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Vážení čitatelia 

a čitateľky,

s hrejivým jarným 

slniečkom sa v našej 

spoločnosti objavili 

aj horúce témy, ktoré 

vzbudili záujem určitej 

časti verejnosti a politikov. Na jednej strane 

diskriminačná zmena spôsobu registrácie 

cirkví, ktorá má okrem fi nančného hľadiska 

aj výrazný ideologický podtón, a na druhej 

strane na prvý pohľad možno bláznivý pokus 

o zaregistrovanie Ateistickej cirkvi neveria-

cich na ministerstve kultúry, ktorý sa skončil 

neúspechom. V tomto čísle nášho časopisu 

Prometheus sa venujeme predovšetkým týmto 

témam, analyzujeme jednotlivé aspekty 

a dosahy týchto navzájom súvisiacich tém, 

ale aj skutočné dôvody a dosť nepochopiteľné 

postoje súčasnej politickej reprezentácie, 

ktoré sa za týmito iniciatívami skrývajú. A to 

aj v súvislosti s už dlhodobým, zatiaľ však 

neúspešným úsilím sekulárnych humanistov 

získať uznanie štátom a rovnaké postavenie 

v spoločnosti, aké požívajú cirkvi a nábožen-

ské spoločnosti. Veríme, že sa nám týmito 

príspevkami podarilo priniesť aj iný pohľad 

na túto pálčivú problematiku a že toto 

číslo bude pre Vás zaujímavým a poučným 

čítaním.

Judita Takáčová
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