
 
 

1 

POSTUP REALIZOVANIA ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ 

CIRKVI OSOBAMI, KTORÉ MAJÚ KÁNONICKÉ TRVALÉ ALEBO PRECHODNÉ 

BYDLISKO NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Prvou vecou, ktorú potrebuje každý záujemca o vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi urobiť je, že si 

zistí, v ktorej farnosti bol pokrstený. Ak v súčasnosti žije v inej farnosti, teda v inej obci ako bol 

pokrstený, tak ďalším krokom, ktorý musí urobiť je telefonát na farský úrad v obci, v ktorej bol 

pokrstený. Cieľom tohto telefonátu bude požiadanie miestneho farára o vystavenie krstného listu 

záujemcu o vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi.  Záujemca sa potrebuje sa s miestnym farárom 

dohodnúť, či si pre vystavený krstný list príde osobne, alebo či mu ho pošle poštou. Aby ho miestny 

farár mohol vystaviť, bude od záujemcu potrebovať meno a priezvisko (u žien aj rodné priezvisko), 

dátum narodenia, meno a priezvisko otca,  meno a priezvisko (vrátane rodného) matky. Pri osobnom 

preberaní si miestny farár môže overovať totožnosť záujemcu prostredníctvom nahliadnutia do 

občianskeho preukazu. Ak sa záujemcu miestny farár spýta, na aký účel krstný list potrebuje, tak mu 

odpovedzte, že ho potrebujete priložiť k žiadosti o zrealizovanie formálneho úkonu odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi, ktorú budete predkladať vášmu farárovi. Vystavený krstný list priložíte k žiadosti 

o zrealizovanie formálneho úkonu odpadnutia od Katolíckej cirkvi. Priložený krstný list nesmie byť 

starší ako 6 mesiacov. 

 

 

PRÍLOHA Č. 1 – VZOR VYPLNENÉHO FORMULÁRA ŽIADOSTI Č. 1- ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚKONU 

FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

Formulár žiadosti 1 (je v samostatnom súbore) o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi použije žiadateľ, ktorý v súčasnosti reálne nebýva v tej istej obci ako bol pokrstený.  

 

Prílohu žiadosti bude tvoriť: 

 Krstný list žiadateľa nie starší ako 6 mesiacov ktorý si žiadateľ vyžiadal od farára vo farnosti 

kde bol pokrstený. 

 Vyhlásenie k vykonaniu úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi (formulár 

vyhlásenia je v samostatnom súbore) . 

Vyplnený formulár žiadosti a vyhlásenie si vytlačte 2x (jeden exemplár s podpismi bude pre záujemcu 

a druhý pre miestneho farára). Upozorňujem, že formulár žiadosti a vyhlásenia je pripravený tak, aby 

ho žiadateľ podpísal až pred kompetentnou cirkevnou autoritou, teda žiadateľovým farárom. Je to 

tak robené z dôvodu, aby ste takouto formou urobili všetky závažné tvrdenia pred kompetentnou 

cirkevnou autoritou z dôvodu, aby ste nemuseli ísť ešte raz na farský úrad, alebo na biskupstvo robiť 

o týchto skutočnostiach zápis. Dvaja svedkovia sú tam zas na to, aby v prípade, že by niektorý farár 

odmietol podpísať uvedené dokumenty. V takomto prípade by túto skutočnosť museli uvedení 

svedkovia uviesť pod obidva dokumenty k svojim podpisom a žiadateľ by takto podpísané dokumenty 

museli poslať príslušnému biskupovi.  

 

V PRÍPADE POTREBY MÔŽU ZÁUJEMCOVIA NAPÍSAŤ SVOJE OTÁZKY NA EMAIL: 

pravnik6@odbornakomisia.sk 

mailto:pravnik6@odbornakomisia.sk
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VZOR VYPLNENÉHO FORMULÁRA ŽIADOSTI 1 

 

 

Jozef Mrkvička1 pokrstený dňa 13.3.1975 v Ilave2, s kánonickým 

trvalým bydliskom Belinského 25, 947 01 Trezalkovo3 

Emailova adresa: jozef.mrkvicka@gmail.com4  

 

Vážený pán  

Mgr. Anton Mútny - farár 

Rímskokatolícka cirkev 

Farský úrad Trezalkovo 

Jánošíkova 422/17 

947 01 Trezalkovo5 

 

V Trezalkove6 dňa ................................... 

 

 

VEC: Žiadosť o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi spojená so žiadosťou 

o vystavenie písomného potvrdenia a jeho doručenia, ako aj s následnou žiadosťou o výmaz 

osobných údajov.  

