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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní
informácií o krajine pôvodu žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
ochrany na území Slovenskej republiky a vzájomná spolupráca medzi odbormi, 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru
dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú
v správe uvedené formou odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu
obsiahnuté v tejto správe boli preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou
starostlivosťou v rámci obmedzeného časového rámca. Informácie o krajine pôvodu
pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové
znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v správe však nemožno považovať
za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo organizácia nie je
uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia
a nie v právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku
1951 a Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek
politické stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa
samotná.
Správu (vrátane prekladu do slovenského jazyka) nemožno bez predchádzajúceho súhlasu
migračného úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať (čiastočne ani úplne).
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VIETNAM :
Katolícka náboženská menšina a katolícka cirkev vo Vietname
Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva uvádza v správe o náboženských skupinách vo
Vietname z roku 2014 približné počty nasledovníkov majoritných náboženských
vierovyznaní:
‘Osobitný spravodajca OSN pre slobodu náboženského vyznania poskytol nasledujúci
prehľad v tlačovom vyhlásení z júla 2014:
Vietnam je domovom širokej škály náboženstiev a presvedčení. Vietnamský Vládny
výbor pre náboženské záležitosti mi oznámil, že v krajine je súčasnosti registrovaných
37 náboženských organizácií. Podľa oficiálnych štatistík predložených vládou je
celkový počet nasledovníkov uznaných náboženstiev asi 24 miliónov z celkovej
populácie takmer 90 miliónov. Formálne uznané náboženské spoločenstvá zahŕňajú 11
miliónov budhistov, 6,2 milióna katolíkov, 1,4 milióna protestantov, 4,4 milióna
nasledovníkov Cao Dai, 1,3 milióna budhistov Hoa Hao, 75 000 moslimov, 7 000
bahajcov, 1500 hinduistov a ďalších.‘1
Správa MZV USA o stave náboženskej slobody vo Vietname za rok 2015 uvádza :
‚Vláda USA odhaduje celkový počet obyvateľov Vietnamu na 94,3 milióna (odhad z
júla 2015). Podľa Vládneho výboru pre náboženské záležitosti (CRA), približne 95
percent populácie má nejaké náboženské presvedčenie. Viac ako polovica obyvateľov
sa označuje za budhistov. V rámci tejto komunity sú Mahayana budhisti väčšinou
príslušníkmi etnickej väčšiny Kinh), zatiaľ čo približne 1,2 percenta obyvateľstva, čo
je takmer celá etnická menšina Khmérov, praktizuje budhizmus Theravada. Rímski
katolíci tvoria 7 percent z celkového počtu obyvateľov; Cao Dai, 2,5 až 4 percentá;
Hoa Hao 1,5 až 3 percentá a protestanti 1 až 2 percentá.
Menšie náboženské skupiny, ktoré spolu tvoria menej ako 0,2 percenta obyvateľov,
zahŕňajú 50 000 etnických Chámov, ktorí väčšinou praktizujú oddanú formu
hinduizmu na stredojužnom pobreží. V krajine je približne 100 000 moslimov
(približne 40 percent sunnitov, zvyšných 60 percent praktizuje Bani Islam); Odhaduje
sa, že v krajine je asi 8 000 bahajcov. Cirkev Ježiša Krista – mormonov, je približne
1000. Náboženské skupiny s tradíciou v krajine (Buu Son Ky Huong, Tu An Hieu
Nghia, To Tien Chinh Giao) a náboženské skupiny, ktoré sú v krajine relatívne nové
(ako brahmanizmus) majú spolu asi 1,3 milióna prívržencov. V Hanoji a
Hočiminovom meste existuje malá, väčšinou zahraničná židovská komunita.
...
Etnické menšiny tvoria približne 14 percent populácie. Podľa odhadov adherentov sú
dve tretiny protestantov príslušníkmi etnických menšín, vrátane skupín na
severozápadnej vysočine (H'mong, Dzao, Thajčania a iní) a na stredných vysočinách
(Ede, Jarai, Sedang a M'nong, medzi ktoré sa radia aj skupiny označované ako

