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1 Košická diecéza a následky 2. svetovej vojny 

Územie východného Slovenska patrilo pod správu Jágerskej diecézy už od doby začlenenia do 

Uhorska v 11. storočí. Aj keď snahy o rozdelenie Jágerského biskupstva existovali už skôr, došlo 

k nemu až v roku 1804 (Zubko, 2006a, s. 33 – 34). Samotná Košická diecéza pozostávala z troch ar-

chidiakonátov: Abovského, Šarišského a Zemplínskeho, ktoré zodpovedali trom rovnomenným stoli-

ciam. Diecézu v dobe vzniku tvorilo spolu 149 farností, 46 miestnych kapelánií, 221 486 veriacich 

a 241 kňazov.  

Po rozpade Rakúsko-Uhorska trianonská hranica rozdelila 6 zemplínskych farností a 2 abovské. 

Územie košickej diecézy v Maďarsku bolo spravované v rámci sátoraljaújhelského vikariátu. Po smrti 

dovtedajšieho biskupa Augustína Fishera-Colbrieho, bol 12. decembra 1925 konsekrovaný biskup 

Jozef Čársky vymenovaný za apoštolského administrátora pre Košickú diecézu, nebol teda menovaný  

za riadneho diecézneho biskupa.  

Mníchovská dohoda a viedenská arbitráž v roku 1938 a vznik samostatného Slovenského štátu 

a vytvorenie Protektorátu Čechy a Morava v nasledujúcom roku mali dopad aj na rímskokatolícku 

cirkev. Zmeny štátnych hraníc opäť narušili celistvosť diecéz. 11. novembra 1938 boli Košice obsa-

dené horthyovskými vojskami. Pre diecézu to znamenalo, že materské územie, teda sídlo diecézy, sa 

nachádzalo v Maďarsku a väčšina diecézy na Slovensku. Jozef Čársky, ktorý ostal v Košiciach, preto 

4. novembra 1939 pristúpil k vymenovaniu pápežského preláta Gejzu Žebráckeho, farára a dekana 

v Bardejove, za generálneho vikára
1
 pre slovenské územie, čím sa vytvoril Generálny Vikariát Apoš-

tolského administrátora Bardiov.  

K stabilizácii situácie došlo 19. júla 1939 vydaním pápežskej buly Diocesium fines (Zubko, 2006a, 

s. 61). Bardejovský vikariát bol zmenený na Prešovskú apoštolskú administratúru. Časti Košickej, 

Rožňavskej a Satmárskej diecézy na Slovensku sa stali samostatnými apoštolskými administratúrami 

v správe biskupa Čárskeho. Jozef Čársky sa tak stal apoštolským administrátorom Košickej, Rožňav-

skej a Satmárskej apoštolskej administratúry na Slovensku so sídlom v Prešove. Po príchode do Pre-

šova 4. októbra 1939 biskup Čársky uvoľnil Žebráckeho z funkcie generálneho vikára a za nového 

generálneho vikára vymenoval prešovského farára Štefana Héseka. Týmto dňom bol (bardejovský) 

generálny vikariát zrušený. Do Košíc bol pápežom Piom XII. menovaný za riadneho diecézneho bis-

kupa PhDr. István Madarász (Štefan Masarovič).  

Košice boli oslobodené Červenou armádou 19. januára 1945 a tento dátum sa považuje 

z cirkevného hľadiska za obnovenie predvojnových pomerov. Začiatkom marca 1945 s vedomím Po-

vereníctva SNR pre veci vnútorné odišiel z Košíc sídelný biskup Madarász aj so svojim sprievodom. 

                                                      
1
 Lat. vicarius generalis, zástupca diecézneho biskupa s výkonnou mocou na vykonávanie administratívnych 

úkonov. 
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Aby sa predišlo problémom súvisiacom s kánonickou jurisdikciou vymenoval košický (diecézny) 

biskup István Madarász biskupa Jozefa Čárskeho za generálneho vikára pre územie Košického bis-

kupstva, ktoré bolo po Viedenskej arbitráži súčasťou Maďarska a po vojne bolo znovu začlenené do 

obnovenej Československej republiky. Stalo sa tak nariadením Divinam adorans z 28. februára 1945.
2
 

Jozef Čársky toto poverenie prijal v liste z 5. marca 1945.
3
 Zároveň s prijatím menovania za generál-

neho vikára Košickej diecézy biskup Čársky informoval o aktuálnom vývine situácie generálneho 

vikára a veľprepošta Košickej katedrálnej kapituly. Apoštolskej nunciatúre v Bratislave oznámil svoj 

nástup do funkcie generálneho vikára navráteného arbitrovaného územia v liste z 11. apríla.
4
  

Biskup Madarász si ponechal jurisdikciu nad územím Košickej diecézy v Maďarsku. Za svoju re-

zidenciu si vybral letné sídlo košických biskupov v maďarskej obci Hejce, odkiaľ spravoval južnú 

časť Košickej diecézy na maďarskom území, ako aj územie Rožňavskej diecézy, ktoré patrilo Maďar-

sku. Po smrti Istvána Madarasza 8. augusta 1948 Svätá stolica zverila jurisdikciu nad južným územím 

Košickej diecézy jágerským cirkevným autoritám.  

