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Cirkevná politika štátu na Slovensku 
v rokoch 1948 – 1989

Róbert Letz

V cirkevnej politike  eskoslovenského štátu po druhej svetovej vojne sledujeme ten-
denciu obmedzujúcich zásahov do cirkevnej oblasti. V tom  ase sa ešte nevytvoril ucelený 
systém kontroly cirkví, no rôzne represívne a nátlakové zásahy zo strany bezpe nostných 
orgánov, rezortu školstva, zodpovedného za štátnu cirkevnú politiku a mediálne kampa-
ne vytvorili prostredie a predpoklady pre vznik systému obmedzovania a stálej kontroly 
cirkví. Podoba cirkevnej politiky samozrejme závisela od vnútropolitických a zahrani no-
politických faktorov. Na Slovensku boli obmedzujúce zásahy výraznejšie, a to najmä proti 
rímskokatolíckej cirkvi,  o vychádzalo z paušálneho hodnotenia tejto cirkvi ako opory 
politického režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945. Prejavila sa tu evidentná 
snaha, podporovaná všetkými socialistickými stranami na  ele s komunistickou stranou, 
neumožni! cirkvi, aby prostredníctvom laikov a Demokratickej strany mohla získa! vplyv 
vo verejnom živote spolo nosti. 

Ak sa obdobie ohrani ené rokmi 1945 – 1948 výraznejšie dotklo slovenského katoliciz-
mu a viac šetrilo  eský katolicizmus, po februári 1948, ke" sa deÞ nitívne dostala k moci 
komunistická strana, nastalo vyrovnanie. Cirkevná politika Komunistickej strany #es-
koslovenska (KS#) nemala pevné základy. Nadväzovala najmä na proticirkevné tradície 
 eského medzivojnového robotníckeho prostredia a inšpirovala sa sovietskym príkladom. 
Navyše tu bol zásadný rozdiel v samotnej  lenskej základni KS#. Zatia$  o v #esku bola 
vä šina  lenov strany už v medzivojnovom období bez vyznania a hlásila sa k ateizmu, 
na Slovensku sa naopak vä šina  lenov KS# hlásila za veriacich, a to aj po roku 1948. 
V štátoprávnej oblasti i v cirkevnej politike sa  oraz menej hovorilo a konalo v zmysle slo-
venských špecifík. Postupná uniÞ kácia a centralizácia nerešpektovala zvýšenú religiozitu 
a rôznos! tradície #eska a Slovenka. Presadil sa tu postupne „... tradi ní  eský proletá!ský 
antiklerikalismus, odpor v" i jakémukoliv náboženství a jakékoliv církvi.“1 Tento uniform-
ný model cirkevnej politiky platil s vä šími  i menšími odchýlkami až do roku 1989, ba 
 asto viedol k paradoxnej situácii, že postup vo i cirkvám na religióznejšom Slovensku bol 
ove$a tvrdší ako v #esku. Pre Slovensko sa #esko s klesajúcimi po tami cirkevných krstov, 
pohrebov, žiakov prihlásených na náboženstvo a s rastúcim po tom osôb bez vyznania 
kládlo za vzor. 

Nový politický režim neza al ihne" s tvrdou perzekúciou cirkví. Ako prvý krok žiadal 
od jednotlivých cirkví vyjadrenie plnej lojality. Z kres!anských cirkví to urobili všetky 
protestantské cirkvi a pravoslávna cirkev, no katolícka cirkev to urobi! odmietla.2 Najvä -

1  RADOUCHOVÁ, J.: #eskoslovenský stát a katolická církev po únoru 1948. In: Revue d#jin socialismu, ro . 9, 
1969, s. 37.

2 KME%, N.: Postavenie cirkví na Slovensku 1948 – 1951. Bratislava, Veda, 2000, s. 22 – 25. 
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ším prvým sporom medzi štátom a katolíckou cirkvou bola práve otázka politickej aktivity 
niektorých k&azov. Režim potreboval kvôli konsolidácii ukáza! katolíckych k&azov vo 
vysokých politických funkciách, zatia$  o episkopát to odmietal. Na  eskej úrovni išlo 
o konß ikt s angažovaným k&azom Josefom Plojharom, na slovenskej úrovni s k&azmi Jo-
zefom Luka ovi om, Alexandrom Horákom a Jozefom Strakom. Táto prvá konfrontácia 
ešte nedosahovala výrazné rozmery, ale nazna ovala "alší vývoj. Neutrálny postoj cirkvi 
bol pre totalitný režim, ktorý si robil nároky na celého  loveka, neprijate$ný. D&a 9. mája 
1948 prijal parlament novú  esko-slovenskú ústavu ako zákon  . 150/1948 Zb. Formulácie 
o slobode svedomia, vyznania a prejavu boli v podstate prevzaté zo starej ústavy z roku 
1920. Na rozdiel od starej ústavy však nová ústava uzákonila po prvý raz právo by! bez 
vyznania (§ 16) a postavila ateizmus na úrove& náboženskej viery. 

Rozhodovanie o smerovaní cirkevnej politiky sa sústredilo v komisii pre náboženské 
a cirkevné otázky Ústredného ak ného výboru Národného frontu (ÚAV NF), ktorá za ala 
svoju  innos! 18. marca 1948. Popri komisii ÚAV NF od leta 1948 pracovala cirkevná 
komisia ÚV KS#, ktorá sa postupne transformovala na nezákonný orgán proticirkevnej 
politiky štátu.3 Informácie o jednotlivých cirkvách, ich osobnostiach a aktivitách, stykoch 
so zahrani ím zhromaž"ovala Štátna bezpe nos! (ŠtB, intenzívnejšie od novembra 1948, 
ke" boli vytvorené oddelenia, ktoré sa venovali cirkevným veciam), ale aj riadna uni-
formovaná zložka – Národná bezpe nos!. Zapojenie celého tohoto aparátu dokazuje, akú 
dôležitos! od za iatku pripisovalo vedenie KS# cirkevnej otázke.

D&a 10. mája 1948 sa za ala séria rokovaní so zástupcami katolíckej cirkvi na pôde 
ÚAV NF. Ukázala sa vzájomná nedôvera a z komunistickej strany snaha využi! mocenské 
pozície na presadenie vlastného konceptu. Zástupcovia katolíckej cirkvi boli ochotní roko-
va! a dohodnú! sa, no upozor&ovali, že to nemôžu urobi! bez vedomia a súhlasu pápeža. 
Predstavitelia štátnej moci zasa trvali na dohode bez Vatikánu a postavili ultimátum: bu" 
úplná lojalita k režimu a dohoda s ním pod$a jeho predstáv, alebo boj. Bola to aj otázka 
prestíže. Uzavretím dohody s katolíckou cirkvou pod$a ich predstáv by boli prvou z tzv. 
$udovodemokratických krajín, ktorej sa to podarilo. Dôsledky takejto „dohody“ sa dali 
!ažko predvída!. Vo všeobecnosti chýbal priestor pre dialóg, ktorý by v budúcnosti mohol 
zabráni! zbyto ným násilnostiam. Za takýchto okolností rokovania nemohli vies! k pozi-
tívnemu výsledku.4 

3  #lenmi komisie pre náboženské a cirkevné otázky pri ÚAV NF boli Alexej #epi ka, Jan Felcman a Fran-
tišek Hub. Do komisie patrili zástupcovia rímskokatolíckej,  eskoslovenskej, evanjelickej, pravoslávnej, 
židovskej,  s. unitárskej cirkvi. Pri ÚAV NF pracovalo cirkevné oddelenie, ktoré malo na starosti aj kádrovú 
evidenciu všetkých duchovných. V okresoch a krajoch pôsobili pri ak ných výboroch cirkevní tajomníci 
(referenti). #lenmi cirkevnej komisie ÚV KS# boli: Alexej #epi ka, Gustav Bareš, Jarmila Taussigová, 
Jan Felcman, Vladimír Ekart, František Hub, Erika Jind'ichová, Hude ek, Pavlinec. Po zostrení vz!ahov 
s katolíckou cirkvou na jar 1949 vytvorilo predsedníctvo ÚV KS# novú komisiu, ktorá mala reprezentatív-
ny charakter a vyššie právomoci. Jej  lenmi boli ministri. Pôvodne mala šes!  lenov, ktorých vymenovalo 
predsedníctvo ÚV KS# 25. apríla 1949 (odtia$ termín cirkevná šestka): Alexej #epi ka (predseda), Vladi-
mír Clementis, Zden(k Fierlinger, Ji'í Hendrych, Václav Kopecký, Viliam Široký. Neskôr sa schôdzí cir-
kevnej šestky zú ast&oval Zden(k Nejedlý. 2. mája 1950 schválilo predsedníctvo ÚV KS# nové personálne 
zloženie cirkevnej komisie, ktorá sa premenovala na cirkevnú radu: Z. Fierlinger (predseda), A. #epi ka, 
J. Havelka, J. Hendrych, V. Kopecký, Z. Nejedlý, V. Široký. Od júna sa schôdzí tohto orgánu zú ast&oval 
L. Holdoš a od decembra 1950 V. Nosek (namiesto Z. Nejedlého). Bližšie pozri: BULÍNOVÁ, M., JANI-
ŠOVÁ, M., KAPLAN, K.: Církevní komise ÚV KS# 1949 – 1951. Brno, Dopln(k, 1994, s. 13 – 14.

4  VAŠKO, V.: Neuml ená. Praha: Zvon, 1990, 2. zv., s. 28 – 29; Pešek, J.: Štát a katolícka cirkev na Slovensku – 
od rokovaní k ostrej konfrontácii (február 1948 – jar 1949). In: Historické štúdie, ro . 38, 1997, s. 81 – 101. 
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Aj napriek prebiehajúcim rokovaniam sledovalo vedenie KS# svoju líniu a uvedomo-
valo si, že koná z pozície sily a cirkev považuje za protivníka, nie partnera. K. Gottwald na 
schôdzi ÚV KS# 9. júna 1948 otvorene poznamenal, že cirkev je „odkázaná na našu dobrú 
vô$u“. Za úspech považoval jej neutralizáciu „... a to dokonce i na Slovensku, kde jsou to 
kohouti bojovní.“5 Sú asne vytý il krátkodobú stratégiu – postavi! nižší klérus proti vyš-
šiemu a dlhodobú stratégiu – odpúta! katolícku cirkev od Vatikánu a privies! ju k tomu, 
aby sa stala národnou cirkvou. Túto koncepciu komunistického vedenia predniesol soviet-
skej delegácii generálny tajomník KS# Rudolf Slánský na júnovom zasadaní Informbyra 
v Bukurešti, kde sa stretla s nadšeným súhlasom.6 V zápase s katolíckou cirkvou a v pod-
lomení jej vplyvu mali by! využité nekatolícke cirkvi. Programovo sa rátalo s tradi ným 
konfesionalizmom a prakticky absentujúcou solidaritou kres!anských cirkví. 

