
 
 
ATLAS RELIGIOZITY SLOVENSKA 
ŠTEFAN POLÁČIK 
 
Religiozita bola a je fenoménom, ktorý sa odráža v širokom spektre ľudských aktivít. Prvotné formy 
religiozity mali často determinujúcu funkciu v živote ľudí. Na tejto báze boli vytvorené literárne, hudobné, 
výtvarné, či stavebné skvosty, ktoré obdivujú ľudia veriaci i neveriaci. Na tejto báze človek utváral a utvára 
svoje okolie, mesto, krajinu. Religiozita teda bola a je kultivačným faktorom v živote ľudí, spoločenstiev a 
celých národov. 
Geografi si dávno všímali najmä dva aspekty spojené s religiozitou.   
Prvý sa viaže na formovanie ľudských sídiel v závislosti od vierovyznania obyvateľstva.  
Druhý je spojený so štúdiom regionálnej religióznej štruktúry. Vznikla tak samostatná časť geografie - 
religiózna geografia. Na Slovensku sa táto disciplína ešte nestačila sformovať. Známy ja len jeden pokus Š. 
Feketeho z roku 1943 prezentovať štruktúru obyvateľstva Slovenska podľa vierovyznania, na podklade 
údajov zo sčítania ľudu z roku 1930. V období rokov 1945- 1990 žiadne geografické štúdie s religióznou 
tematikou nevznikli. Vytvorilo sa tak informačné vákuum, ktoré sčasti pomôže zaplniť sčítanie ľudu, domov a 
bytov uskutočnené v roku 1991. Sčítanie ľudu vytvorilo predpoklady aj na realizovanie takého diela ako je 
Atlas religiozity Slovenska (ARS). Dielo sa môže stať súčasťou edukačného procesu, významným 
orientačným bodom pre cirkevné orgány i jednotlivcov - vedcov a pracovníkov kultúry. Môže ukázať, že viera 
je stále aktuálnou súčasťou života obyvateľov Slovenska. Realizácia tohto diela bude aj dôkazom zmeneného 
prístupu štátnych orgánov k cirkvám a ich potrebám. 

Dňa 18. marca 1992 sa uskutočnilo na Agroinštitúte v Nitre prvé zasadnutie Redakčnej rady Atlasu. 
Podporu a záujem vydať takéto dielo potvrdili svojou účasťou a príhovormi zástupcovia Ministerstva 
školstva, mládeže a športu SR -1. námestník doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a Ministerstva kultúry SR 
- riaditeľ Cirkevného odboru JUDr. Dušan Pálka. Prítomní boli garanti hlavných cirkví a spoločenstiev na 
Slovensku, zástupcovia SŠÚ a riešiteľský tím. 
 
Ciele a prínos 
Cieľom projektu bude prezentovať komplexný pohľad na religiozitu obyvateľstva Slovenska formou mono-
grafie. Prínos Atlasu možno špecifikovať v troch rovinách: 
a) kultúrnospoločenský prínos; odstráni sa informačné vákuum o danej sfére. Vyplní doteraz absentujúce po-
hľady na mimoriadne citlivú oblasť - duchovný život obyvateľstva Slovenska; 
b) z hľadiska cirkví pôjde najmä o ekumenický prínos - bude prezentovať komplexný pohľad na historické, ale 
aj priestorové aspekty vstupu jednotlivých cirkví na územie Slovenska; 
c) vedecký prínos diela bude v týchto oblastiach: 

- dielo bude mať interdisciplinárny charakter. Zjednotí aktivitu archeológov, historikov, geografov a 
informatikov v oblasti poznávania religiozity, 

- v oblasti geoinformatiky sa vytvorí systém, ktorého využiteľnosť presiahne oblasť religionistiky. 
-  

Obsahová štruktúra 
Dielo bude rozdelené na textovú a mapovú časť. V textovej časti získa čitateľ prehľad o historických 

aspektoch vstupu jednotlivých cirkví na územie Slovenska. Každej cirkvi bude venovaná samostatná kapitola, 
v nej budú opísané najvýznamnejšie objekty a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o povznesenie cirkvi a Slovenska. 
Tabuľková časť bude obsahovať prehľady o počtoch obyvateľov hlásiacich sa k základným cirkvám. 
Prezentovať sa budú väzby religiozity s národnostnou, ekonomickou a vekovou štruktúrou obyvateľstva. 
Územné prehľady sa budú realizovať na princípe správnej organizácie Slovenska, ale aj na báze cirkevného 
správneho usporiadania. 

Mapová časť bude obsahovať mapy podľa obcí a na princípe cirkevného správneho usporiadania, resp. 
správneho členenia Slovenska. Základné údaje budú zo sčítania ľudu v roku 1991, ale predpokladáme i re-
trospektívne pohľady na religiozitu v 19. storočí. Mapy realizované na báze katastrov obcí budú v mierke 
1:500 000 a budú takéto: 

-mapy správnej organizácie jednotlivých cirkví, . 
-mapy počtu trvalé bývajúceho obyvateľstva hlásiaceho sa k jednotlivým cirkvám, prepočítané na 1000 
trvale bývajúcich, 
-mapy prezentujúce väzby religiozity s vekovou štruktúrou, pohlavím, národnostnou štruktúrou a sociál-
nou, resp. ekonomickou štruktúrou, 
-mapy zastúpenia obyvateľstva bez vyznania, resp. s nezisteným vierovyznaním, 
-mapy priestorovej diferenciácie podľa dominujúceho náboženstva, 
-mapy najvýznamnejších pamiatok (nehnuteľností), ktoré sú v správe jednotlivých cirkví, 
-mapy, ktoré navrhnú garanti cirkví (napríklad mapy pútnických miest, významné mariánske lokality 
atd.). 
V Atlase budú syntetizované nielen znalosti a odborná erudícia riešiteľského tímu, ale aj jeho duchovná 

orientácia. Tieto fakty sú zárukou, že realizačný tím vloží do diela maximum svojich síl a dielo zdatne ukončí. 



S dokončením diela sa počíta v roku 1994, bude to však závisieť od finančných prostriedkov, ktoré tím na 
realizáciu diela získa.
 
 