István Madarász si ponechal niektoré biskupské právomoci (napr. prekladanie farárov 

a ustanovovanie profesorov teológie), čo Jozefa Čárskeho ako generálneho vikára obmedzovalo pri 

spravovaní diecézy. Biskup Jozef Čársky preto v správe o stave Košického vikariátu pre pražskú 

apoštolskú nunciatúru z 1. októbra 1945 žiadal o vymenovanie za apoštolského administrátora.
5
 Tejto 

žiadosti bolo vyhovené až nasledujúceho roku, keď v liste z 23. februára 1946 pražská apoštolská 

nunciatúra oznámila Jozefovi Čárskemu jeho menovanie za apoštolského administrátora pod priamou 

správou Vatikánu „ad nutum Sanctae Sedis“ (so súhlasom Svätej stolice).
6
  

Podľa kanonického práva má nový apoštolský administrátor povinnosť oznámiť svoje menovanie 

katedrálnej kapitule, aby sa následne v jej prítomnosti mohol ujať úradu. Proti menovaniu biskupa 

Jozefa Čárskeho za apoštolského administrátora však kanonici Košickej katedrálnej kapituly Mikuláš 

Pffeifer a Béla (Vojtech) Wick vzniesli 17. apríla 1946 námietku. Zastávali názor, že diecézny biskup 

István Madarász je riadnym biskupom a pokladali ho za odlúčeného štátnymi hranicami. Istú rolu 

zohrala aj skutočnosť, že Jozef Čársky im nepredložil autentický menovací dekrét, ale iba oznámenie 

o menovaní. Preto ho podľa názoru Košickej katedrálnej kapituly nebolo možné inštalovať do úradu.
7
 

Ešte v ten istý deň sa biskup Čársky obrátil na apoštolskú nunciatúru so žiadosťou o objasnenie situá-

cie.
8
 Apoštolská nunciatúra obratom odpovedala listom Ad dubium quod z 25. apríla 1946, v ktorom 

odmietla akékoľvek pochybnosti o oprávnenosti biskupa Čárskeho zastávať funkciu košického apoš-

tolského administrátora a o tom, že nič protichodné neprekáža, pretože „Sancta Sedes omnia optime 

novit“ (Svätá Stolica vie vždy všetko najlepšie).
9
 Košická kapitula túto odpoveď rešpektovala.  

Po vyriešení týchto nejasností biskup Jozef Čársky 8. mája 1946 podpísaním preberacieho proto-

kolu oficiálne prevzal úrad apoštolského administrátora časti Košickej diecézy, ktorá po Viedenskej 

arbitráži pripadla Maďarsku a po skončení vojny bola navrátená Československu. Ako svedkovia boli 

prítomní Mikuláš Pffeifer, Béla Wick a Ján Onderúv.
10

 Týmto aktom bolo zároveň zrušené menovanie 

biskupa Čárskeho za generálneho vikára. Jozef Čársky už od roku 1939 zastával funkciu prešovského 

apoštolského administrátora pre územie Košickej diecézy, ktoré po arbitráži ostalo na Slovensku. Aj 

keď obe časti diecézy neboli formálne spojené, bola tým zabezpečená správa celého územia diecézy 

na Slovensku. Koncom augusta 1946 bol úrad Apoštolskej administratúry v Prešove presťahovaný do 

Košíc a od 1. septembra vykonával biskup Čársky svoju funkciu v biskupskom úrade v Košiciach.
11

  

Po 2. svetovej vojne ostalo viacero dedín, a teda aj viacero farností, zničených vojenskými operá-

ciami. V januári 1946 biskup Čársky píše kapitulárneho vikárovi Bohumilovi Opatrnému (Praha – 

                                                      
2
 AACass, Episcopalia, Čársky, dekréty, sign. C-269 z 2. marca 1945 

3
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovania, sign. 40 

4
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovania, sign. 38 

5
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovania, sign. 44 

6
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovania, sign. 45 

7
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovacie dekréty  

8
 AACass, Episcopalia, Čársky, korešpondencia, sign. 53 

9
 AACass, Episcopalia, Čársky, korešpondencia, sign. 54 

10
 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovacie dekréty 

11
 AACass, Administ. Ap. Cassoviensis, Presťahovanie do Košíc, sign. 2080, 2189 
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Hradčany), že v severnej časti diecézy bolo vypálených viac ako 53 dedín.
12