D&a 30. augusta 1948 bol na porade J. Hendrycha, A. #epi ku, J. Taussigovej a zá-
stupcov cirkevnej komisie ÚAV NF schválený návrh na riešenie náboženských otázok 
v #eskoslovensku. Ide o dokument mimoriadneho významu, pretože sa globálne zaoberá 
vz!ahom k náboženstvu z krátkodobej a dlhodobej perspektívy. Vychádza z tézy o re-
ak nosti, sociálnej a triednej podmienenosti náboženstva. Na prekonanie náboženstva 
sa vytý ili tri úlohy: 1. Zabráni!, aby sa náboženstvo stalo zbra&ou nepriate$ov režimu; 
2. Obmedzi! možnos! zneužívania náboženstva na politicky reak né ciele; 3. Využi! ná-
boženstvo ako spojenca režimu. Dokument venuje najvä šiu pozornos! katolíckej cirkvi, 
ktorá je pod$a neho riadená k tzv. $udovodemokratickému zriadeniu nepriate$skou mocou. 
V #eskoslovensku sa táto cirkev údajne stavia do pozície mu eníka a biskupi sa usilujú 
o vyvolanie kultúrneho boja. Na oslabenie katolíckej cirkvi sa majú využi! jej vnútorné 
rozpory. Pod$a prijatých záverov je potrebné „... odhali$ pred masami  innos$ Vatikánu ve 
službách západního imperialismu a úlohu, kterou hraje  eská a slovenská hierarchie bez 
ohledu na pot!eby náboženského života  eských a slovenských v#!ících. Nutnost vylou it 
vliv Vatikánu z naší církevní politiky.“7 

Predpokladal sa takýto vývin: Cirkevná hierarchia zasiahne proti novovytvoreným or-
ganizáciám „pokrokových katolíkov“ suspenziami. Vedenie týchto organizácii potom vy-
hlási rímskokatolícku cirkev v #SR za národnú katolícku cirkev, nezávislú od Ríma. Nová 
hierarchia by mala by! vysvätená pomocou ruskej pravoslávnej cirkvi alebo pomocou po$-
skej národnej cirkvi. Gréckokatolícka cirkev zanikne spojením s pravoslávnou cirkvou.8 
Pre uskuto nenie plánu sa predpokladal termín pä! rokov, pri om každoro né výdavky by 
dosiahli 4 miliardy korún,  iže celková suma by bola 20 miliárd korún. Po piatich rokoch 
malo dôjs! k úplnej konsolidácii a zabezpe eniu socializmu v štáte. Sú asne s realizá-
ciou plánu sa malo realizova! aj kone né riešenie – deÞ nitívna likvidácia náboženstva.9 
V budúcnosti sa rátalo so zavedením povinnej náboženskej dane, ktorá znechutí veriacich 
a bude podnetom pre postupné prerušenie styku s cirkvami a náboženstvom vôbec. Tento 
plán má k$ú ový význam, pretože jeho podstatná  as! sa v nasledujúcich rokoch skuto ne 
uskuto nila. Bol základným východiskom cirkevnej politiky v #eskoslovensku.

Tlak štátnych inštitúcií na cirkvi narastal. Na Slovensku sa k 31. decembru 1948 zre-
dukovalo vydávanie náboženskej tla e. Bolo zastavené vydávanie 47 náboženských  a-

  5 KAPLAN, K.: Stát a církev v #eskoslovensku 1948 – 1953. Brno, Dopln(k, 1993, s. 23.
  6 Tamže, s. 43.
  7 BULÍNOVÁ, M., JANIŠOVÁ, M., KAPLAN, K.: c. d., s. 21.
  8 Tamže, s. 23.
  9 Tamže, s. 24.
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sopisov (z toho najviac 27 stratila rímskokatolícka cirkev a 15 evanjelická cirkev a. v.).10 
Prostredníctvom tla ovej komisie ÚAV SNF a tla ových rád sa všetky náboženské  aso-
pisy dostali do úplnej závislosti od vôle predstavite$ov štátnej moci. Množili sa prípady 
násilných zásahov proti k&azom, reho$níkom a laikom, rástla tla ová a rozhlasová kam-
pa& namierená najmä proti Vatikánu a pápežovi Piovi XII. V tejto atmosfére mali  eskí 
a slovenskí biskupi v d&och 22. – 23. marca 1949 rokova! o možnej dohode so štátom 
na konferencii v Dolnom Smokovci. Odhalenie odpo úvacieho zariadenia, ktoré nainšta-
lovala ŠtB, znamenalo zo strany episkopátu koniec ochoty rokova!. Ak dovtedy boli na 
oboch stranách tí,  o pripúš!ali kompromis a dohodu, od tohto okamihu sa dostali k slovu 
tí,  o takéto riešenie odmietali. Zo strany KS# sa presadila otvorene konfronta ná línia. 
Katolícka cirkev bola hodnotená ako posledná organizovaná sila „reakcie“ a za priori-
tu sa považovalo vytvorenie hnutia „pokrokových katolíkov“. Sú asne sa malo pristúpi! 
k detailnej kontrole cirkvi. Každá i menej významná aktivita sa mala povo$ova!. Cirkev 
tak mala by! donútená siahnu! po ilegálnych formách  innosti, aby sa jej aktívni predsta-
vitelia dostávali do konß iktu so zákonom. 

Pre „obrodné hnutie katolíkov“ sa odporú al ako najvhodnejší názov Katolícka akcia. 
Išlo o zneužitie pôvodného názvu hnutia laikov, ktorého základ položil pápež Pius XI. en-
cyklikou Ubi arcano Dei z 23. decembra 1922. V prípade úspechu akcie by sa ukázalo, že 
nie biskupi, ale komunistické vedenie dokáže zmobilizova! masy veriacich. Štátna Kato-
lícka akcia, vytvorená d&a 10. júna 1949 v Prahe, narazila na autoritu episkopátu. Zatia$  o 
v  eskej  asti štátu štátna Katolícka akcia pomerne úspešne napredovala, na Slovensku sa 
od za iatku nedokázala presadi!. Vedenie Komunistickej strany Slovenska (KSS) doslova 
sú!ažilo v získavaní podpisov pod Ohlas Katolíckej akcie, považujúc akciu za vec svojej 
prestíže. V súvislosti s realizáciou štátnej Katolíckej akcie komunistické vedenie siahlo 
k radikálnemu kroku: Predsedníctvo ÚV KSS na svojom zasadaní 17. júna 1949 navrhlo, 
aby boli do biskupských úradov v Trnave a v Spišskej Kapitule vyslaní zmocnenci Povere-
níctva školstva.11 Okrem toho sa pomocou štátnych orgánov pokúsilo prekazi!  ítanie pas-
tierskeho listu z 15. júna 1949 v kostoloch (v nede$u 19. júna 1949 a 26. júna 1949). Práve tu 
totiž katolícki biskupi charakterizovali štátnu cirkevnú politiku: „... tu nejde už o dohodu 
medzi Cirkvou a štátom, ale ide o podriadenie rímskokatolíckej Cirkvi takej ideológii, kto-
rá je protikres$anská, ktorá hlása nahradenie náboženstva materializmom a osobuje si pre 
štát práva i vo veciach svedomia, viery a mravov,  o žiadny kres$an nemôže uzna$.“12 

Situácia bola napätá. Svätá stolica sa pokúsila upevni! pozície cirkvi tým, že koncom 
júna 1949 siahla k vymenovaniu dvoch slovenských svätiacich biskupov. V prípade svätia-
cich biskupov totiž nemusela menovanie oznámi! vláde,  ím sa vyhla konß iktnej situácii. 
Za svätiacich biskupov boli vymenovaní trnavský apoštolský administrátor A. Lazík 
a rož&avský kapitulárny vikár R. Pobožný. Slávnostná biskupská vysviacka oboch sa konala 

10  PEŠEK, J.: Štát a katolícka cirkev na Slovensku – od rokovaní k ostrej konfrontácii (február 1948 – jar 1949). 
In: Historické štúdie, ro . 38, 1997, s. 96; BALÚNOVÁ, M. a kol.: BibliograÞ a novín a  asopisov vychádza-
júcich na Slovensku v r. 1945 – 1960. Martin, Vydavate$stvo Matice slovenskej, 1995, s. 1250 – 1255. 

11  Komunistické vedenie považovalo trnavského apoštolského administrátora A. Lazíka a spišského bis-
kupa J. Vojtaššáka za politicky najnebezpe nejších. V júni 1949 dostali zmocnencov aj biskupské úrady 
v Banskej Bystrici a v Nitre, v septembri 1949 biskupský úrad v Košiciach, v novembri 1949 biskupský úrad 
v Rož&ave a v decembri 1949 gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove. Vo všetkých prípadoch biskupi pro-
ti dosadeniu zmocnenca protestovali, pretože sa opieralo o starý rakúsky zákon  . 50 zo 7. mája 1874, ktorý 
nikdy na Slovensku neplatil. VNUK, F.: Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949 – 1951. 
Martin, Matica slovenská, 1999, 260 s. 

12 AMV Levo a, fond: V/T 08, inv. j. 14.
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14. augusta 1949 v Trnave. Tretím a posledným svätiacim biskupom vymenovaným 
v októbri 1949 bol rektor spišského diecézneho seminára Štefan Barnáš. Boli to posledné 
legálne  i pololegálne biskupské vysviacky. )alšie legálne biskupské vysviacky sa na Slo-
vensku konali až v roku 1973, teda o 24 rokov.

Stráženie k&azov, ktorí odmietli vyda! „závadný“ pastiersky list, pri om s tým spojené 
protestné zhromaždenia na niektorých miestach prerástli do vzbúr, pri ktorých dochádzalo 
k napadnutiu miestnych komunistických funkcionárov, príslušníkov bezpe nosti a k de-
molácii kancelárií národných výborov a policajných staníc. Takýto charakter nadobudli 
vzbury v 60 slovenských obciach. Vä ší rozsah mali v 34 obciach, kde sa ich zú astnilo 
22- až 25-tisíc osôb. Iba v týchto 34 prípadoch boli podané trestné oznámenia na 1136 osôb, 
z ktorých 467 osôb bolo odsúdených, oslobodených bolo 289 osôb a podmiene né tresty 
boli uložené 70 osobám.13 Celková výška trestov odsúdených predstavovala 547 rokov. 
Otvorený odpor bol špeciÞ kom Slovenska a niektorých moravských obcí.