 

 

Vážený pán farár Mgr. Anton Mútny7, 

 

dolu, vo vašej prítomnosti, ako aj v prítomnosti dvoch svedkov, podpísaný Jozef Mrkvička8 

pokrstený dňa 13.3.1975 v Ilave9, toho času s kánonickým trvalým bydliskom Belinského 25, 947 01 

Trezalkovo10 (kán. 102 § 1 CIC), sa obraciam na Vás ako na kompetentnú cirkevnú autoritu Katolíckej 

cirkvi, teda ako na svojho farára (kán. 107 § 1 CIC) so žiadosťou o vykonanie úkonu formálneho 

odpadnutia od Katolíckej cirkvi podľa noriem dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 

13.6.2006, zverejnenom v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006, ako aj podľa noriem Kódexu 

                                                             
1 Uvedie sa meno žiadateľa. Ak je žiadateľom vydatá žena uvedie aj svoje rodné meno.  
2 Uvedie sa dátum a miesto krstu podľa priloženého krstného listu. 
3 Uvedie sa adresa miesta kde naozaj žiadateľ býva bez ohľadu na adresu trvalého bydliska, ktorú má uvedenú 
v občianskom preukaze.  
4 Žiadateľ uvedie svoju emailovu adresu. 
5 Žiadateľ uvedie meno farára a adresu farského úradu v mieste kde naozaj býva. 
6 Uvedie sa meno obce kde naozaj žiadateľ býva. 
7 Uvedie sa meno farára v obci kde naozaj žiadateľ býva. 
8 Uvedie sa meno žiadateľa. 
9 Uvedie sa dátum a miesto krstu podľa priloženého krstného listu. 
10 Uvedie sa adresa miesta kde naozaj žiadateľ býva bez ohľadu na adresu trvalého bydliska, ktorú má uvedenú 
v občianskom preukaze.  
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kánonického práva. Túto svoju žiadosť spájam so svojou žiadosťou o vystavenie písomného 

potvrdenia o zrealizovaní úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie 

uvedených právnych noriem vrátane jeho doručenia. Rovnako Vás ako dotknutá osoba žiadam, aby 

ste po zrealizovaní úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie uvedených 

právnych noriem zabezpečili aj realizáciu výmazu akýchkoľvek osobných údajov zo všetkých 

písomných a elektronických evidencií vedených Rímskokatolíckou cirkvou a to v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Ku svojej žiadosť o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi uvádzam 

nasledovné: 

 Som si vedomý, že členom Rímskokatolíckej cirkvi som sa stal krstom: „Do Kristovej 

cirkvi sa človek včleňuje krstom... (kán. 96 CIC).“ Rovnako som si vedomý, že krstom 

mi vznikli voči Rímskokatolíckej cirkvi záväzky: „Čisto cirkevné zákony zaväzujú 

pokrstených v katolíckej cirkvi, alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne používajú 

rozum. A ak právo neurčuje niečo iné, zavŕšili siedmy rok života. (kán. 11 CIC). 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že tieto moje záväzky vznikli na základe žiadosti, 

ktorú moji rodičia počas môjho krstu slovami krstného obradu „Kňaz: Čo si žiadate od 

Božej Cirkvi pre M.? Rodičia: Krst. Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne): 

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa... M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa 

prijíma s veľkou radosťou.“ adresovali Rímskokatolíckej cirkvi prostredníctvom na to 

ňou určenej kompetentnej cirkevnej autority. Touto cirkevnou autoritou bol pre mňa 

farár mojich rodičov v mieste ich vtedajšieho kánonického trvalého bydliska, teda 

vtedajší farár v Ilave11. Takže z uvedeného je zrejmé, že medzi mnou, zastupovaným 

mojimi rodičmi a Rímskokatolíckou cirkvou bola počas môjho krstu uzatvorená 

zmluva, z ktorej vyplynuli záväzky nielen pre mňa, ale aj pre Rímskokatolícku cirkev. 

Rímskokatolícku cirkev vždy v týchto záväzkoch zastupovala v zmysle noriem 

kánonického práva kompetentná cirkevná autorita, ktorou bol vlastný farár 

alebo vlastný ordinár. Som si vedomý skutočnosti, že aj táto moja krstná dohoda 

s Rímskokatolíckou cirkvou podliehala vyšším právnym normám ako sú právne normy 

Rímskokatolíckej cirkvi alebo právne normy toho ktorého štátu. Rovnako som si 

vedomý, že dôsledkom vyššie spomínanej krstnej zmluvy bolo aj  vytvorenie 

„nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi 

(kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“.  „Krst vtláča do duše 

nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský 

náboženský kult (KKC 1280).“ „Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú 

okrem milosti aj sviatostný charakter alebo znak... Toto pripodobnenie Kristovi 

a Cirkvi uskutočnené Duchom Svätým je nezničiteľné. Ostáva navždy v kresťanovi... 

(KKC 1121).“  Som si vedomý, že poznačenie týmto nezmazateľným znakom 

(pečaťou) počas môjho krstu sprostredkovala Rímskokatolícka cirkev, ako ona učí „od 

Ducha Svätého“. Nestotožňujem sa však s učením Katolíckej cirkvi, takže sa 

                                                             
11 Uvedie sa meno obce, kde bol žiadateľ pokrstený – podľa priloženého krstného listu. 
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nestotožňujem ani s učením, že označenie nezmazateľným znakom (pečaťou) je 

