácie vzhľadom na náboženské presvedčenie. V uznávaní tohto princípu
panuje široký celospoločenský konsenzus v Európe i na Slovensku.
Problémom posledných desaťročí je však posun sekulárneho charakteru štátu do
polohy, ktorá je už nepriateľská voči náboženstvám a ktorá smeruje nielen k potláčaniu
náboženských symbolov na verejnosti, ale i a k potlačeniu tradičnej morálky a k potlačeniu
historickej tradície.
Súdny aktivizmus a jeho príklady v oblasti kultúry
Prostriedkom takého extrémneho sekularizmu je súdny aktivizmus. Súdny aktivizmus
spočíva v tom, že súdy subjektívne vykladajú ústavy a zákony štátov, ako i medzinárodné
dokumenty spôsobom, ktorý je úplne cudzí autorom týchto ústav, zákonov a medzinárodných
dokumentov.
Medzi príklady súdneho aktivizmu možno zaradiť napríklad súdne zrušenie modlitby
na amerických školách začiatkom 60. rokov minulého storočia. Do extrémnej polohy sa
posunul súdny aktivizmus viacerými súdnymi rozhodnutiami, ktoré zakazujú umiestnenie
sôch alebo nápisov, zobrazujúcich Desatoro, na verejných budovách a priestranstvách.
Za učebnicový príklad aktivizmu sa považuje rozhodnutie Najvyššieho súdu USA
v prípade Roe vs. Wade v roku 1973, ktorým bol potrat označený za právo ženy.
Súdy si osobujú právo i zmeniť definíciu manželstva. Posledným prípadom z roku
2009 je rozhodnutie Najvyššieho súdu štátu Iowa, ktoré zlegalizovalo manželstvá osôb
rovnakého pohlavia.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o zákaze krížov v Európe je
podobným príkladom súdneho aktivizmu. Obavy z ďalšieho aktivizmu vyjadrujú mnohí
odporcovia Lisabonskej zmluvy, najmä vzhľadom na Chartu práv, ktorá je jej súčasťou.

Antidemokratizmus súdneho aktivizmu
Antidemokratizmus je charakteristickou črtou súdneho aktivizmu. Jeho rozhodnutia sú
obvykle v príkrom rozpore s verejnou mienkou.
Rozhodnutie ESĽP o zákaze krížov odmieta podľa prieskumu verejnej mienky 84 %
talianskych občanov. I ostatné vyššie uvedené rozhodnutia sa udiali v rozpore s verejnou
mienkou. Preto je súdny aktivizmus ohrozením a popretím demokracie. O zásadných zmenách
v kultúre krajiny, nerozhodujú parlamenty volené občanmi, ale rozhodnú súdy v procesoch
iniciovaných jednotlivcami a malými skupinami aktivistov.
Politické a filozofické korene súdneho aktivizmu
Európska kultúra, vrátane kultúry politickej, sa zrodila z kresťanstva, rímskeho práva
a gréckej filozofie. Tieto zdroje sú predpokladom politickej slobody a demokracie ako výrazu
dôstojnosti každého jednotlivca.
Vytláčaním a neuznávaním kultúrneho dedičstva kresťanstva sa odbúravajú základy
slobody a demokracie.
Je správna rovnosť občanov bez ohľadu na náboženskú vieru, avšak ukazuje sa ako
sporné ignorovať v právnom systéme kultúrne dedičstvo kresťanstva.
Zámer ignorovať kultúrne dedičstvo kresťanstva bol viditeľný v diskusii o Ústavnej
zmluve EÚ a tento zámer prevážil nad návrhom zakotviť v zmluve zmienku o Bohu
a kresťanských koreňoch Európy.
Podobný nedostatok má i Ústava Slovenskej republiky. Jej preambula obsahuje iba
zmienku o cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve, avšak preambula nemá žiadnu právnu
silu. Samotný text neobsahuje žiadny odkaz na kultúrne dedičstvo kresťanstva.
Ignorácia odkazu na kresťanské dedičstvo v ústavných systémoch umožňuje
aktivistické rozhodnutia súdov.
Sekulárny štát a imigrácia
Európska kultúra, odvíjajúca sa od kresťanstva, dokáže prežívať i bez krytia ústavným
systémom, pokiaľ sa neobjavuje jej konkurencia v podobe kultúry imigrantov. Masívna
migrácia do Európy poukazuje na slabiny extrémneho sekularizmu. Potláčanie prirodzeného
kultúrneho dedičstva totiž bráni vytvoreniu určitého kultúrneho minima, ktoré by mali byť
migranti povinní rešpektovať. Výsledkom je, že nie migranti sa integrujú do európskej
spoločnosti, ale Európania sú povinní prispôsobovať sa migrantom. Sebavedomie Európanov
klesá a sebavedomie migrantov, najmä moslimov, stúpa. Zároveň stúpa i ich pohŕdanie voči
európskej kultúre.
V západnej Európe a v USA je problematické pre štátne orgány verejne sa zmieňovať
o kresťanskom pôvode Vianoc.
Vyučovanie telesnej výchovy na školách sa v otázke oblečenia moslimských žiačok
prispôsobuje islamu. Na verejných plavárňach už neplatí nutne zásada spoločného kúpania
mužov a žien.
Policajtom v moslimských štvrtiach sa odporúča neprovokovať verejným
konzumovaním bravčového mäsa, najmä počas ramadanu.
Politici a verejní predstavitelia sú stále viac náchylní na akceptáciu islamského práva
šária v lokalitách obývaných moslimami.
Nemecký súd v roku 2007 riešil kauzu rozvodu moslimky, ktorá trpela násilím zo
strany manžela. Súd pri zamietnutí žiadosti citoval korán a odôvodňoval zamietnutie inými
zvyklosťami v moslimskej komunite.