Po krachu štátnej Katolíckej akcie, ke" sa nepodarilo rozloži! cirkev znútra, prikro-
 ilo komunistické vedenie k urýchleniu príprav návrhov cirkevných zákonov, ktoré mali 
spúta! cirkvi zvonka a úplne ich podriadi! štátu. Proti pripravovaným zákonom sa staval 
katolícky episkopát a aj významná  as! vedenia evanjelickej cirkvi a. v. D&a 14. októbra 
1949 Národné zhromaždenie v Prahe jednomyse$ne prijalo dva zákony: zákon  . 217/1949 
Zb., ktorým sa zria"uje Štátny úrad pre cirkevné veci a zákon  . 218/1948 Zb. o hospodár-
skom zabezpe ení cirkví a náboženských spolo ností. Zákonom  . 217/1948 Zb. sa vytvoril 
Štátny úrad pre veci cirkevné (SÚC) ako ústredný úrad vedený ministrom, ktorého menuje 
prezident republiky. Úlohou tohto úradu bolo dba! o to, aby sa cirkevný a náboženský život 
„... vyvíjal v súlade s Ústavou a zásadami %udovodemokratického zriadenia, a zaisti$ tak 
pre každého Ústavou zaru ené právo slobody vyznania, založené na zásadách náboženskej 
znášanlivosti a rovnoprávnosti všetkých vyznaní.“14 Na zloženie a smerovanie tohto úradu 
však nemali cirkvi žiadny vplyv, preto bol iba vykonávate$om reštrik nej štátnej politiky 
vo i cirkvám. Okrem toho sa v &om prejavilo nerovnoprávne postavenie Slovenska v štá-
te. Pôsobnos! ministra, povereného vedením ústredného SÚC, sa vz!ahovala aj na Sloven-
sko s tým, že ju vykonáva zásadne prostredníctvom Slovenského úradu pre veci cirkevné 
(SlÚC).15 Kompetencie SÚC a SlÚC vymedzilo vládne nariadenie  . 228/1949 z 25. októbra 
1949. O kádrovej nomenklatúre SÚC rozhodovalo vedenie KS#. Predsedníctvo ÚV KS# 
rozhodovalo o kádrových záležitostiach ministra SÚC a jeho námestníka, sekretariát ÚV 
KS# o kádrových záležitostiach prednostov odborov SÚC. Po rozhodnutí najvyšších stra-
níckych orgánov odsúhlasila vláda 25. októbra 1949 personálne obsadenie SÚC a SlÚC. 
Vláda odporu ila prezidentovi, aby vedením SÚC poverila ministra spravodlivosti A. #e-
pi ku a SlÚC predsedu Zboru povereníkov G. Husáka. Výber oboch  inite$ov dokazuje, 
aká váha sa pripisovala cirkevnej politike.16 Praktické otázky represívnej cirkevnej politiky 
sa po vytvorení SÚC a SlÚC riešili v tzv. cirkevných koordina ných komisiách (celoštátna 
a slovenská), v ktorých bol nielen zástupca tohto úradu, ale aj zástupca ŠtB a prokuratúry. 

13 SNA Bratislava, fond: Povereníctvo spravodlivosti, kartón  . 559. Správa z 1. decembra 1949.
14  Zbierka zákonov republiky #eskoslovenskej. #iastka 67, vydaná 17. 10. 1948, ro . 1949. Zák.  . 217/1949 Zb. 

z. a n. zo 14. 10. 1949, s. 639.
15  Cirkevná šestka ÚV KS# na rokovaní 12. novembra 1949 konštatovala, že „Slováci odmítají p!istoupit na 

jednotnou organizaci s naším státním ú!adem.... Schváleno: trvati d"sledn# na tom, aby oba státní ú!ady 
byly organizovány jednotn#.“ BULÍNOVÁ, M., JANIŠOVÁ, M., KAPLAN, K.: c. d., s. 291.

16  Po G. Husákovi zastával od 4. apríla 1950 úrad povereníka – predsedu SlÚC Ladislav Holdoš (do zatknutia 
2. februára 1951), od 5. júna 1951 Štefan Gažík (pôvodne zámo ník, neskôr dozorca väz&ov v Leopoldove) 
a od 5. marca 1953 Karol Fajnor. 



Róbert Letz

136

V politickej praxi na regionálnej úrovni v rokoch 1950 – 1952 zabezpe ovali realizáciu cir-
kevnej politiky neústavné orgány – cirkevné trojky a pä!ky, spájajúce miestnych politických 
funkcionárov v okresoch a krajoch. 

Zákonom  . 218/1949 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 1949, sa štát zavia-
zal poskytova! duchovným všetkých uznaných cirkví a náboženských spolo ností osobné 
požitky (základný plat, hodnostný prídavok a odmenu za vyšší výkon). Podmienkou bol 
štátny súhlas, ktorý mohli dosta! iba duchovní s  eskoslovenským štátnym ob ianstvom, 
s priznanou štátnou spo$ahlivos!ou a bezúhonnos!ou. Štátny súhlas bol podmienkou 
k výkonu duchovnej a kazate$skej  innosti a mal predchádza! každej vo$be a vymenova-
niu. Príslušný cirkevný orgán mal povinnos! ho písomne žiada! od príslušného KNV, od 
SÚC (SlÚC), alebo od vlády pod$a významu duchovnej funkcie. Predpokladom výkonu 
duchovnej  innosti bolo popri štátnom súhlase aj zloženie s$ubu vernosti.17 S$ub vernosti 
sa skladal do rúk predsedov ONV, KNV, SÚC (SlÚC), predsedu vlády pod$a významu 
funkcie. Štát si prostredníctvom SÚC (SlÚC) neosoboval rozhodova! iba o tom, kto má 
zastáva! konkrétny cirkevný úrad, ale aj o aké miesta má ís!. Všetky miesta vo výkone 
duchovnej  innosti museli by! zriadené so štátnym súhlasom. Štát sa zákonom zaviazal 
hradi! cirkvám a náboženským spolo nostiam vecné náklady pod$a rozpo tov, schvále-
ných SÚC (SlÚC). Štát prevzal funkciu dozorcu nad cirkevným majetkom. 

Na zákony  . 217/1949 Zb. a 218/1949 Zb. nadväzovalo a konkretizovalo ich pä! vlád-
nych nariadení o hospodárskom zabezpe ení jednotlivých cirkví a náboženských spolo -
ností, prijatých 18. októbra 1949. Bolo to nariadenie  . 219/1949 Zb. o hospodárskom za-
bezpe ení rímskokatolíckej cirkvi štátom,  . 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpe ení 
 eskoslovenskej cirkvi štátom,  . 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpe ení evanjelických 
cirkví štátom, "alej  . 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpe ení pravoslávnej cirkvi štá-
tom a  . 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpe ení náboženských spolo ností štátom. Pri-
jatie komplexu cirkevných zákonov a vládnych nariadení malo zásadný význam pre nábo-
ženský život v #esko-Slovensku. Cirkvi stratili charakter subjektu verejného práva. Štátu 
sa podarilo vniknú! do štruktúry cirkví, úplne ovládnu! ich hospodársky život a zásadne 
vplýva! na riešenie ich personálnych otázok. O tom, že komunistickému režimu takéto 
riešenie plne vyhovovalo sved í fakt, že zákony zostali v platnosti bez podstatných zmien 
až do roku 1990.18 Zákony znamenali jednostranné, nedialogické riešenie vz!ahu štátu 
a cirkví. Osobitne to zasiahlo najpo etnejšiu katolícku cirkev. V susedných štátoch s preva-
hou katolíckeho obyvate$stva – v Po$sku a Ma"arsku – aj v"aka príkladu konfronta ného 
postupu medzi cirkvou a štátom v #eskoslovensku, pristúpili miestne cirkvi na projekt 
„dohody“ so štátom. D&a 14. apríla 1950 bola podpísaná dohoda medzi po$ským štátom 
a miestnou katolíckou cirkvou. I ke" priniesla isté obmedzenia, umožnila zachova! kato-
lícku univerzitu v Lubline, pôsobnos! reholí, obmedzené cirkevné školstvo, viac periodík 
a knižných titulov. V Ma"arsku ústava z 18. augusta 1949 uzákonila odluku cirkvi a štátu. 
D&a 30. augusta 1950 bola pod$a vzoru Po$ska, napriek nesúhlasu Svätej stolice, podpísa-
ná dohoda medzi miestnou katolíckou cirkvou a ma"arským štátom: Cirkev sa zaviazala 
„prispieva! k mierovému rozvoju vlasti“ a štát sa zaviazal rešpektova! niektoré cirkevné 

17  S$ub vernosti bol úmyselne formulovaný ako súhlas s existujúcim politickým režimom, hoci najmä katolícka 
cirkev zdôraz&ovala, že sa neviaže na žiadnu konkrétnu politickú formu. Zbierka zákonov republiky #esko-
slovenskej. #iastka 68, vydaná 26. 10. 1949, ro . 1949. Vl. nar.  . 219/1949 Zb. z. a n. z 18. 10. 1949, s. 645. 

18  Vz!ahy štátu a cirkví upravil novým spôsobom až zákon  . 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery 
a postavení cirkví. 
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inštitúcie. V redukovanej miere ponechal aj tri mužské a jednu ženskú reholu, ktoré mali 
na starosti osem cirkevných škôl.19

Predstavitelia komunistického režimu si boli vedomí, že ve$kou prekážkou pri ovlád-
nutí cirkvi sú biskupi. Nových biskupov nebolo možné vysväti! bez súhlasu Svätej stolice, 
na druhej strane Svätá stolica by nikdy nepodporila kandidátov na biskupov spomedzi tzv. 
pokrokových k&azov. Po smrti banskobystrického biskupa A. Škrábika (8. januára 1950) sa 
naskytla tvorcom cirkevnej politiky možnos! s ve$kým dosahom. Štátna moc, odvolávajúc 
sa na potrebu zákonom stanoveného štátneho súhlasu, neuznala vo$bu kapitulárneho viká-
ra a následne do tejto funkcie presadila „pokrokového k&aza“ Jána Decheta.20 Dechet, hoci 
bol exkomunikovaný, sa svojej funkcie ujal. Tajomník ÚV KSS a  len predsedníctva ÚV 
KS# Š. Baš!ovanský sa vyjadril: „Chcem len, aby sme si uvedomili, aké ohromné ví$azstvo 
Banská Bystrica znamená,  o to je za revolúciu pre katolícku cirkev. Doterajší priebeh, 
to, že Briedo& sa vzdal, že sme tam dosadili nášho  loveka, je naše ví$azstvo... V dejinách 
okrem otvorenej odluky od cirkvi, takéto ví$azstvo nebolo.“21 Komunistickému vedeniu sa 
teda na Slovensku podaril prielom, ktorý viedol k stavu, že biskupi postupne predstavovali 
po etnú menšinu a diecézy  asto riadili dosadení generálni a kapitulárni vikári. 