„nezničiteľné“, a to aj napriek skutočnosti, že bolo urobené dobrovoľne na základe 

dva krát opakovanej žiadosti mojich rodičov vykonanej počas môjho krstu: „Kňaz: Čo 

si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ? Rodičia: Krst.”, „Kňaz: My všetci sme teraz s vami 

vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere? Rodičia a 

krstní rodičia: Chceme.” Som vedome presvedčený, že označenie uvedeným znakom 

mohlo byť vykonané iba v súlade s normami vyššej zmluvy akou bola tá, ktorú som 

uzavrel s Rímskokatolíckou cirkvou počas svojho krstu a to na základe žiadosti, ktorou 

moji rodičia v mojom mene počas môjho krstu vedome a dobrovoľne vyjadrili svoju 

vôľu. Som si vedomý skutočnosti, že aj táto vyššia zmluva podliehala vyšším právnym 

normám ako sú právne normy Rímskokatolíckej cirkvi alebo právne normy toho 

ktorého štátu. Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, ako aj zo skutočnosti, že 

vďaka porušeniu ustanovení vyššej zmluvy kompetentnou osobou jednej zo 

zmluvných strán, som si vedomý, že táto vyššia zmluva je nulitná, teda neplatná. 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že priamym dôsledkom neplatnosti uvedenej 

vyššej zmluvy je skutočnosť, že Katolícka cirkev prišla o svoju duchovnú moc. 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že zo všetkých pokrstených bol odstránený 

(zničený) znak (pečať), ktorou boli označení počas svojho krstu. Uvedomujúc si 

skutočnosť, že ku dnešnému dňu nie som označený žiadnym znakom (pečaťou), 

poznačenie ktorým počas môjho doterajšieho života sprostredkovala Rímskokatolícka 

cirkev, vyjadrujem svoje vnútorné, osobné a dobrovoľné rozhodnutie odpadnúť od 

Katolíckej cirkvi. Toto rozhodnutie je úkonom mojej vôle. V súlade s normami 

dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, zverejnenom 

v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 toto rozhodnutie 

vykonávam pred príslušnou cirkevnou autoritou, ktorou je môj farár  Mgr. Anton 

Mútny12.  

 Na základe vyššie uvedených skutočností  dobrovoľne vyjadrujem aj svoj vnútorný, 

osobný a zásadný  nesúhlas s kompletným učením Katolíckej cirkvi o všetkých jej 

pravdách tak, ako ho prezentuje v Katechizme katolíckej cirkvi a v Kódexe 

kánonického práva, ktoré odmietam ako celok. Svoj zásadný nesúhlas vyjadrujem 

najmä so všetkými článkami vyznania viery a s učením o siedmych sviatostiach. 

Rovnako vyjadrujem, že zásadne neuznávam a odmietam sa podriadiť pastoračnej 

a duchovnej správe Katolíckej cirkvi tak ako je definovaná v normách Kódexu 

kánonického práva počínajúc obyčajnými klerikmi (kaplánmi, farármi, rehoľníkmi...), 

pokračujúc cez kolégium biskupov a zbor kardinálov, končiac rímskym biskupom ako 

neomylným námestníkom sv. Petra. Tento môj vnútorný, osobný a zásadný  nesúhlas 

s kompletným učením Katolíckej cirkvi  sa vzťahuje aj na všetky dogmy Katolíckej 

cirkvi, medzi ktoré  napríklad patrí aj dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. 

 Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností Vás žiadam, aby ste 

v zmysle noriem dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, 

zverejnenom v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

                                                             
12 Uvedie sa meno farára kde žiadateľ naozaj býva. 
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DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 vykonali úkon 

môjho formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi. 

Ku svojej žiadosť o vystavenie písomného potvrdenia o zrealizovaní úkonu formálneho 

odpadnutiaa od Katolíckej cirkvi vrátane jeho doručenia dopĺňam nasledovné: 

 Žiadam Vás, aby ste mi písomné potvrdenie o zrealizovaní úkonu môjho formálneho 

odpadnutia od Katolíckej cirkvi zaslali na adresu môjho kánonického trvalého 

bydliska13. 

Ku svojej žiadosť o realizáciu výmazu akýchkoľvek osobných údajov zo všetkých písomných 

a elektronických evidencií vedených Rímskokatolíckou cirkvou uvádzam nasledovné: 

 Žiadam Vás, aby sa realizácia výmazu  uskutočnila až po zrealizovaní úkonu 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie uvedených právnych 

noriem a po vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu.  

 Ako dotknutá osoba týmto dávam Rímskokatolíckej cirkvi svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov na dobu, ktorá je potrebná na zrealizovanie úkonu môjho 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a na vystavenie písomného potvrdenia o 

zrealizovaní tohto úkonu.  

 Vyjadrujem svoj principiálny nesúhlas so spracovaním mojich osobných údajov po 

dokončení zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a po 

vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu, o dokončení 

zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi z dôvodu, že 

spracovávanie mojich osobných údajov už nie je vzhľadom na zrealizovanie úkonu 

môjho formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi potrebné. 

 Žiadam o zrealizovanie výmazu mojich osobných údajov vo všetkých informačných 

systémoch Rímskokatolíckej Cirkvi. 