V dôsledku nárastu počtu moslimov dochádza i k nárastu antisemitizmu.
Objavujú sa prípady odmietnutia základnej lojality voči štátu v podobe odmietnutia
plnenia služobnej povinnosti. Ide napr. o prípad britského moslimského policajta, ktorý
odmietol strážiť izraelskú ambasádu, ďalej napr. prípad rakúskych moslimov v armáde
odmietajúcich vzdať poctu rakúskej vlajke.
V európskych mešitách radikálni imámovia hlásajú násilie namierené proti
Európanom. Dochádza k teroristickým útokom moslimov proti Európanom a Američanom na
ich území (2001: New York a Washington, 2004: Madrid, 2005: Londýn, 2009: Fort Hood,
Texas). Hoci potenciálnych teroristov je v celkovej moslimskej populácii v Európe a Amerike
iba zlomok, veľká časť tamojších moslimov teroristov ospravedlňuje a sympatizuje s nimi.
Sebavedomie moslimov má za následok dvojitý štandard pri posudzovaní slobody
slova. Po kauze „karikatúry Mohameda“ z roku 2006 sa médiá a politici vyhýbajú kritike
islamu, zatiaľ čo blasfemické útoky na kresťanské symboly sa stávajú normou.
Prvý pokus o odstránenie krížov z talianskych škôl súdnou cestou v roku 2003 urobil
taliansky moslim Adel Smith.
K tejto mentálnej zmene došlo v Európe a USA v historicky krátkej dobe 30 až 40
rokov.
Odkaz na kultúrne dedičstvo kresťanstva v ústave
Predkladatelia novely ústavy navrhujú pridať do textu ústavy vetu: Slovenská
republika uznáva kultúrne dedičstvo kresťanstva. Rovnosť občanov bez ohľadu na
vierovyznanie alebo jeho absenciu je potvrdená, avšak zavádza sa tým historická pamäť.
Cieľom novely je zvýšiť hrdosť na historické korene európskej civilizácie v migračnej dobe
a zabrániť prípadne znížiť možnosti súdnych excesov typu zákazu krížov, ktoré prijíma
demokratická verejnosť ako kontroverzné.
Odkaz na kultúrne dedičstvo kresťanstva sa vyskytuje v ústavách viacerých
európskych štátov.
V írskej ústave sa uvádza, že štátne moc sa odvodzuje od ľudu, pod Bohom. Ústava
obsahuje i text prísahy, ktorú skladá prezident republiky. Prezident sa v prísahe odvoláva na
Boha Všemohúceho.
Bulharská ústava obsahuje zmienku o tom, že pravoslávne kresťanstvo je tradičným
náboženstvom v Bulharsku.
Talianska ústava sa osobitne zmieňuje o vzťahu štátu a katolíckej cirkvi, ktorý je
upravený Lateránskymi dohodami.
Španielska ústava hovorí, že verejná moc zohľadňuje náboženské presvedčenie
španielskej spoločnosti a udržiava vzťah spolupráce s Katolíckou cirkvou a inými
denomináciami.
Podľa nórskej ústavy je evanjelicko-luteránske náboženstvo štátnym náboženstvom
v Nórsku. Občania, ktorí ho vyznávajú, majú záväzok takisto v ňom vychovávať svoje deti.
Kráľ musí vyznávať toto štátne náboženstvo.
Podľa dánskej ústavy je evanjelicko-luteránska cirkev oficiálnou cirkvou v Dánsku
a ako takú ju štát podporuje. Kráľ musí byť členom tejto cirkvi.
Všetky uvedené ústavy zároveň potvrdzujú rovnosť občanov bez ohľadu na ich
vierovyznanie.

B.

Osobitná časť

Čl. I:
K bodu 1:
Do článku 1 sa za odsek (l) dopĺňa nový odsek (2), ktoré znie: „Slovenská republika uznáva
kultúrne dedičstvo kresťanstva.“
K bodu 2:
Doterajší odsek (2) sa označí ako odsek (3).
Čl. II:
Účinnosť ústavného zákona sa navrhuje ustanoviť dňom 1. júla 2010.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom
Európskej únie
1.

Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Palko a František
Mikloško

2.

Názov právneho predpisu:
Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov

3.

Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: - primárnom,
- sekundárnom,
b) nie je upravená v práve Európskej únie:
- primárnom
- sekundárnom,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo
Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu nie je potrebné
vyjadrovať sa k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti.

Zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
Navrhovaná úprava neprinesie zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov územnej
samosprávy, ani iných rozpočtov. Nebude mať nijaký vplyv na zamestnanosť,
podnikateľské prostredie, ani na životné prostredie.