Ur itou paralelou s kauzou Dechet a dosadzovaním „spo$ahlivých“ do rozhodujúcich 
cirkevných funkcií v evanjelickej cirkvi a. v. bolo odstránenie Pavla Neckára z funkcie ta-
jomníka generálneho biskupa v lete 1950. (Za iatkom roka 1951 sa stal obe!ou politického 
procesu). Na jeho miesto bol dosadený Ján Chabada. Štátna moc zneužila fakt, že úrad ge-
nerálneho biskupa evanjelickej cirkvi a. v. nebol obsadený a jeho vykonávaním bol povere-
ný starší dištriktuálny biskup V. P. #obrda. Aby eliminovala vplyv V. P. #obrdu, rozhodla 
sa dosiahnu! vymenovanie J. Chabadu za generálneho biskupa. Preto bol d&om 1. marca 
1951 v Modre zriadený samostatný Generálny biskupský úrad. Generálny konvent evanje-
lickej cirkvi a. v. jednomyse$ne navrhol ako jediného kandidáta J. Chabadu, ktorému vláda 
bez problémov udelila štátny súhlas. Funkciu generálneho dozorcu prevzal po P. Za!kovi 
A. Žiak. Štátna moc to však považovala iba za za iatok rozsiahlych personálnych zmien.22

Neoddelite$nou sú as!ou štátnej cirkevnej politiky bolo vytvorenie k&azských organi-
zácií vo ve$kých tradi ných cirkvách, ktoré reprezentovali oporu režimu v cirkvi, a ktoré 
režim ukazoval ako vzor spolupráce. Sú asne išlo o nástroj oslabenia autority „reak ných 
k&azov“ a biskupov. Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva (MHKD) sa konštituovalo 
na celoštátnom zjazde v Prahe 27. septembra 1951. V evanjelickej cirkvi a. v. zohrával po-
dobnú úlohu ako MHKD spolok Ústredie slovenských evanjelických k&azov (ÚSEK). Jeho 
ustanovujúce zhromaždenie sa konalo 9. marca 1951 vo Zvolene.

19  Bližšie pozri: ANDRÁS, E., MOREL, J.: Bilanz des ungarischen Katholizismus, Kirche und Gesellschaft 
in Dokumenten, Zahlen und Analysen. München, 1969. MULÍK, P.: Nenávideli ma bez prí iny. Totalitný 
štát a cirkev. Prešov, Vydavate$stvo M. Vaška, 2000, s. 172 – 174. 

20  VNUK, F.: Zásahy štátnej moci do obsadenia biskupského úradu v Banskej Bystrici. In: Historický zborník, 
ro . 7, 1997, s. 37 – 56. 

21  SNA Bratislava, fond: ÚV KSS – sekretariát, kartón  . 6. Protokol zo zasadnutia sekretariátu ÚV KSS d&a 
15. 2. 1950 na ÚAV SNF. 

22  Správa Š. Gažíka o otázkach cirkevnej politiky na Slovensku uvádza: „Zriadením generálneho biskupské-
ho úradu ako i vo%bou nového generálneho biskupa vytvoria sa podmienky odstavi$ do pozadia terajších 
reak ných predstavite%ov cirkvi a umožni$ pokrokovým a loajálnym duchovným ako i laickým cirkevným 
 inite%om prevzia$ vedenie cirkvi do svojich rúk.“ SNA, fond: ÚV KSS – sekretariát, kartón  . 17. Správa 
o niektorých otázkach cirkevnej politiky na Slovensku. 5. 4. 1951. Ku generálnej ofenzíve proti evanjelickej 
cirkvi a. v. došlo v priebehu roka 1952. 
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Snaha o elimináciu katolíckej cirkvi a oslabenie jej vnútornej rezistencie viedla k násil-
nej likvidácii reholí. Akcia K sa za ala násilným prepadnutím mužských kláštorov v noci 
z 13. na 14. apríla 1950. K 23. máju 1950 bolo v sústre"ovacích kláštoroch a tzv. doško$o-
vacích strediskách SlÚC sústredených 1 002 reho$níkov. Akcia „R“, namierená proti reho$-
ní kam, sa za ala 29. augusta 1950 a v rámci nej bolo sústredených 1 962 reho$ní ok. 

Na základe uvedených faktov môžeme konštatova!, že od roku 1950 komunistický re-
žim siahol už úplne otvorene k likvida ným praktikám a politickým procesom, zamera-
ným v prvom rade proti katolíckej cirkvi. Motivácia týchto útokov bola politická, ideolo-
gická a ekonomická. Všetky akcie sa navzájom prelínali a podmie&ovali. Ich cie$om bolo 
úplne prebudova! a dosta! pod kontrolu oÞ ciálnu cirkevnú štruktúru a sú asne vytvori! 
priaznivé predpoklady pre budúcu ideologickú ofenzívu. Popri akciách „K“ „R“ a „P“ sa 
uskuto nil násilný zásah proti skupine „reak ných“ k&azov. Na ich sústredenie bol ur ený 
bývalý kláštor školských bratov v Mu eníkoch. Orgány ŠtB sem za ali zváža! svetských 
k&azov v noci z 20. na 21. júla 1950. Išlo najmä o blízkych spolupracovníkov biskupov 
a vedúcich k&azských seminárov. Neskôr k nim za ali pribúda! nepohodlní kanonici, farári – 
dekani.23 Skupina „najreak nejších“ k&azov bola od októbra 1950 izolovaná v „kárnom 
kláštore“ v Nových Zámkoch. 

V snahe získa! kontrolu nad výchovou k&azského dorastu bolo prijaté vládne nariade-
nie  . 112/1950 Zb. zo 14. júla 1950. To v § 1 stanovilo, že všetko rímskokatolícke bohoslo-
vecké štúdium sa v #esku sústre"uje na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte (CMBF) v Prahe a na Slovensku na CMBF v Bratislave. Odstavec 2 tohoto para-
grafu vyhlásil zrušenie teologickej fakulty v Olomouci a všetkých diecéznych a reho$ných 
u ilíš!. § 2 stanovil, že evanjelické bohoslovecké štúdium sa na Slovensku sústre"uje na 
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Neposlušní katolícki 
bohoslovci, ktorí po likvidácii diecéznych seminárov odmietli nastúpi! do centrálneho se-
minára v Bratislave a študova! na štátom bez súhlasu Svätej stolice vytvorenej bohoslo-
veckej fakulte, boli zara"ovaní k PTP (pomocné technické prápory), ktoré pôsobili v rámci 
armády. Nedostatok bohoslovcov sa nahrádzal prijímaním do rýchlokurzov.

K najcite$nejším zásahom štátu do náboženskej štruktúry Slovenska nepochybne pat-
rila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi. Trend zjednotenia tejto cirkvi s pravoslávnou sa 
postupne presadzoval od skon enia druhej svetovej vojny. Po komunistickom štátnom 
prevrate sa umelo urýchlil a 28. apríla 1950 vyvrcholil zorganizovaním tzv. prešovského 
„soboru“, ktorý vyhlásil neplatnos! únie s Rímom. Do prešovského soboru pôsobilo na 
Slovensku 282 gréckokatolíckych k&azov, z toho 248 vo verejnej duchovnej správe. Pod-
$a správy predsedu SlÚC L. Holdoša zo 7. novembra 1950 pre cirkevnú šestku ÚV KS# 
podpísalo manifest 175 gréckokatolíckych k&azov, z ktorých zložilo s$ub – „zjednotilo sa“ 
– 103 k&azov. 65 k&azov (vrátane oboch biskupov) bolo zaistených a 27 k&azov sa skrývalo 
na neznámom mieste.24 Situácia sa výraznejšie nezmenila ani v nasledujúcich mesiacoch. 
Pod$a správy SlÚC z 5. apríla 1951 sa „zjednotilo“ 130 gréckokatolíckych k&azov, 61 bolo 
vo väzení a v pracovných táboroch, 48 sa skrývalo na neznámom mieste a 43 bolo ešte 
trpených vo svojich farnostiach.25 V akcii P-100 komunistický režim v priebehu roka 1952 

23 DUBOVSKÝ, J. M.: Akcia kláštory. Martin, Matica slovenská, 1998, s. 230. 
24  SNA Bratislava, fond: SlÚC, kartón  . 220. Správa L. Holdoša Komisii pre cirkevné otázky pri Predsedníc-

tve ÚV KS#. 7. 11. 1950. 
25  SNA, fond: ÚV KSS – sekretariát, kartón  . 17. Správa o niektorých otázkach cirkevnej politiky na Sloven-

sku. 5. 4. 1951.
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pristúpil k deportácii naplánovaného po tu 132 rodín gréckokatolíckych k&azov.26 Zo svoj-
ho bydliska, vä šinou do #iech, bolo vys!ahovaných 124 gréckokatolíckych k&azov a ich 
rodín.

Vyvrcholením útokov proti katolíckej cirkvi boli procesy s biskupmi.27 O procese 
s  eskými a slovenskými katolíckymi biskupmi sa uvažovalo už v  ase, ke" v Ma"arsku 
prebiehal proces s arcibiskupom a kardinálom J. Mindszentym. ŠtB vyhodnocovala styky 
slovenských biskupov s týmto ma"arským cirkevným hodnostárom. Podozrivý bol najmä 
spišský biskup Ján Vojtaššák, ktorý pod$a agentúrneho hlásenia ŠtB: „... prostredníctvom 
Tomanóciho odovzdá ur ený odkaz, alebo správu pre kardinála Mindszentyho študentovi 
z bohosloveckej školy v Spišskej Kapitule, ktorý odchádza do Talianska na 'alšie štúdiá. 
Spomenutý študent, ktorý odchádza do zahrani ia, na svojej ceste príležitostne navštívi 
kardinála Mindszentyho v Ma'arsku a odkaz, alebo správu od biskupa Vojtaššáka tomuto 
odovzdá.“28 Radikálnejšie riešenie – proces proti biskupom pod$a vzoru Mindszentyho – 
sa odložilo na neskoršie obdobie. Dôležitos! a vplyv Mindszentyho na Slovensku však 
komunistická moc chcela dokumentova! v tzv. mindszentyáde. ŠtB prikro ila od konca 
februára do za iatku apríla 1949 k hromadnému zatýkaniu zvä ša ma"arských k&azov 
a laikov, ktorí udržiavali kontakty s J. Mindszentym. Zaistení boli rozdelení do dvoch sku-
pín. František Bokor a spol. (celkovo 10 osôb obžalovaných z ilegálnych stykov s Mind-
szentym a z dodávaní správ o postavení ma"arskej národnostnej menšiny) a Zoltán Hentz 
a spol. (celkovo 26 osôb obžalovaných z vydávania ilegálnych tla ovín, vyzradenia štát-
neho tajomstva, príprav úkladov proti republike). V obidvoch skupinách bolo celkovo 
36 osôb, z toho 20 rímskokatolíckych k&azov a 3 kalvínski farári. Zvyšok tvorili vysokoš-
kolskí študenti a predstavitelia inteligencie. Hlavné pojednávanie sa konalo pred Štátnym 
súdom v Bratislave 30. decembra 1949.29 

D&a 27. februára 1950 rokovala cirkevná šestka ÚV KS# o možnosti pripravi! proces 
s biskupmi, ale dospela k záveru, že verejnos! nie je dostato ne pripravená na radikálne 
riešenie. Pôdu pre budúce procesy s biskupmi pripravil proces s predstavite$mi mužských 
reholí v Prahe, ktorý sa konal od 31. marca do 4. apríla 1950. Tento proces bol prvým 
politickým procesom vedeným „vo ve$kom štýle“. Vytvoril synchronizovaný mocenský 
mechanizmus, ktorý sa dal aplikova! aj na proces s biskupmi a bol zdrojom skúseností ako 
postupova! pri podobných procesoch s cirkevnými hodnostármi v budúcnosti. 