 Rovnako žiadam o zrealizovanie výmazu mojich osobných údajov vo všetkých  

písomných evidenciách Rímskokatolíckej cirkvi, a to v knihe pokrstených, knihe 

prvoprijímajúcich, knihe birmovaných, knihe apostatov vedených na Farskom úrade 

Ilave14 a vo všetkých ďalších evidenciách, o ktorých doteraz neviem, napr. v knihe 

heretikov alebo v knihe schizmatikov. Rovnako žiadam o vymazanie týchto mojich 

osobných údajov z akýchkoľvek písomných evidencií, ktoré sa z farského úradu 

v Ilave15 preniesli na príslušný biskupský úrad.  Po dokončení zrealizovania úkonu 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a po vystavení písomného potvrdenia o 

zrealizovaní tohto úkonu žiadam o výmaz akýchkoľvek svojich údajov aj na Farskom 

úrade v Trezalkove16 ako aj  na príslušnom biskupskom úrade. 

 V zmysle inštrukcií KBS  postúpte moju žiadosť zodpovednej osobe, ktorou je 

Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava tak, 

aby ju zrealizovala až po dokončení zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi a po vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu. 

                                                             
13 Žiadateľ tu môžete uviesť aj korešpondenčnú adresu ak je iná ako adresa miesta kde naozaj býva. 
14 Uvedie sa názov obce kde sa nachádza farský úrad, kde bol  žiadateľ pokrstený, kde bol na prvom sv. 
prijímaní a kde bol na birmovke. Ak mal tieto sviatosti vyslúžené na rôznych miestach, tak tu uvedie všetky 
farské úrady.  
15 Uvedie sa názov obce kde sa nachádza farský úrad, kde bol  žiadateľ pokrstený, kde bol na prvom sv. 
prijímaní a kde bol na birmovke. 
16 Uvedie sa názov obce kde žiadateľ naozaj býva. 
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 Potvrdenie o vykonaní výmazu mojich osobných údajov žiadam zaslať na adresu 

môjho kánonického trvalého bydliska17. 

S pozdravom 

 

----------------------------------------- 

                   Jozef Mrkvička18 

                         žiadateľ 

 

PODPÍSANÝ PRED: 

 

------------------------------------------- 

Mgr. Anton Mútny19 – farár 

kompetentná cirkevná autorita 

Rímskokatolíckej cirkvi 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

Anna Potočárová20                                     Jakub Smutný21  

                 prvý svedok              druhý svedok  

 

Prílohy: 

 Krstný list č. 64/2019 zo dňa 7.7.201922 – 1x. 

 Vyhlásenie k vykonaniu úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi – 2x. 

 

Týmto vyhlasujem, že všetky osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, úplné, poskytnuté 

dobrovoľne a že som osobou uvedenou v žiadosti. Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som 

poskytol v tejto žiadosti, boli spracúvané za účelom mojej identifikácie na zákonnom právnom základe a bol 

som poučený, že ich poskytnutie je nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, že som bol 

oboznámený s tým, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som poskytol v tejto žiadosti, boli spracúvané za 

účelom vybavenia tejto žiadosti na zákonnom právnom základe a bol som poučený, že ich poskytnutie je 

nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, že bol oboznámený s tým, že súhlas je možné 

kedykoľvek odvolať. 

----------------------------------------- 

                  Jozef Mrkvička23 

                         žiadateľ 

                                                             
17 Žiadateľ tu môžete uviesť aj korešpondenčnú adresu ak je iná ako adresa miesta kde naozaj býva. 
18 Žiadateľ uvedie svoje meno. 
19 Žiadateľ uvedie meno farára v obci kde naozaj býva. 
20 Žiadateľ uvedie meno svojho prvého svedka. 
21 Žiadateľ uvedie meno svojho druhého svedka. 
22 Žiadateľ uvedie číslo a dátum vystavenia priloženého krstného listu, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov. 
23 Žiadateľ uvedie svoje meno. 
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PRÍLOHA Č. 2 – VZOR VYPLNENÉHO FORMULÁRA ŽIADOSTI Č. 1 - ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚKONU 

FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

Uvedený formulár použije žiadateľ, ktorý v súčasnosti reálne býva v tej istej obci ako bol pokrstený.  

 

Prílohu žiadosti bude tvoriť: 

 Vyhlásenie k vykonaniu úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi. 

Vyplnený formulár žiadosti a vyhlásenie si vytlačte 2x (jeden exemplár s podpismi bude pre záujemcu 

a druhý pre miestneho farára). Upozorňujem, že formulár žiadosti a vyhlásenia je pripravený tak, aby 

ho žiadateľ podpísal až pred kompetentnou cirkevnou autoritou, teda žiadateľovým farárom. Je to 

tak robené z dôvodu, aby ste takouto formou urobili všetky závažné tvrdenia pred kompetentnou 

cirkevnou autoritou z dôvodu, aby ste nemuseli ísť ešte raz na farský úrad, alebo na biskupstvo robiť 

o týchto skutočnostiach zápis. Dvaja svedkovia sú tam zas na to, aby v prípade, že by niektorý farár 

odmietol podpísať uvedené dokumenty. V takomto prípade by túto skutočnosť museli uvedení 

svedkovia uviesť pod obidva dokumenty k svojim podpisom a žiadateľ by takto podpísané dokumenty 

museli poslať príslušnému biskupovi.  

