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V slovenčine a češtine sa čitateľom odbornej literatúry o islame ponúka 

určitá škála poznatkov o jeho učení a obradoch dominantne formou 

slovníkov, encyklopédií či zborníkov venovaných paralelne všetkým 

svetovým náboženstvám, alebo ešte širšie, a to v rozsahu všetkých 

náboženstiev sveta. Vedecké monografie venované parciálnym témam 

islamu sú na našom území v súčasnosti raritou a zahŕňajú cudzojazyčnú, prekladovú a domácu tvorbu. 

Z prekladovej sú najrozšírenejšie publikácie Karen Armstrong (Oxford University), ktorá sa okrem 

komparatistiky svetových náboženstiev s akcentom na ich aplikáciu dimenzií súcitu a Zlatého 

pravidla, venuje aj dejinám islamu a životopisu proroka Muhammada. Z autorov slovenskej a českej 

proveniencie je vhodné spomenúť tieto mená: Luboš Kropáček, Miloš Mendel, Zdeněk Müller, Ivan 

Hrbek, Jindřich Kovář, Attila Kovács, Dušan Ondrejovič a Jánoš Molnár. V minulosti sa o bližšie 

poznanie islamu u nás pričinil evanjelický teológ, semitológ, iránista, celosvetovo uznávaný 

jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Rudolf Macúch: Islam a kresťanstvo: Historické 

a kultúrno-náboženské štúdie o islame (Liptovský sv. Mikuláš: Tranoscius, 1950). Na mapovaní 

situácie aktuálneho vývoja a pôsobnosti islamu sa po mnohé roky podieľal Ústav pre vzťahy štátu 

a cirkví pod vedením Michaely Moravčíkovej. V roku 2002 vydal tento ústav zborník vedeckých 

štúdií s názvom Islam v súvislostiach.  

Zaujímavým fenoménom je aj záujem o islam v radoch študentov, ktorí si často volia 

s islamom súvisiace témy záverečných prác, čoho dôkazom je aj veľké zastúpenie týchto tém 

v databáze záverečných prác UK.  

Od roku 1997 vychádzajú v SR aj odborné publikácie JUDr. Abdulwahaba Al-Sbenatyho, 

ktorý sa venuje parciálnym otázkam islamu s pohľadom veriaceho moslima a výkladom založenom na  

vnútornom porozumení problematiky. Chronologicky mu vyšli v SR ako pôvodné publikácie vydané 

v slovenčine alebo preklady Koránu nasledovné knihy: 

1. Korán – tridsiata časť v slovenskom jazyku s vysvetlivkami. SEA, 1997. 

2. Manželstvo v islame. ALJA, s.r.o., 1998. 

3. Korán z pohľadu vedy o Koráne. ALJA, s.r.o., 2001. 

4. Islamské právo (oblasť mieru a vojny). ALJA, s.r.o., 2003. 

5. Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom. ALJA, s.r.o., 

2008. 
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6. Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva. ALJA, s.r.o., 

2011. 

7. Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa 

právnych úprav niektorých islamských krajín. LEVANT consulting, s.r.o. 2012. 

Posledná z uvedených kníh je zameraná na predstavenie a empirickú analýzu dvoch foriem uzavretia 

manželstva v islame: oficiálnu, štátom evidovanú a uznanú formu manželstva na jednej strane, 

a neoficiálnu formu manželstva, ktorá je štátom neevidovaná a nie vždy je ním uznaná, na strane 

druhej. Štátom neevidované manželstvo sa uzatvára v mešite alebo islamskom kultúrnom centre, ak 

konkrétne krajina nemá mešitu, ako je tomu aj v SR. Takto uzatvorené manželstvo je pre partnerov 

morálne povinné a patrí priamo pod Božiu autoritu a nesie konzekvencie vyplývajúce z moslimského 

práva. Podobne je tomu aj s rozvodom. Aby autor priblížil fenomén moslimského práva, v úvode 

knihy, v prvých dvoch kapitolkách sa venuje jeho stručným dejinám a vývojovým etapám. Autorovi sa 

podarilo urobiť obsahovo i formálne jasný prehľad. Islamské krajiny sa snažia o unifikáciu právnych 

noriem v rámci Ligy arabských štátov alebo Organizácie islamskej konferencie, ktorá má 57 štátov na 

4 kontinentoch.  

Keď autor v tretej kapitole pristupuje k problematike kritérií na uzavretie manželstva, robí to 

už s použitím optiky a rozdielov štyroch dominantných sunnitských právnych škôl alebo smerov, 

menovite (podľa chronológie od najstaršej k najmladšej) Hanafijovskej, Málikovskej, Šáfijovskej 

a Hanbalovskej. Uzavretie manželstva v islame predpokladá splnenie kritérií, ktoré sú predstavené 

v prehľadoch na str. 23 – 24. Medzi všeobecne platné kritériá patria: uzatvorenie manželstva v mene 