Po procese s predstavite$mi reholí sa pristúpilo k dvom ve$kým cirkevným procesom, 
kde ako hlavní obvinení Þ gurovali biskupi. Rozsudok v prvom ( eskom) procese Stani-
slav Zela a spol. bol vynesený 2. decembra 1950. Hlavný spomedzi desiatich obvinených 
– pomocný olomoucký biskup S. Zela – dostal 25 rokov väzenia. V druhom (slovenskom) 
procese boli 15. januára 1951 odsúdení až traja biskupi: Ján Vojtaššák, Michal Buzalka 

26  SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 822. Správa o pravoslávnej cirkvi na Slovensku. 25. 8. 
1952. 

27  K procesu s J. Vojtaššákom a spol. pozri: LETZ, R. (Ed.): Boli traja. Bratislava, Zväz protikomunistického 
odboja, 2001, 295 s. 

28 Archív autora. Dok.  . 297 zprav./1948. OŠB Levo a. Spravodajské hlásenie. Levo a, 4. 7. 1948.
29  Z. Hentz, Ladislav Hajdu, Štefan Varró, Zoltán Krausz a Michal Restály dostali 6 rokov väzenia, Ladislav 

Arany 8 rokov väzenia, Július Mészáros, Július Lipcsey a František Bokor 5 rokov väzenia, Ladislav Vízvá-
ry 2 roky väzenia. Ostatných obžalovaných súd oslobodil. Pôvodný širší zámer procesu sa tak nerealizoval. 
Na hlavnom pojednávaní Z. Hentz a Z. Krausz vypovedali, že vyšetrujúce orgány ŠtB ich psychickým 
a fyzickým nátlakom donútili k nepravdivým výpovediam o ilegálnej organizácii a formuláciám o tom, že 
južné Slovensko chcú pripoji! k Ma"arsku a obnovi! habsburskú monarchiu. ŠA Bratislava, fond: Štátny 
súd, kartón  . 83. Or III 83/49. 
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a Pavol Gojdi .30 Spomedzi krajín bývalého sovietskeho bloku boli iba na Slovensku odsú-
dení naraz traja biskupi. Z h$adiska komunistického vedenia plnil proces viacero úloh. Mal 
deÞ nitívne vyrieši! konß ikt medzi episkopátom a komunistickou mocou, mal exemplárne 
potresta!  as! biskupov, mal zastraši! a tak dosiahnu! povo$nos! zvyšku izolovaných bis-
kupov. Cie$om bolo preh*bi! nedôveru a rozdiel medzi cirkevnou hierarchiou a drobným 
klérom, skompromitova! cirkevnú hierarchiu v o iach veriacich a urobi! ju jednostranne 
zodpovednou za konß ikt s komunistickou štátnou mocou. Proces mal prispie! k politickej 
prevýchove más a k zvýšeniu dôvery k režimu, odsúdi! slovenskú štátnos! a živú tradí-
ciu slovenského $udáctva, odhali! Vatikán ako nástroj medzinárodného „imperializmu“ 
a jeho sprisahania proti $udovým demokraciám. Po procese s tromi slovenskými biskupmi 
nasledovali procesy s "alšími dvomi slovenskými svätiacimi biskupmi – s gréckokatolíc-
kym Vasi$om Hopkom (24. októbra 1951)31 a rímskokatolíckym Štefanom Barnášom (28. 
november 1951).32 Pri týchto dvoch procesoch komunistické vedenie nepripravilo ich pro-
paga né využitie ako v prípade procesu J. Vojtaššák a spol. 

Po otvorených násilných akciách proti katolíckej cirkvi v rokoch 1949 – 1951 neostáva-
lo cirkvi iné východisko ako prejs! do ilegality a vytvára! paralelné štruktúry, unikajúce 
pozornosti štátnej kontroly. Prvá tajná biskupská vysviacka sa na Slovensku uskuto nila 
krátko po zásahu proti mužským reholiam. Vysvätený bol dekan – farár v Topo$ anoch 
Anton Richter. A. Richter však bol ešte v roku 1950 internovaný. Tzv. mimoriadne (me-
xické) fakulty, ktoré dostali sídelní biskupi v #esko-Slovensku, však neviedli k ve$kému 
úspechu. Mená tajných generálnych vikárov sa neudržali v tajnosti. Zdrojom skrytej cir-
kvi sa tak stali iniciatívni mladí jezuiti. Vo veci vysviacky reálne do úvahy prichádzal 
iba rož&avský biskup R. Pobožný ako jediný benevolentnejšie strážený biskup. D&a 29. 
septembra 1950 v nemocni nej kaplnke tajne vysvätil za k&aza 29-ro ného jezuitu Pavla 
Hnilicu.33 Hnilica okrem biskupa Pobožného presved il aj  eského biskupa Kajetána Ma-
touška, aby takisto vykonával tajné vysviacky. D&a 1. januára 1951 navštívil P. Hnilica Ma-
teja Marku, ktorý bol tajne vymenovaný za prvého zástupcu provinciála jezuitov. Na jeho 
príkaz odcestoval Hnilica v ten istý de& do Rož&avy, aby prijal tajnú biskupskú vysviacku. 
Tajné biskupské svätenie vykonal biskup Pobožný 2. januára 1951 v nemocni nej pivnici 
v Rož&ave.34 P. Hnilica za al sám tajne vysviaca! nových k&azov. Vzh$adom na intenzívne 
pátranie ŠtB sa rozhodol pre exil.35 Skôr ako odišiel, tajne v noci z 24. na 25. augusta 1951 
vysvätil v Bratislave za biskupa Jána Korca. Tak sa za ala odvíja! ni! "alších tajných bis-
kupských vysviacok. Hnilicova biskupská vysviacka i "alšie tajné vysviacky sa vykonali 
bez predchádzajúceho vedomia Svätej stolice. Sám Hnilica musel dlho bojova!, aby obhájil 
svoje konanie, lebo stanovisko Svätej stolice bolo odmietavé: „Quod factum est, factum 
est male.“ Jeho biskupská hodnos! bola oÞ ciálne zverejnená až v roku 1964. Vysoký po et 
tajných biskupských vysviacok v bývalom #esko-Slovensku v porovnaní s Ma"arskom 

30  J. Vojtaššák bol odsúdený na 24 rokov väzenia, M. Buzalka a P. Gojdi  na doživotie. ŠA Bratislava, f. Štátna 
prokuratúra, kartón  . 100, SPt III/1/95/50. J. Vojtaššák a spol. Rozsudok.

31  V. Hopku súd odsúdil bez akéhoko$vek usved ujúceho dôkazu na 15 rokov väzenia. ŠA Bratislava, fond: 
Štátny súd, 2 Ts III 87/51. Rozsudok. 

32  Biskup Š. Barnáš bol odsúdený na 15 rokov väzenia. ŠA Bratislava, fond: Štátny súd, 3 Ts III 92/51. Rozsu-
dok.

33  HNILICA, J., VNUK, F.: Pavol Hnilica, biskup uml anej Cirkvi. 1. diel. Trnava, Dobrá kniha, 1992, s. 123 
– 127.

34 Tamže, s. 146 – 153.
35 P. Hnilica tajne prekro il hranice s Rakúskom so skupinou "alších osôb 3. decembra 1951.
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a Po$skom je nielen prejavom aktívneho odporu proti štátnemu tlaku na cirkev, ale vyjad-
ruje aj intenzívnejší stupe& prenasledovania cirkvi komunistickým režimom. 

Pre ateiza nú politiku režimu predstavovali tajne vysvätení k&azi a biskupi stálu hroz-
bu. ŠtB sa usilovala za každú cenu získa! o nich informácie. Skrytá cirkev sa však nedala 
kontrolova! a jej pôsobenie malo nielen praktický, ale nepochybne aj povzbudzujúci ú i-
nok na veriacich. Viacero diecéznych k&azov a reho$níkov sa rozhodlo ži! v ilegalite. Naj-
dlhšie ukrývajúcim sa k&azom na Slovensku bol rímskokatolícky k&az, pôvodne kaplán 
v Prešove, Ondrej Slaninka. Ukrýval sa s pomocou veriacich od apríla 1950 až do 1. júna 
1960, teda celých 10 rokov. 

Osobitné miesto v živote veriacich rímskokatolíckej cirkvi majú verejné cirkevné sláv-
nosti – púte, procesie, birmovky. Toto špeciÞ kum bolo výsostne katolícke, preto citlivo 
zasiahlo práve katolíkov, a nie protestantské cirkvi. Masový charakter týchto akcií chá-
palo komunistické vedenie ako kolektívne a manifesta né vyjadrenie príslušnosti k inej 
– nepriate$skej – ideológii. Sú asne ich vnímali ako prejav zaostalosti a neuvedomelosti. 
Zásahy proti pú!am sa vo zvýšenej miere za ali prejavova! od nepokojov, súvisiacich so 
štátnou Katolíckou akciou v roku 1949. Išlo o zámerné obmedzovanie dopravy, odpútava-
cie akcie a rôzne dezinformácie, zastrašovanie a pod. Tieto metódy sa v "alšom období ešte 
zdokona$ovali a nadobudli charakter široko koncipovaného boja, riadeného z najvyšších 
straníckych orgánov. Politický sekretariát ÚV KS# prijal v júni 1952 uznesenie, týkajú-
ce sa vyu ovania náboženstva na školách. Obsahovalo novú zásadu prihlasovania detí na 
náboženstvo. Náboženstvo smeli navštevova! iba deti, ktoré prihlásili rodi ia. Za ali sa 
široko organizované kampane proti prihlasovaniu detí na náboženstvo.36 

Rok 1953 sa neprejavil ako výraznejší medzník v prenasledovaní kres!anov. Procesy 
ako najtransparentnejšia forma prenasledovania pokra ovali "alej. Sústredili sa najmä na 
laický apoštolát. Proces so skupinou I. Starí ek a spol. prebiehal v d&och 26. – 29. apríla 
1954.37 Nasledoval proces so Silvestrom Kr mérym a Jozefom Suchým, rozsudok nad obi-
dvoma obžalovanými bol vynesený 24. júna 1954.38 Proces s 12 obžalovanými sa konal 
pred Najvyšším súdom v Prahe v d&och 12. – 15. októbra 1954. Obžalovaní boli súdení 
za údajnú velezradu a vyzveda stvo proti #esko-Slovensku a jeho spojencom.39 Za ur itú 

36  LETZ, R.: Prenasledovanie kres!anov na Slovensku. In: Zlo iny komunizmu. 1. diel. Prešov, Vydavate$stvo 
M. Vaška, 2000, s. 195 – 198. 