1

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva – Správa o náboženských skupinách v krajine Vietnam. December 2014.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566675/CIG.Vietnam.Religious_Minority_Gr
oups.pdf, navštívené 27. 6. 2017.
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Montagnardi). Etnická skupina kromovských Khmérov praktizuje skoro výhradne
budhizmus Theravada.‘2
Webstránka Konferencie katolíckych biskupov Vietnamu uvádza zoznam diecéz vietnamskej
katolíckej cirkvi v krajine, vrátane počtu katolíkov v týchto diecézach. Nižšie uvádzame
názvy diecéz s uvedeným počtom katolíkov viac ako 300 000.
‚Konferencia katolíckych biskupov Vietnamu – Mapa diecéz
Diecéza Xuân Lộc (provincia Đồng Nai a časť okresu Dĩ An provincie Bình Dương)
– 873 440 katolíkov
Arciecéza Hồ Chí Minh City (24 okresov Hočiminovho mesta) - 677 820 katolíkov
Diecéza Ban Mê Thuột (provincie Dak Lak a Dak Nong a časť provincie Bình Phước)
– 397 211 katolíkov
Diecéza Bùi Chu (šesť okresov provincie Nam Định a farnosť Khoái Đồng v Nam
Định City) – 394 453 katolíkov
Diecéza Đà Lạt (provincia Lâm Đng) – 349 385 katolíkov
Arcidiecéza Hà Nội (mesto Hanoj a provincie Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên a Nam
Định) – 340 000 katolíkov‘3
Webstránka „Fakty a detaily - Katolíci, protestanti a iní kresťania vo Vietname“ uvádza
ohľadom koncentrácie katolíckej populácie vo Vietname nasledovné informácie:
‚Odhaduje sa, že vo Vietname žije 6 až 10 miliónov katolíkov (čo predstavuje 6,8 až
10 percenta populácie), čím je Vietnam po Filipínach domovom druhej najpočetnejšej
katolíckej komunity v juhovýchodnej Ázii. ...
V súčasnosti sú najhustejšie obývané katolícke oblasti Bui Chu-Phat Diem v severnej
provincii Ninh Binh a Ho Nai-Bien Hoa v provincii Dong Nai na juhu. Viac ako 10
percent obyvateľov týchto miest sa hlási ku katolicizmu. Katolíci taktiež tvoria asi 10
percent z deviatich miliónov obyvateľov Hočiminovho mesta (Saigon).‘4
Webstránka Vietnamskej katolíckej biskupskej konferencie uvádza zoznam žijúcich biskupov
vo Vietname : 43.
http://cbcvietnam.org/bishops/living-vietnamese-bishops-from-a-to-d.html (7 biskupov)
http://cbcvietnam.org/bishops/living-vietnamese-bishops-from-h-to-l.html (10 biskupov)
http://cbcvietnam.org/bishops/living-vietnamese-bishops-from-m-to-s.html (11 biskupov)
http://cbcvietnam.org/bishops/living-vietnamese-bishops-from-t-to-y.html (15 biskupov)
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https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, navštívené 27. 6. 2017.
3
Konferencia katolíckych biskupov Vietnamu, Mapa diecéz, bez dátumu,
https://cbcvietnam.org/church-in-vietnam/dioceses/, navštívené 8. 12. 2017.
4
Fakty a detaily, Katolíci, protestanti a iní kresťania vo Vietname, © 2013 http://factsanddetails.com/southeastasia/Vietnam/sub5_9d/entry-3378.html, navštívené 11. 12. 2017.
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Najvyšším predstaveným rímskokatolíckej cirkvi vo Vietname je od r. 2010 metropolitný
arcibiskup, kardinál Pierre Nguyễn Văn Nhơn.
„Metropolitná arcidiecéza rímskokatolíckej cirkvi v Hanoji
Metropolitný arcibiskup : kardinál Pierre Nguyễn Văn Nhơn
Vymenovaný do úradu arcibiskupa: 13. 5. 2010
Vysvätený za kardinála : 14. 2. 2015
Vysvätený za biskupa : 3. 12. 1991
Vysvätený za kňaza : 21. 12. 1967
Narodený : 1. 4. 1938“5
Podľa medzinárodnej katolíckej internetovej komunity GCatholic.org sa vo Vietname
nachádza 27 katolíckych katedrál.
GCatholic.org 6 - Vietnam : 27 katedrál

5

GCatholic.org. Metropolitná arcidiecéza rímskokatolíckej cirkvi v Hanoji. © 2017.
http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/hano0.htm#3053, navštívené 29. 6. 2017.
6
GCatholic.org - Katolícka cirkev vo Vietnamskej socialistickej republike. (c) 2017.
http://www.gcatholic.org/churches/data/cathVN.htm, navštívené 27. 6. 2017.
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