 

V PRÍPADE POTREBY MA MÔŽU ZÁUJEMCOVIA KONTAKTOVAŤ NA EMAIL: 

laik1989@protonmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laik1989@protonmail.com
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VZOR VYPLNENÉHO FORMULÁRA ŽIADOSTI 2 

 

Jozef Mrkvička24 narodený dňa 13.3.1975 v Ilave25, s kánonickým 

trvalým bydliskom Belinského 25, 947 01 Ilava26 

Emailova adresa: jozef.mrkvicka@gmail.com27  

 

Vážený pán  

Mgr. Anton Mútny - farár 

Rímskokatolícka cirkev 

Farský úrad Trezalkovo 

Jánošíkova 422/17 

947 01 Ilava28 

 

 

V Ilave29 dňa ................................... 

 

 

VEC: Žiadosť o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi spojená so žiadosťou 

o vystavenie písomného potvrdenia a jeho doručenia, ako aj s následnou žiadosťou o výmaz 

osobných údajov.  

 

 

Vážený pán farár Mgr. Anton Mútny30, 

 

dolu, vo vašej prítomnosti, ako aj v prítomnosti dvoch svedkov, podpísaný Jozef Mrkvička31 

narodený dňa 13.3.1975 v Ilave32, pokrstený v Ilave (meno otca: Marek Mrkvička, meno matky: Eva 

Mrkvičková rod Cibuľková)33 toho času s kánonickým trvalým bydliskom Belinského 25, 947 01 Ilava34 

                                                             
24 Uvedie sa meno žiadateľa. 
25 Uvedie sa dátum a miesto narodenia žiadateľa. 
26 Uvedie sa adresa miesta kde naozaj žiadateľ býva bez ohľadu na adresu trvalého bydliska, ktorú má uvedenú 
v občianskom preukaze. V tomto prípade názov obce kde bol pokrstený je totožné s názvom obce v ktorej 
žiadateľ naozaj býva. 
27 Žiadateľ uvedie svoju emailovu adresu. 
28 Žiadateľ uvedie meno farára a adresu farského úradu v mieste kde naozaj býva, toto miesto sa zhoduje 
s miestom, kde bol pokrstený. 
29 Uvedie sa meno obce kde naozaj žiadateľ býva. 
30 Uvedie sa meno farára v obci kde naozaj žiadateľ býva. 
31 Uvedie sa meno žiadateľa. 
32 Uvedie sa dátum a miesto narodenia. 
33 Žiadateľ uvedie názov obce v ktorej bol pokrstený, v  prípade použitia tohto formulára musí ísť o obec kde aj 
naozaj býva. Napríklad žiadateľ bol pokrstený v Ilave a v Ilave aj naozaj býva. V takomto prípade žiadateľ 
neprikladá k žiadosti krstný list, lebo príslušný farár v knihe pokrstených eviduje jeho údaje. 
34 Uvedie sa adresa miesta kde naozaj žiadateľ býva bez ohľadu na adresu trvalého bydliska, ktorú má uvedenú 
v občianskom preukaze. V tomto prípade názov obce kde bol pokrstený je totožné s názvom obce v ktorej 
žiadateľ naozaj býva. 
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(kán. 102 § 1 CIC), sa obraciam na Vás ako na kompetentnú cirkevnú autoritu Katolíckej cirkvi, teda 

ako na svojho farára (kán. 107 § 1 CIC) so žiadosťou o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi podľa noriem dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, 

zverejnenom v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006, ako aj podľa noriem Kódexu 

kánonického práva. Túto svoju žiadosť spájam so svojou žiadosťou o vystavenie písomného 

potvrdenia o zrealizovaní úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie 

uvedených právnych noriem vrátane jeho doručenia. Rovnako Vás ako dotknutá osoba žiadam, aby 

ste po zrealizovaní úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie uvedených 

právnych noriem zabezpečili aj realizáciu výmazu akýchkoľvek osobných údajov zo všetkých 

písomných a elektronických evidencií vedených Rímskokatolíckou cirkvou a to v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Ku svojej žiadosť o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi uvádzam 

nasledovné: 

 Som si vedomý, že členom Rímskokatolíckej cirkvi som sa stal krstom: „Do Kristovej 

cirkvi sa človek včleňuje krstom... (kán. 96 CIC).“ Rovnako som si vedomý, že krstom 

mi vznikli voči Rímskokatolíckej cirkvi záväzky: „Čisto cirkevné zákony zaväzujú 

pokrstených v katolíckej cirkvi, alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne používajú 

rozum. A ak právo neurčuje niečo iné, zavŕšili siedmy rok života. (kán. 11 CIC). 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že tieto moje záväzky vznikli na základe žiadosti, 

ktorú moji rodičia počas môjho krstu slovami krstného obradu „Kňaz: Čo si žiadate od 

Božej Cirkvi pre M.? Rodičia: Krst. Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne): 

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa... M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa 

prijíma s veľkou radosťou.“ adresovali Rímskokatolíckej cirkvi prostredníctvom na to 

ňou určenej kompetentnej cirkevnej autority. Touto cirkevnou autoritou bol pre mňa 

farár mojich rodičov v mieste ich vtedajšieho kánonického trvalého bydliska, teda 

vtedajší farár v Ilave35. Takže z uvedeného je zrejmé, že medzi mnou, zastupovaným 

mojimi rodičmi a Rímskokatolíckou cirkvou bola počas môjho krstu uzatvorená 

zmluva, z ktorej vyplynuli záväzky nielen pre mňa, ale aj pre Rímskokatolícku cirkev. 