37  I. Starí ek (asistent na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave) bol odsúdený na 15 rokov väzenia, Brigita 
Flochová na 4 roky, Štefan Šmálik (katolícky k&az v Bratislave) na 13 rokov, Anna Tóthová na 4 roky, Július 
Porubský na 6 rokov, Vincent Belan (katolícky k&az v Bratislave) na 6 rokov, Karol Cibira (katolícky k&az 
v Krakovanoch) na 7 rokov, František Pa&ák (k&az, jezuita) na 6 a pol roka väzenia, Ferdinand Záhoranský 
na 5 rokov, Ján Gun aga (lekár) na 4 roky, Imrich Mráz na 4 roky, Rudolf #avojský na 4 a pol roka, Ján 
Kraj&ák (katolícky k&az) na 5 a pol roka, Vladimír Kr méry na 2 a pol roka, Eduard Chalúpka na 5 rokov, 
Cecília Cesneková na 3 a pol roka, Elena Šmidtová na 8 rokov, Jozef Šoška na 1 a pol roka, Silvester Rak 
(katolícky k&az v Mojmírovciach) na 6 rokov, Irena Šošková na 1 a pol roka, Anna Hrušovská na 5 rokov, 
Mária Mrázová na 1 rok, Mária Jakubcová na 5 rokov, Anna Langerová na 3 mesiace. Pozri: SNA Bratisla-
va, fond: Námestník generálneho prokurátora, kartón  . 137. Dok.  . SKPt 17/53. Prípis Krajskej prokura-
túry v Bratislave Generálnej prokuratúre v Prahe. Bratislava, 21. 12. 1956. #ARNOGURSKÝ, J.: Politické 
procesy. In: Poh%ady,  . 6, 1988, s. 95. 

38  S. Kr méry bol odsúdený na 14 rokov väzenia, J. Suchý na 10 rokov, prepadnutie majetku a 5 rokov straty 
 estných ob ianskych práv. Pozri: KR#MÉRY, S.: To nás zachránilo, s. 160 – 161. 

39  Rudolf Šesták bol odsúdený na 23 rokov väzenia, Juraj Jendželovský (správca farnosti v Bardejove) na 
18 rokov, Vojtech Jen ík (k&az v Pezinku) na 16 rokov, Dominik Bartosziewicz (k&az, bývalý pracov-
ník Ústrednej katolíckej kancelárie v Bratislave) na 16 rokov, Ján Puobiš (lekár) na 16 rokov, Anton Neu-
wirth (prednosta Ústavu lekárskej chémie na Lekárskej fakulte v Košiciach) na 12 rokov, Juraj Žalobín 
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zmenu cirkevnej politiky môžeme považova! fakt, že od jesene 1953 prestal by! predse-
da SÚC  lenom vlády a predseda SlÚC  lenom Zboru povereníkov. Klesol teda vonkaj-
ší politický význam týchto funkcií, no mechanizmus a jeho personálna kontinuita ostali 
zachované. V roku 1956 sa straníckemu vedeniu v #esko-Slovensku v podstate podarilo 
obmedzi! možnos! celospolo enskej diskusie o vnútrostraníckych záležitostiach, a tak za-
bezpe i! kontinuitu stalinského režimu. V cirkevnej oblasti došlo k ur itým ústupkom, ako 
bolo napríklad zrušenie SÚC a SlÚC. SÚC bol zrušený vládnym nariadením  . 19/1956 Zb. 
zo 16. júna 1956 a SlÚC vládnym nariadením  . 34/1956 Zb. zo 14. júla 1956. Ich kompe-
tencie prešli na rezort ministerstva a povereníctva školstva, kde bol zriadený nový odbor 
pre veci cirkevné. Nedostato né bolo aj podmiene né prepustenie nieko$kých aktivistov 
a mierna revízia niektorých rozsudkov Štátneho súdu a krajských súdov. Slovenskí kato-
lícki biskupi a ordinári sa obrátili na prezidenta A. Zápotockého s predtým nemyslite$nou 
prosbou, v ktorej písali: „Uvažujúc o udalostiach v susedných %udovodemokratických štá-
toch, najmä v Ma'arsku a Po%sku a majúc na zreteli niektoré vyhlásenia našich popred-
ných úradných  inite%ov, dovo%ujeme si Vás poprosi$, aby ste rá ili udeli$ amnestiu tým-
to uväzneným katolíckym biskupom: Jánovi Vojtaššákovi, Pavlovi Gojdi ovi, Michalovi 
Buzalkovi, Vasilovi Hopkovi, Štefanovi Barnášovi, Stanislavovi Zelovi a Štefanovi Troch-
tovi.“40 Biskupi sa okrem toho v lete 1956 obežníkom obrátili na svojich k&azov, aby zisti-
li, kedy boli odsúdení alebo inak perzekvovaní. Tieto dve akcie považovali predstavitelia 
komunistického režimu za nepriate$ský postoj k zriadeniu,  o dali biskupom najavo. Po 
potla ení ma"arskej revolúcie a „normalizácii“ pomerov v Po$sku sa v #SR za ala ve$ká 
ideologická ofenzíva, zameraná proti kres!anským cirkvám. Na základe uznesenia politic-
kého byra ÚV KS# z 21. mája 1957 sa moc rozhodla uskuto &ova! hospodársko-Þ nan nú 
politiku vo i cirkvám tak, aby sa postupne znižovali štátne príspevky na vecné náklady 
cirkví.41 Komunistické vedenie prijalo opatrenia na zefektívnenie a lepšie maskovanie kon-
troly cirkevného života. Vládnym uznesením  . 560 z 27. júna 1958 sa zmenilo dovtedajšie 
organiza né usporiadanie cirkevnopolitického aparátu na KNV a ONV. Bývalé odbory pre 
veci cirkevné rád KNV boli zrušené a ich agenda presunutá do odboru školstva a kultúry, 
pri om v odboroch školstva a kultúry sa vytvorili oddelenia pre veci cirkevné. Stanovil sa 
jednotný postup: „1. zásadné otázky cirkevnej politiky bude prerokováva$ súdruh minister 
(na Slovensku povereník) s vedúcimi odborov školstva a kultúry rád KNV... v religióznych 
okresoch nepoverova$ cirkevných tajomníkov ešte inou agendou.“42 Uznesenie politického 
byra ÚV KS# zo septembra 1958 uložilo zosilni! dozor štátu nad cirkvami.

(prevádzkový inžinier na Trati družby) na 11 rokov, Ivan Porazík (prednosta ústavu na Lekárskej fakulte 
v Košiciach) na 11 rokov, Pavol Eichler (primár interného oddelenia) na 11 rokov, Júlia Baníková na 4 roky, 
Ladislav Hanus (bývalý rektor spišského diecézneho seminára, profesor morálky, sociológie a cirkevného 
umenia) na 16 rokov, Martin Konopa (absolvent Russica, farár v Nesluši) na 21 rokov. AMV Levo a, fond: 
A 8, inv. j. 720. Dok.  . IM-0024/58. Zpráva o vyhodnocení p'ípadu MUDr. R. Šesták a spol. Praha, 28. 
12. 1959.

40  Archív rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu Trnava, fond: A. Lazík, nezaradené, máj 1956. 
41  SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 1003. Správa o sú asnej cirkevnopolitickej situácii na Slo-

vensku. Predkladá s. Lenárt. Zasadnutie 27. 2. 1959. Štátne výdavky na cirkvi boli z roka na rok zámerne 
znižované. V roku 1960 dostali cirkvi na Slovensku 44 002 377 K s, v roku 1961 to bolo 38 626 513 K s, 
v roku 1962 to bolo 35 184 573 K s, v roku 1963 to bolo 34 456 514 K s, v roku 1964 to bolo 35 363 365 K s. 
SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 1152. Informatívna správa o cirkevnopolitickej situácii 
a sú asných problémoch ved.-ateist. výchovy na Slovensku. Predkladá s. Bi$ak, s. Lú an. 

42  SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 1003. Správa o sú asnej cirkevnopolitickej situácii na 
Slovensku. Predkladá s. Lenárt. Zasadnutie 27. 2. 1959.
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V d&och 9. – 10. januára 1958 rokoval ÚV KSS v Bratislave o záveroch moskovských 
porád komunistických a robotníckych strán (konali sa 16. – 19. novembra 1957), ktoré mali 
dokumentova! jednotu komunistického hnutia. Otvorene sa upozor&ovalo na nebezpe en-
stvo revizionistických tendencií. Z podnetu politického byra ÚV KS# sa za ala postupne 
pripravova! pôda pre nové politické procesy. Po predchádzajúcom schválení najvyššími 
straníckymi orgánmi sa rozhodlo organizova! dva procesy s bývalými  lenmi Pohotovost-
ných oddielov Hlinkovej gardy v Bratislave a v Banskej Bystrici, pri om do každého z nich 
náro ky zaradili katolíckeho k&aza. Tento moment mal poukáza! na spojitos! katolíckych 
k&azov s „vrahmi a zlo incami“. Bratislavský proces so skupinou Leon Bunta a spol. sa konal 
v d&och 14. – 18. apríla 1958. Medzi odsúdenými bol k&az Albert Hedera (v rokoch 1943 – 
1945 kaplán v Považskej Bystrici).43 Banskobystrický proces so skupinou +udovít Laco 
a spol. sa konal v d&och 22. – 26. apríla 1958. Medzi odsúdenými bol k&az Leonard Slia an, 
v rokoch 1934 – 1950 farár v Krupine.44 Komunistické vedenie sa rozhodlo zasadi! úder ka-
tolíckej cirkvi aj pokusom o likvidáciu spolo enstiev bývalých reho$níkov, ktorí sa usilovali 
tajne udrža! kontinuitu reho$ného života. V rokoch 1960 – 1962 sa uskuto nila séria proce-
sov s reho$níkmi (jezuiti, verbisti, tešitelia, školskí bratia, redemptoristi, kapucíni, lazaristi 
a vincentky). Tieto procesy nadobudli medzinárodný rozmer,  o sa dá ilustrova! na príklade 
kapucínov. ŠtB na základe výpovedí získaných po as vyšetrovania zistila, že slovenskí ka-
pucíni udržiavali styk s kapucínmi v Ma"arsku prostredníctvom pátra Bélu Barezucha (pô-
vodom z Bratislavy). Páter Béla v roku 1957 navštívil v Bratislave pátrov kapucínov Rajnera 
a Janovského, pri om sa vzájomne informovali o stave kapucínskej rehole v #SR a v Ma-
"arsku. V júni 1961 vyslalo ma"arské ministerstvo vnútra vo veci kontaktov ma"arských 
a slovenských kapucínov svojho zástupcu do Bratislavy. Zástupca ministra vnútra Ma"arskej 
$udovej republiky József Galambos o tom informoval námestníka  esko-slovenského minis-
tra vnútra J. Kudrnu a navrhol stretnutie ma"arských a  esko-slovenských orgánov Minis-
terstva vnútra v blízkej budúcnosti v Bratislave alebo v Rajke.45 Informácie o stykoch medzi 
slovenskými a ma"arskými kapucínmi poslala KS MV Bratislava zahrani nému oddeleniu 
vnútornej správy Ministerstva vnútra, aby ich dalo k dispozícii ma"arskému ministerstvu 
vnútra. Sú asne navrhla osobné stretnutie medzi orgánmi ma"arského a  esko-slovenského 
ministerstva vnútra.46 Na konci roka 1961 KS MV v Bratislave rozpracovala  lenov rádu 
benediktínov na  ele s predstaveným rádu Luciánom Bírom, pri om vyšli najavo kontakty 
benediktínov na Slovensku s benediktínmi v Ma"arsku. Tieto kontakty sa uskuto &ovali 
cez Norberta Bélu Legányiho, arciopáta benediktínskeho kláštora v ma"arskej Pannonhal-
me. Bol to "alší dôvod na koordináciu  innosti orgánov ma"arského a  esko-slovenského 
ministerstva vnútra. Dlho pripravovaná porada medzi pracovníkmi ma"arského minister-
stva vnútra a pracovníkmi KS MV Bratislava sa uskuto nila 17. januára 1962 v Bratislave 
v budove KS MV Bratislava. „Cie%om porady bolo prejednanie spolo ných opatrení v agen-
túrno-operatívnom rozpracovaní ilegálnych náboženských rádov, ktorých  innos$ zasahuje 

43  Albert Hedera bol odsúdený na 24 rokov väzenia. SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 980. 
Správa o priebehu a výsledku procesov s  lenmi býv. PO HG. Bratislava, 7. 5. 1958. 