Boha, ústna forma a jednoduchosť obradu. V otázke spôsobilosti partnerov na uzavretie manželstva sa 

jednotlivé islamské krajiny líšia najmä v stanovení dolnej vekovej hranice pre muža a ženu, ktorí chcú 

vstúpiť do manželstva. Podľa Jordánskeho zákonníka má mať muž minimálne 16 rokov, a žena 15 

rokov. Zákonník osobného stavu v Sýrskej arabskej republike určuje hranicu 18 rokov pre muža, a 17 

pre ženu. Pripúšťa však aj výnimky v prípade súhlasu súdu a waliho, zákonného zástupcu budúcej 

manželky nasledovne: pre muža 15 rokov, a pre ženu 13 rokov. Budúca manželka má byť zastúpená 

walim, zákonným zástupcom, ktorý je dôležitý najmä v prípade, že ide o dieťa, ktoré vstupuje do 

manželstva a nie je schopné samo hájiť svoje práva. Túto funkciu preberá wali. Vek nevesty však nie 

je determinantom účasti či neúčasti waliho na uzavretí manželstva, ktoré je v islame chápané ako 

uzavretie zmluvy medzi mužom a ženou. Tri právne školy – Šáfijovská, Hanbalovská a Málikovská – 

bezpodmienečne vyžadujú prítomnosť waliho, pretože by bez neho nebolo manželstvo platné. Okrem 

spôsobilosti na právne úkony, súhlasu rodiny a vôle oboch strán uzavrieť manželstvo, veľmi dôležitú 

úlohu zohráva náboženské vierovyznanie budúcich manželov: moslimka si smie zobrať iba moslima 

(s. 32), a moslim má na výber partnerku z troch náboženstiev knihy: židovstva, kresťanstva alebo 

islamu. 
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Možnosť uzatvorenia predmanželskej zmluvy je budúcim manželom k dispozícii aj v prípade 

uzatvorenia štátom evidovaného, aj neevidovaného manželstva. Zmluva môže obsahovať „akékoľvek 

ustanovenie, ktoré nie je zakázané alebo ktoré by sa priečilo dobrým mravom a zvyklostiam. Tak 

napríklad, manželia si môžu v takejto zmluve upraviť odlišný majetkový režim, než je režim 

oddelených majetkov, ktorý by inak platil. Môžu si v nej upraviť majetkové otázky pre prípad 

rozvodu. Predmanželská zmluva môže upravovať aj niektoré podrobnosti spojené s otázkou zverenia 

spoločných detí do výchovy v prípade rozvodu a pod. Predmanželská zmluva môže obsahovať aj 

ustanovenia z právneho hľadiska menej podstatné, ktoré si v nej manželia chcú upraviť, napríklad 

komu ostane určitý kus nábytku v prípade rozvodu a pod.  Nevesta si však v predmanželskej zmluve 

nemôže dať zakotviť podmienku, že sa ženích rozíde so svojou manželkou, pokiaľ by bol už ženatý. 

Takáto podmienka, aj keď by bola dohodnutá, sa považuje za neplatnú. “ s. 39 -40. Manžel smie 

uzavrieť ďalšie manželstvo (tetragýnia) iba vtedy, keď prvá manželka s tým súhlasí.  

Muž musí žene pri uzatváraní manželstva dať symbolický dar, mahr, ktorý môže byť vecný, 

ale aj finančný. Stáva sa výlučným vlastníctvom manželky. Uzatvorenie manželstva sa koná 

v prítomnosti svedkov, znamená nástup právnych účinkov štátu alebo náboženstva, ktoré poskytujú aj 

alternatívu rozvodu manželstva a presne definujú jej medze a formu realizácie.  

Islamské krajiny počítajú s dobou uddy, ochrannej doby, ktorá zahŕňa asi tri mesiace od 

uskutočnenia rozvodu. Pre manželku znamená dobu zaopatrenia bývalým manželom. Rozvod 

uskutočnený manželom je možné v tejto dobe odvolať dvakrát (s. 55 a 97). Ak sa s tou istou ženu 

uskutoční tretíkrát, už je absolútny a nie je odvolateľný. Rozvedený manžel sa však môže znova 

zosobášiť s manželkou, s ktorou sa rozviedol, ale až po uzatvorení alebo aj rozvode s inou ženou. 

Žiadosť o rozvod môže podať aj manželka, ak sa na tom dohodli v predmanželskej zmluve. Autor sa 

podrobne venuje právnym úpravám uzatvorenia a rozvodu manželstva v Sýrskej arabskej republike, 

Kuvajte a štátoch Rady pre spoluprácu krajín Arabského zálivu (s. 51 - 73). V ďalšej kapitole autor 

analyzuje právny status štátom neevidovaného manželstva, problémy s jeho uznaním štátom, podobne 

ako aj s jeho rozvodom. Je dobré, že autor využíva kazuistiky, na ktorých je pre čitateľa na 

základe praxe konkretizovaný a aktualizovaný teoretický problém.  

Keďže sa islam stal súčasťou kultúrno-náboženskej scény na Slovensku, hoci nie je štátom 

registrovaným náboženstvom, je dôležité poznať jeho úpravy súvisiace s existenčne najhlbším 

medziľudským vzťahom, ktorý sa realizuje v manželstve. Pre kresťanov je snáď najzaujímavejší 

vyššie spomenutý fenomén uddy, keď si rozvedení ešte môžu premyslieť svoje rozhodnutie a manžel 

môže dvakrát rozvod odvolať. Táto ochranná doba neznamená to isté, čo odlúčenie v ku kresťanstvu 

sa hlásiacej kultúre. V islame manželka zostáva pod ochranou bývalého manžela a ak sa zistí, že je 

tehotná, rozvod sa má zrušiť. Pýtame sa, do akej miery a či vôbec obdobie uddy počíta aj 

s fenoménom domáceho násilia na ženách? Ako by ho islam definoval? Aké kritériá by boli 
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dostačujúce na to, aby sa týraná manželka mohla vymaniť spod moci tyrana ihneď po rozvode bez 

nutnosti byť s ním počas obdobia uddy? Autor by sa v prehĺbení témy svojej publikácie o manželstve 

a rozvode mohol zamerať práve na uvedené otázky a spracovať ich podobným štýlom vo svojej 

budúcej publikácii.  

 

 

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
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