Rímskokatolícku cirkev vždy v týchto záväzkoch zastupovala v zmysle noriem 

kánonického práva kompetentná cirkevná autorita, ktorou bol vlastný farár 

alebo vlastný ordinár. Som si vedomý skutočnosti, že aj táto moja krstná dohoda 

s Rímskokatolíckou cirkvou podliehala vyšším právnym normám ako sú právne normy 

Rímskokatolíckej cirkvi alebo právne normy toho ktorého štátu. Rovnako som si 

vedomý, že dôsledkom vyššie spomínanej krstnej zmluvy bolo aj  vytvorenie 

„nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi 

(kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“.  „Krst vtláča do duše 

nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský 

náboženský kult (KKC 1280).“ „Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú 

                                                                                                                                                                                              
 
 
35 Uvedie sa meno obce, kde bol žiadateľ pokrstený. 
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okrem milosti aj sviatostný charakter alebo znak... Toto pripodobnenie Kristovi 

a Cirkvi uskutočnené Duchom Svätým je nezničiteľné. Ostáva navždy v kresťanovi... 

(KKC 1121).“  Som si vedomý, že poznačenie týmto nezmazateľným znakom 

(pečaťou) počas môjho krstu sprostredkovala Rímskokatolícka cirkev, ako ona učí „od 

Ducha Svätého“. Nestotožňujem sa však s učením Katolíckej cirkvi, takže sa 

nestotožňujem ani s učením, že označenie nezmazateľným znakom (pečaťou) je 

„nezničiteľné“, a to aj napriek skutočnosti, že bolo urobené dobrovoľne na základe 

dva krát opakovanej žiadosti mojich rodičov vykonanej počas môjho krstu: „Kňaz: Čo 

si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ? Rodičia: Krst.”, „Kňaz: My všetci sme teraz s vami 

vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere? Rodičia a 

krstní rodičia: Chceme.” Som vedome presvedčený, že označenie uvedeným znakom 

mohlo byť vykonané iba v súlade s normami vyššej zmluvy akou bola tá, ktorú som 

uzavrel s Rímskokatolíckou cirkvou počas svojho krstu a to na základe žiadosti, ktorou 

moji rodičia v mojom mene počas môjho krstu vedome a dobrovoľne vyjadrili svoju 

vôľu. Som si vedomý skutočnosti, že aj táto vyššia zmluva podliehala vyšším právnym 

normám ako sú právne normy Rímskokatolíckej cirkvi alebo právne normy toho 

ktorého štátu. Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, ako aj zo skutočnosti, že 

vďaka porušeniu ustanovení vyššej zmluvy kompetentnou osobou jednej zo 

zmluvných strán, som si vedomý, že táto vyššia zmluva je nulitná, teda neplatná. 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že priamym dôsledkom neplatnosti uvedenej 

vyššej zmluvy je skutočnosť, že Katolícka cirkev prišla o svoju duchovnú moc. 

Rovnako som si vedomý skutočnosti, že zo všetkých pokrstených bol odstránený 

(zničený) znak (pečať), ktorou boli označení počas svojho krstu. Uvedomujúc si 

skutočnosť, že ku dnešnému dňu nie som označený žiadnym znakom (pečaťou), 

poznačenie ktorým počas môjho doterajšieho života sprostredkovala Rímskokatolícka 

cirkev, vyjadrujem svoje vnútorné, osobné a dobrovoľné rozhodnutie odpadnúť od 

Katolíckej cirkvi. Toto rozhodnutie je úkonom mojej vôle. V súlade s normami 

dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, zverejnenom 

v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 toto rozhodnutie 

vykonávam pred príslušnou cirkevnou autoritou, ktorou je môj farár  Mgr. Anton 

Mútny36.  

 Na základe vyššie uvedených skutočností  dobrovoľne vyjadrujem aj svoj vnútorný, 

osobný a zásadný  nesúhlas s kompletným učením Katolíckej cirkvi o všetkých jej 

pravdách tak, ako ho prezentuje v Katechizme katolíckej cirkvi a v Kódexe 

kánonického práva, ktoré odmietam ako celok. Svoj zásadný nesúhlas vyjadrujem 

najmä so všetkými článkami vyznania viery a s učením o siedmych sviatostiach. 

Rovnako vyjadrujem, že zásadne neuznávam a odmietam sa podriadiť pastoračnej 

a duchovnej správe Katolíckej cirkvi tak ako je definovaná v normách Kódexu 

kánonického práva počínajúc obyčajnými klerikmi (kaplánmi, farármi, rehoľníkmi...), 

pokračujúc cez kolégium biskupov a zbor kardinálov, končiac rímskym biskupom ako 

neomylným námestníkom sv. Petra. Tento môj vnútorný, osobný a zásadný  nesúhlas 

                                                             
36 Uvedie sa meno farára kde žiadateľ naozaj býva. 
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s kompletným učením Katolíckej cirkvi  sa vzťahuje aj na všetky dogmy Katolíckej 

cirkvi, medzi ktoré  napríklad patrí aj dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. 

 Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností Vás žiadam, aby ste 

v zmysle noriem dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, 

zverejnenom v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS 

DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 vykonali úkon 

môjho formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi. 

Ku svojej žiadosť o vystavenie písomného potvrdenia o zrealizovaní úkonu formálneho 

odpadnutia od Katolíckej cirkvi vrátane jeho doručenia dopĺňam nasledovné: 

 Žiadam Vás, aby ste mi písomné potvrdenie o zrealizovaní úkonu môjho formálneho 

odpadnutia od Katolíckej cirkvi zaslali na adresu môjho kánonického trvalého 

bydliska37. 

Ku svojej žiadosť o realizáciu výmazu akýchkoľvek osobných údajov zo všetkých písomných 

a elektronických evidencií vedených Rímskokatolíckou cirkvou uvádzam nasledovné: 

 Žiadam Vás, aby sa realizácia výmazu  uskutočnila až po zrealizovaní úkonu 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi v zmysle vyššie uvedených právnych 

noriem a po vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu.  

 Ako dotknutá osoba týmto dávam Rímskokatolíckej cirkvi svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov na dobu, ktorá je potrebná na zrealizovanie úkonu môjho 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a na vystavenie písomného potvrdenia o 

zrealizovaní tohto úkonu.  

 Vyjadrujem svoj principiálny nesúhlas so spracovaním mojich osobných údajov po 

dokončení zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a po 

vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu, o dokončení 

zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi z dôvodu, že 

spracovávanie mojich osobných údajov už nie je vzhľadom na zrealizovanie úkonu 

môjho formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi potrebné. 

 Žiadam o zrealizovanie výmazu mojich osobných údajov vo všetkých informačných 

systémoch Rímskokatolíckej Cirkvi. 

 Rovnako žiadam o zrealizovanie výmazu mojich osobných údajov vo všetkých  

písomných evidenciách Rímskokatolíckej cirkvi, a to v knihe pokrstených, knihe 

prvoprijímajúcich, knihe birmovaných, knihe apostatov vedených na Farskom úrade 

Ilave38 a vo všetkých ďalších evidenciách, o ktorých doteraz neviem, napr. v knihe 

heretikov alebo v knihe schizmatikov. Rovnako žiadam o vymazanie týchto mojich 

osobných údajov z akýchkoľvek písomných evidencií, ktoré sa z farského úradu 

v Ilave39 preniesli na príslušný biskupský úrad.  Po dokončení zrealizovania úkonu 

formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi a po vystavení písomného potvrdenia o 

zrealizovaní tohto úkonu žiadam o výmaz akýchkoľvek svojich údajov aj na Farskom 

úrade v Ilave40 ako aj  na príslušnom biskupskom úrade. 

                                                             
37 Žiadateľ tu môžete uviesť aj korešpondenčnú adresu ak je iná ako adresa miesta kde naozaj býva. 
38 Uvedie sa názov obce kde sa nachádza farský úrad, kde bol  žiadateľ pokrstený, kde bol na prvom sv. 
prijímaní a kde bol na birmovke.  
39 Uvedie sa názov obce kde sa nachádza farský úrad, kde bol  žiadateľ pokrstený, kde bol na prvom sv. 
prijímaní a kde bol na birmovke. 
40 Uvedie sa názov obce kde sa nachádza farský úrad kde žiadateľ naozaj býva. 
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 V zmysle inštrukcií KBS  postúpte moju žiadosť zodpovednej osobe, ktorou je 

Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava tak, 

aby ju zrealizovala až po dokončení zrealizovania úkonu formálneho odpadnutia od 

Katolíckej cirkvi a po vystavení písomného potvrdenia o zrealizovaní tohto úkonu. 

 Potvrdenie o vykonaní výmazu mojich osobných údajov žiadam zaslať na adresu 

môjho kánonického trvalého bydliska41. 

 

S pozdravom 

 

 

----------------------------------------- 

         Jozef Mrkvička42 

žiadateľ 

 

 

PODPÍSANÝ PRED: 

 

 

------------------------------------------- 

Mgr. Anton Mútny43 – farár 

kompetentná cirkevná autorita 

Rímskokatolíckej cirkvi 

 

 

 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

Anna Potočárová44                                     Jakub Smutný45  

                 prvý svedok              druhý svedok  

 

 

 

 

Prílohy: 

 Vyhlásenie k vykonaniu úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi – 2x. 

                                                             
41 Žiadateľ tu môžete uviesť aj korešpondenčnú adresu ak je iná ako adresa miesta kde naozaj býva. 
42 Žiadateľ uvedie svoje meno. 
43 Žiadateľ uvedie meno farára v obci kde naozaj býva. 
44 Žiadateľ uvedie meno svojho prvého svedka. 
45 Žiadateľ uvedie meno svojho druhého svedka. 
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Týmto vyhlasujem, že všetky osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, úplné, poskytnuté 

dobrovoľne a že som osobou uvedenou v žiadosti. Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som 

poskytol v tejto žiadosti, boli spracúvané za účelom mojej identifikácie na zákonnom právnom základe a bol 

som poučený, že ich poskytnutie je nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, že som bol 

oboznámený s tým, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som poskytol v tejto žiadosti, boli spracúvané za 

účelom vybavenia tejto žiadosti na zákonnom právnom základe a bol som poučený, že ich poskytnutie je 

nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, že bol oboznámený s tým, že súhlas je možné 

kedykoľvek odvolať. 