44  Leonard Slia an bol odsúdený na 25 rokov väzenia. SNA Bratislava, fond: ÚV KSS-preds., kartón  . 980. 
Správa o priebehu a výsledku procesov s  lenmi býv. PO HG. Bratislava, 7. 5. 1958.

45  AMV Levo a, fond: A 11, inv. j. 6. Dok.  . 41-Cs-4792/61. List J. Galambosa J. Kudrnovi. Budapeš!, 7. 7. 
1961. List je písaný po rusky. 

46  AMV Levo a, fond: A 11, inv. j. 6. Dok.  . A/3-00243/331-1961. List ná elníka KS MV Bratislave plk. 
Housku vnútornej správe Ministerstva vnútra – zahr. oddelenie. Bratislava, 3. 11. 1961. 
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jak do (SSR, tak i do M)R... Na záver porady bolo dohodnuté spolo né opatrenie za ú elom 
'alšieho postupu pri rozpracovávaní ilegálnych rádov.“47 

Komunistický mocenský aparát za al od roku 1959 venova! intenzívnejšiu pozornos! 
evanjelickej cirkvi a. v. Pod zámienkou nežiadúcej aktivizácie cirkevného života sa použili 
už predtým osved ené metódy postupu proti cirkvám. Poznatky, získané z vyšetrovania 
A. Baricu a "alších evanjelických farárov, slúžili na prípravu rozhodujúceho úderu, namie-
renému proti bývalému  obrdovskému vedeniu evanjelickej cirkvi a aktívnym duchovným. 
To,  o sa pripravovalo už na za iatku 50. rokov, sa realizovalo s istým oneskorením. Akoby 
tým komunistický režim chcel dokáza! svoju „spravodlivos!“ v rozdávaní úderov proti 
cirkvám. Od konca roka 1961 za ína hromadné zatýkanie a vyšetrovanie evanjelických du-
chovných, ktoré vyvrcholilo sériou procesov v roku 1962. Bol to najrozsiahlejší represívny 
zásah proti evanjelickým duchovným od prevzatia moci komunistickou stranou v roku 
1948. ŠtB vytvorila konštrukciu o ilegálnom vedení evanjelickej cirkvi a. v., ktoré cie$a-
vedome od roku 1948 pracovalo proti režimu. Hlavnou postavou medzi zatknutými evan-
jelickými k&azmi bol Jozef Juráš. Proces J. Juráš a spol. sa konal pred Krajským súdom 
v Košiciach 14. júla 1962.48 Proces Vladimír P. #obrda a spol. so šiestimi obžalovanými sa 
konal pred Krajským súdom v Banskej Bystrici v d&och 16. – 18. júla 1962.49

Proticirkevný kurz z konca 50. rokov sa odrazil aj v ústave, prijatej ako zákon 
 . 100/1960 Zb. z 11. júla 1960. Pod$a  lánku 16 ústavy: „Celá kultúrna politika v (esko-
slovensku, rozvoj vzdelania, výchova a vyu ovanie sa vedú v duchu vedeckého svetového 
názoru, marxizmu-leninizmu, a v úzkom spojení so životom a prácou %udu... Štát a spolo-
 enské organizácie sa sústavne usilujú odstráni$ prežitky vykoris$ovate%skej spolo nosti 
vo vedomí %udí.“50 Výrazný rozdiel v porovnaní s ústavou z roku 1948 bol v tom, že pred-
chádzajúca ústava zakotvovala zásadu rovnosti ob anov pred zákonom bez oh$adu na to, 
 i je ob an veriaci alebo bez vyznania, ako aj zásadu, že sa nikomu pre jeho náboženské 
presved enie nesmie dia! ujma. Nová ústava bola signálom zintenzívnenia ateistickej pro-
pagandy. Práve v roku 1960 sa vytvorilo oddelenie vedeckého ateizmu v rámci FilozoÞ c-
kého ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Najvýraznejší trestný postih pre neželané 
cirkevné aktivity stanovil § 178 Trestného zákona  . 140/1961 Zb. zo d&a 29. novembra 

47  AMV Levo a, fond: A 11, inv. j. 6. Dok.  . A/3-0033/3-1962. List ná elníka KS MV Bratislava pplk. M*kve-
ho pplk. S. Zadrobílkovi, ná elníkovi zahrani ného odd. sekretariátu Ministerstva vnútra. Bratislava, 
21. 2. 1962. Ministerstvo vnútra Ma"arskej $udovej republiky zastupovali pracovníci 5. oddelenia mjr. 
István Berényi a mjr. József Pfeibert. KS MV Bratislava zastupovali zástupca ná elníka kpt. Valter, kpt. 
Bakoš a kpt. Ferko. 

48  J. Juráš dostal trest 13 rokov väzenia a 5 rokov zákazu výkonu povolania duchovného. J. Madarás bol od-
súdený na 3 roky väzenia a 3 roky zákazu k&azskej služby. J. Agnet bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia 
a 5 rokov zákazu k&azskej služby. Pozri: JURÁŠ, J.: Z temného údolia, s. 71, UHORSKAI, P., TKÁ#I-
KOVÁ, E. (Eds.): Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 1997, 1. diel, 
s. 17, 2. diel, s. 13. 

49  V. P. #obrda bol odsúdený na 15 mesiacov väzenia (pod$a toho istého rozsudku sa výkon trestu od&atia 
slobody podmiene ne odložil na skúšobnú dobu 2 roky), F. F. Ruppeldt na 18 mesiacov, J. Struhárik na 15 
mesiacov, +. Vajdi ka na 12 mesiacov, O. Vízner na 14 mesiacov, D. Bancíková na 14 mesiacov. Vajdi ka, 
Vízner a Bancíková dostali ved$ajší trest zákaz  innosti duchovného na dobu 5 rokov. Najvyšší súd v Prahe 
prerokoval 13. a 15. 12. 1962 rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici a rozhodol o zrušení rozsudku 
týkajúceho sa V. P. #obrdu v celom rozsahu. D. Bancíkovej znížil trest na 1 rok väzenia. O. Víznerovi 
a J. Struhárikovi zrušil rozsudok v celom rozsahu. Odvolania F. F. Ruppeldta a +. Vajdi ku boli zamietnuté. 
Pozri: BANCÍKOVÁ, D.: Divné sú cesty božie... (bez miesta vydania a vydavate$a), 1991, s. 74 – 77. 

50  CHOVANEC, J., TRELLA, R.: Ústava #eskoslovenskej socialistickej republiky. Bratislava, Pravda, 1982, 
s. 114. 
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1961. Hovoril o marení dozoru nad cirkvami a náboženskými spolo nos!ami. Pod$a tohto 
paragrafu ten, kto v úmysle mari! alebo s!ažova! výkon štátneho dozoru nad cirkvou ale-
bo náboženskou spolo nos!ou, poruší ustanovenie zákona o hospodárskom zabezpe ení 
cirkví a náboženských spolo ností  . 218/1949 Zb., bude potrestaný od&atím slobody až na 
2 roky alebo pe&ažným trestom.51 

Pokus o politickú reformu tvrdého kurzu KS# sa prejavil v roku 1968 aj v cirkevnej po-
litike štátu. Spo iatku sa nepomýš$alo na výrazné korektúry, o  om sved í plán hlavných 
úloh celoštátneho Sekretariátu pre veci cirkevné (SPVC) pri ministerstve kultúry na rok 
1968, prerokovaný so slovenským SPVC a s KCT 17. januára 1968. Jeho deÞ nitívne znenie 
z 2. februára 1968 upozor&uje na nebezpe enstvo podcenenia vplyvu cirkví na spolo nos!. 
Pod$a dokumentu sa nesmie pripusti! zvýšenie religiozity, dialóg medzi marxistami a kres-
!anmi musí by! „... chápán jako jeden z prost!edk" k p!ekonávání náboženského myšlení 
v#!ících, jako speciÞ cká forma ideologického boje o vít#zství socialistické a komunisti-
cké perspektivy ve v#domí lidí.“52 Sú asne sa po ítalo s využitím historických interkonfe-
sionálnych rozdielov: „... u nekatolických církví využívat jejich historického antikatoli-
ckého zam#!ení k narušování ekumenických snah s katolicismem“.53 Iniciatíva cirkví a ich 
tlak na ústredné stranícke a štátne orgány naberali od januára 1968 na intenzite. Oblas! 
cirkevného života sa nedala obís!. Z väzníc boli prepustení náboženskí aktivisti, umož-
nila sa vä šia sloboda tla e a vydavate$skej  innosti, v obmedzenej podobe sa tolerovalo 
pôsobenie reholí, zmenili sa predpisy pre vyu ovanie náboženstva, umožnilo sa štúdium 
vä šiemu po tu bohoslovcov, z biskupských úradov boli po 19 rokoch odvolaní vládni 
zmocnenci, samovo$ne zanikli kolaborantské k&azské organizácie. Výraznou korektúrou 
dovtedajšej štátnej cirkevnej politiky bolo legalizovanie gréckokatolíckej cirkvi, a to uzne-
sením vlády  . 205 o povolení gréckokatolíckej cirkvi a vládnym nariadením  . 70/1968 
Zb. o hospodárskom zabezpe ení gréckokatolíckej cirkvi štátom. Obidve rozhodnutia boli 
prijaté 13. júna 1968. V cirkvách vznikali obrodné skupiny, ktoré sa usilovali o vnútornú 
obrodu cirkvi. Na Slovensku bolo toto pnutie menej intenzívne než v #esku, kde sa podari-
lo viac oživi! najmä vydavate$skú  innos!. Prí iny efektívnejšieho využívania uvo$neného 
priestoru v #esku treba h$ada! v personálnych zmenách na niektorých dôležitých postoch 
na Sekretariáte pre veci cirkevné a na ministerstve školstva (na Slovensku k nim nedošlo), 
ale aj vo vä šej miere angažovanosti zo strany biskupov a laikov. 

Vstup interven ných vojsk do #SSR v noci z 20. na 21. augusta 1968 znamenal za iatok 
obdobia normalizácie a sú asne aj obmedzovanie náboženského života. Išlo o opätovný 
návrat k predchádzajúcim formám štátnej cirkevnej politiky. Po prijatí ústavného zákona 
o federácii za al od 1. januára 1969 v rámci rezortu ministerstva kultúry fungova! samostat-
ný Sekretariát pre veci cirkevné (SPVC). V Prahe sa vládnym uznesením  . 46 z 28. januára 
1971 vytvoril pri úrade predsedníctva vlády #SSR federálny SPVC pod vedením K. Hr,zu 
(po K. Hr,zovi nastúpil Z. Mixa a v roku 1972 František Jelínek, neskôr opä! K. Hr,za až 
do roku 1983, po &om Vladimír Jank,). Federálny SPCV bol podriadený podpredsedovi 
vlády Matejovi Lú anovi. M. Lú an bol sú asne spolu s J. Fojtíkom a O. Švestkom  le-
nom ideologickej komisie ÚV KS#. M. Lú an bol známy svojím odmietavým prístupom 
k uvo$neniu náboženského života po as obrodného procesu v roku 1968. V tom  ase zastá-

51  Sbírka zákon, #eskoslovenské socialistické republiky, ro . 1961,  ástka 65, vydána 8. 12. 1961, zákon 
 . 140/1961 Trestní zákon, s. 492.

52  CUHRA, J.: Církevní politika KS# a státu v letech 1969 – 1972. Sešity ÚSD AV #R, zv. 32. Praha, ÚSD AV 
#R, 1999, s. 12.

53 Tamže.
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val úrad povereníka SNR pre školstvo a kultúru.54 Bez oh$adu na reorganiza né zmeny boli 
federálny i republikové SPVC spolutvorcami cirkevnej politiky v období normalizácie. 

V období normalizácie sa obnovili zásady štátnej cirkevnej politiky spred roka 1968. 
Likvidovali sa krátkodobé výdobytky obrodného procesu a za ala sa opä! šíri! ateistická 
propaganda. Pod$a uznesenia ÚV KSS sa k 1. januáru 1971 mal zriadi! Ústav vedeckého 
ateizmu (ÚVA) SAV. Nápl&  innosti ústavu bola v zmysle uznesenia zameraná proti ná-
boženstvu a mala pomôc! potla i! jeho vplyv v spolo nosti.55 Na základe inštrukcie stra-
níckeho vedenia Predsedníctvo SAV uznesením z 21. decembra 1970 zriadilo k 1. januáru 
1971 Kabinet vedeckého ateizmu. ÚVA SAV za al vyvíja!  innos! od 1. apríla 1971 a jeho 
riadite$om sa stal F. Vaše ka. Rezistencia proti danému stavu sa na Slovensku sformovala 
v štruktúrach skrytej cirkvi. Ve$ký význam mali najmä skupiny laického apoštolátu, ktoré 
sa sformovali okolo saleziána Jána Be&u. K J. Be&ovi sa pôvodne pridali aj S. Kr méry 
a V. Jukl. Od roku 1969 sa už systematickejšie za ali budova! „krúžky“, malé spolo enstvá 
pozostávajúce z 5 – 10 mladých aktivistov najmä z radov vysokoškolákov.56 Absolventi 
vysokých škôl sa po skon ení štúdií  asto vracali do svojich pôvodných bydlísk po celom 
Slovensku, kde pokra ovali v aktivite a zakladali nové „krúžky“. Tak sa od roku 1975 
vytvorila sie!, ktorá pokrývala  as! slovenských obcí a miest.57 Slovenské pútnické mies-
ta (Šaštín, Levo a, Staré Hory, Marianka, Gaboltov a iné) sa stali aj napriek trvajúcemu 
odporu komunistických mocenských štruktúr priestorom pre neformálne stretávanie laic-
kých aktivistov. 

Cirkevná politika štátu v 70. a 80. rokoch nestrácala reštrik ný charakter. Procesy boli 
zriedkavejším, no stálym javom. V"aka existujúcim medzinárodným dohodám – záve-
re ný akt helsinskej mierovej konferencie – musel komunistický režim aspo& navonok 
ukazova! zmierlivú tvár. Vo vnútri však k- ovite sledoval starú líniu cirkevnej politiky. 
Vzh$adom na vä šiu informa nú prepojenos! a medializáciu prenasledovania kres!anov sa 
usiloval represívne opatrenia utajova! alebo maskova!. V tejto atmosfére sa rodil posledný 
dlhodobý program vo vz!ahu k cirkvám. D&a 12. januára 1982 schválilo Predsedníctvo 
ÚV KSS dokument Návrh dlhodobého postupu v oblasti cirkevnej politiky a vedecko-ate-
istickej výchovy po XVI. zjazde KS( a zjazde KSS. Na rokovanie predsedníctva ÚV KSS 
ho po konzultácii s ÚV KS# predložili M. Válek a +. Pezlár. Dokument konštatoval, že 
v dôsledku zostrenej medzinárodnej situácie sa vystup&oval tlak zahrani ných cirkevných 
centier, najmä Vatikánu, na #SSR, osobitne na Slovensko. „(innos$ Vatikánu, vrátane 
klerikálno-%udáckej emigrácie a zasahovania po%ského episkopátu, sa odráža vo zvýšenej 
aktivizácii  asti hierarchie katolíckej cirkvi, tzv. tajnej cirkvi, reho%níkov, reho%níc, du-
chovných mimo pastorácie a laického apoštolátu na Slovensku. Ich  innos$ sa zameriava 
predovšetkým na rodinu a mládež.“58 Celá analýza mylne – ako po as celej normalizácie 
– vychádzala z tézy, že o aktivizáciu kres!anov na Slovensku sa usilujú zahrani né cir-
kevné centrá, spojené so záujmami „západných imperialistických mocností“. Za otvorený 
zásah do cirkevného života možno považova!  as!, v ktorej sa konštatuje: „Nedovoli$ ve-
deniam katolíckych cirkví uplat&ova$ pápežské encykliky, konštitúcie a iné materiály tak, 

54 PEŠEK, J. – BARNOVSKÝ, M.: Pod kuratelou moci. Bratislava, Veda, 1999, s. 225. 
55  Ústredný archív SAV, fond: Ústav vedeckého ateizmu SAV, bal  . 36. Správa k histórii, budovaniu a koncep-

cii ústavu vedeckého ateizmu SAV. Bratislava, december 1971.
56 ŠIMUL#ÍK, J.: Svetlo z podzemia. Prešov, Vydavate$stvo M. Vaška, 1997, s. 15 – 16. 
57  V roku 1989 mali skupiny okolo S. Kr méryho a V. Jukla asi 100 spolo enstiev, v ktorých sa stretávalo 

1 000 až 15 000 $udí. ŠIMUL#ÍK, J.: Zápas o nádej. Prešov, Vydavate$stvo M. Vaška, 2000, s. 43. 
58 DUBOVSKÝ, J. M.: Cirkevná politika štátu od roku 1982. In: Bratislavské listy, ro . 3, 1990,  . 14, s. 15.
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aby viedli k posil&ovaniu cirkevnej štruktúry a politických ambícií.“ )alej ostala v plat-
nosti cenzúra i vo vydávaní cirkevnej neperiodickej tla e: „... do edi ných plánov zara'o-
va$ len základné tituly náboženskej literatúry pre potrebu duchovenstva, bohosloveckých 
fakúlt a veriacich. Nezara'ova$ beletriu, náboženskú poéziu a najmä literatúru, ktorá je 
ur ená pre aktivizáciu náboženstva medzi mládežou.“ Ukázala sa neschopnos! vies! dia-
lóg s cirkvami, a to aj po as gorba ovského kurzu prestavby a glasnosti. Situácia sa stávala 
neudržate$nou, rastúce sebavedomie veriacich a zbavovanie sa strachu sa nepodarilo reži-
mu zastavi!. Dôkazom toho je najmasovejšia petícia Podnety katolíkov k riešeniu situácie 
veriacich ob anov v (SSR z 29. novembra 1987, ktorú iniciovali moravskí katolíci Josef 
Adámek a Augustín Navrátil. Petícia zhrnula požiadavky vo i štátnym orgánom do 31 bo-
dov (odluka cirkvi od štátu, obsadenie všetkých biskupských stolcov, legalizácia  innosti 
reholí, sloboda náboženskej tla e a literatúry, sloboda vyu ovania náboženstva, dôsledná 
rehabilitácia odsúdených z náboženských dôvodov, zmeny nevyhovujúcich zákonných no-
riem, slobodný styk so zahrani ím a iné).59 Práve podpore slovenských katolíkov v"a í 
petícia za to, že dosiahla ve$ké rozmery a postupne prerástla na najmasovejšiu, štátnymi 
orgánmi nekontrolovanú akciu, do petície za obnovenie cirkevného školstva z rokov 1945 – 
1946. Opatrenia bezpe nosti – zhabanie peti ných hárkov a zastrašovanie tých, ktorí sa 
rozhodli petíciu podpísa!, neboli ú inné. Pod$a sumárnej informácie petíciu do pádu ko-
munistického režimu podpísalo 501 590 ob anov, z toho 291 284 zo Slovenska a 210 306 
z Moravy a z #iech.60 

Odmietnutie dialógu a protináboženská kampa& zostali znakom komunistického reži-
mu v #SSR až do jeho pádu. Jeho prejavom bol aj násilný zákrok proti pokojnému a vopred 
ohlásenému zhromaždeniu veriacich za náboženské a $udské práva, ktoré sa konalo v Bra-
tislave 25. marca 1988. 

Cirkevná politika štátu za celé predmetné obdobie vychádzala z presved enia o nut-
nosti podriadenia cirkví štátnej kontrole. Od cirkví sa požadovala bezvýhradná lojalita, 
pri om boli považované za potenciálne i reálne stredisko oponentúry. Cirkevná politika 
viedla k vonkajšiemu ovládnutiu cirkví a k ich násilnému vytla eniu z verejného života 
ob anov. Dôsledkom bola deštrukcia tradi ných hodnôt a kultúry Slovákov. Cirkev však aj 
napriek tlaku ukázala svoju odolnos! a životaschopnos!. 

59 ŠIMUL#ÍK, J.: #as svitania. Prešov, Vydavate$stvo M. Vaška, 1998, s. 24, 236 – 237.
60 ŠIMUL#ÍK, J.: c. d., s. 26. 