 

----------------------------------------- 

              Jozef Mrkvička46 

       žiadateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Žiadateľ uvedie svoje meno. 
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PRÍLOHA Č. 3 – VZOR VYPLNENÉHO FORMULÁRA VYHLÁSENIA K VYKONANIU ÚKONU 

FORMÁLNEHO ODPADNUTIA OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

 

VYHLÁSENIE K VYKONANIU ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA 

OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

Jozef Mrkvička47, pokrstený dňa ................. v Ilave48, toho času s kánonickým trvalým bydliskom 

Belinského 25, 947 01 Trezalkovo49 (kán. 102 § 1 CIC)  v súlade s normami dokumentu Pápežskej rady 

pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, zverejnenom v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis 

s názvom ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 sa 

dňa ............................... osobne dostavil pred príslušnú cirkevnú autoritu, ktorou je farár (kán. 107 § 

1 CIC)  Mgr. Anton Mútny50 a osobne pred touto cirkevnou autoritou, ako aj v prítomnosti dvoch 

svedkov, potvrdil svoju totožnosť a svoje vnútorné, osobné a dobrovoľné rozhodnutie odpadnúť od 

Katolíckej cirkvi.  

Jozef Mrkvička51 osobne príslušnej cirkevnej autorite, teda Mgr. Antonovi Mútnemu52, jeho 

farárovi, v prítomnosti dvoch svedkov: 

 Preukázal svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu č. PT53206453. 

 Potvrdil, že je autorom „Žiadosti o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej 

cirkvi“, ktorej prílohu tvorí toto vyhlásenie. 

 Opakovane potvrdil, že jeho rozhodnutie odpadnúť od Katolíckej cirkvi je slobodné, vedomé 

a dobrovoľné. 

 Vyhlásil, že si uvedomuje kánonicko-právne dôsledky, ktoré sa v zmysle noriem Kódexu 

kánonického práva vzťahujú na jeho slobodné, vedomé a dobrovoľné rozhodnutie odpadnúť 

od Katolíckej cirkvi. Vyhlásil, že si uvedomuje, že ide o nasledovné kánonicko-právne  

dôsledky: 

o Upadnutie do trestu exkomunikácie „latae sententiae“ podľa noriem práva (kán. 

1364 § 1 CIC). 

                                                             
47 Uvedie sa meno žiadateľa. 
48 Doplní sa dátum a miesto krstu buď podľa údajov uvedených v krstnom liste v prípade použitia Formulára 
žiadosti č. 1, alebo podľa údajov, ktoré poskytne farár v mieste kde naozaj bývate počas osobného 
odovzdávania tejto žiadosti v prípade použitia Formulára žiadosti č. 2. 
49 Žiadateľ uvedie adresu miesta, kde naozaj býva. 
50 Žiadateľ uvedie meno farára v obci kde naozaj býva. 
51 Uvedie sa meno žiadateľa. 
52 Žiadateľ uvedie meno farára v obci kde naozaj býva. 
53 Žiadateľ uvedie číslo svojho občianskeho preukazu. 
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o Zákaz prijímať sviatosti, najmä eucharistiu a obdržať sviatostné rozhrešenie bez 

eventuálneho odpustenia trestu exkomunikácie (kán. 1331 § 1 b. 2 a kán. 915 CIC). 

o Nemožnosť byť krstným a birmovným rodičom (kán. 874 § 1 b. 4 CIC). 

o Odopretie pohrebných obradov bez prejavu pokánia pred smrťou (kán. 1184 § 1 b. 1 

CIC). 

o Nemožnosť uzavrieť platný sobáš bez povolenia kompetentnej cirkevnej autority (kán. 

1071 § 1 b. 5 CIC) a zároveň neplatnosť sobáša uzavretého bez zachovania kánonickej 

formy alebo bez odstránenia zneplatňujúcich prekážok, ktoré i naďalej zostávajú 

v platnosti, pričom i naďalej platí, že k eventuálnemu uzatvoreniu zmiešaného 

manželstva s pokrstenou nekatolíckou stránkou bude potrebné povolenie 

kompetentného ordinára (porov. kán 1117, 1086 a 1124 CIC). 

 Vyhlásil, že aj naďalej trvá na svojom rozhodnutí. 

 

----------------------------------------- 

         Jozef Mrkvička54 

žiadateľ 

 

PODPÍSANÝ PRED: 

 

 

------------------------------------------- 

Mgr. Anton Mútny55 – farár 

kompetentná cirkevná autorita 

Rímskokatolíckej cirkvi 

 

 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

Anna Potočárová56                                     Jakub Smutný57  

                 prvý svedok              druhý svedok  

 

 

                                                             
54 Žiadateľ uvedie svoje meno. 
55 Žiadateľ uvedie meno farára v obci kde naozaj býva. 
56 Žiadateľ uvedie meno svojho prvého svedka. 
57 Žiadateľ uvedie meno svojho druhého svedka. 