 Cirkevný obežník vzhľa-

dom na ťažkú situáciu upozorňoval kňazov, aby od svojich veriacich nepožadovali okamžitú starostli-

vosť o cirkevné budovy.
13

 Najmä na Zemplíne prišli mnohé farnosti o kostolné zariadenie. Biskup 

Jozef Čársky preto vyzval duchovných z vojnou nezasiahnutých farností, aby poskytli kostolné uten-

zílie, ktoré sú už vyradené, ale použiteľné na akciu v prospech farností, ktoré ostali bez potrebného 

vybavenia. Biskup udelil tiež povolenie, aby farári mohli požičiavať susedným farnostiam potrebné 

kostolné zariadenia.
14

 Kostolné zariadenie bolo napríklad úplne zničené vo farnosti Žalobín 

a škody len vo farnosti Bardejov dosiahli hodnotu 663 000 Kč.
15

  

Pomôcť zničeným cirkevným objektom plánovali v rámci podpornej akcie Katolícki Slováci 

v Amerike.
16

 V máji 1945 generálny vikár Štefan Hések vyzval rímskokatolíckych farárov, aby si 

pripomenuli dvadsiate výročia vysviacky Jozefa Čárskeho za biskupa a navrhol usporiadanie zbierky 

v prospech farností, kde boli vojnou poškodené cirkevné objekty.
17

 Duchovní a veriaci medzi sebou 

vyzbierali 266 575 korún, ku ktorým Čársky doložil 10 000 korún.
18

  

 

1.1 Národnostná a personálna otázka 

Košický vládny program deklaroval úmysel zbaviť československé občianstva obyvateľov nemec-

kej a maďarskej národnosti a vychádzal pri tom z prezumpcie viny. Občianstvo malo byť zaručené iba 

aktívnym antifašistom a antinacistom, ktorí boli prenasledovaní za vernosť Československu alebo 

aktívne bojovali za obnovenie Československa. Ostatným podľa programu malo byť občianstvo au-

tomaticky zrušené, a v prípade, že oň znovu požiadajú, úrady budú tieto žiadosti individuálne posu-

dzovať. Nemci a Maďari, ktorí budú odsúdení za zločin proti republike a proti českému a slovenské-

mu národu, budú zbavení československého občianstva a navždy vypovedaní z republiky, ak nebudú 

odsúdení na trest smrti.
19

  

Už čoskoro po oslobodení Slovenska a návratu k hraniciam z roku 1938 predsedníctvo Slovenskej 

národnej rady rozhodlo o okamžitom prepustení všetkých štátnych a verejných zamestnancov maďar-

skej národnosti. Dňom 31. júla 1945 boli katolícki kňazi maďarskej a nemeckej národnosti prepustení 

zo štátnych služieb bez akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo služobného pomeru, ako napríklad 

dôchodok. 

V júni 1945 vydal zemský národný výbor v Prahe smernicu, na základe ktorej museli kňazi 

a vedúci úradníci majetkových cirkevných podstát prostredníctvom biskupským konzistórií vydať 

miestoprísažné prehlásenie, že nie sú nemeckej alebo maďarskej národnosti, ale českej alebo sloven-

skej. Rozhodujúcu úlohu zohrávala národnosť, ku ktorej sa prihlásili pri niektorom zo sčítaní obyva-

teľstva od roku 1929 alebo či boli členmi nemeckých alebo maďarských národnostných skupín, útva-

rov alebo politických strán. Zároveň tiež museli predložiť osvedčenie miestneho národného výboru zo 

svojho bydliska o tom, že sú štátne a národne spoľahlivý.  

Po skončení vojny pretrvávala v Československu nevraživosť k príslušníkom maďarskej 

a nemeckej menšiny. V septembri 1945 napríklad oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnosti upozor-

nilo košický Biskupský úrad, že podľa § 2 nariadenia SNR č. 6/44 Zb. nariadení sa zakazuje vykoná-

vať bohoslužbu v nemeckom a maďarskom jazyku v cirkevných zboroch, kde boli takéto bohoslužby 

zavedené po 6. októbri 1938. Biskupský úrad bol preto požiadaný, aby pre maďarské bohoslužby bol 

učený iba jeden kostol a to kostol na Ulici Červenej armády. Bohoslužby sa mali konať v čase urče-

nom biskupstvom a nebol počas nich povolený spev maďarských náboženských piesní. Toto nariade-

nie oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnosti zdôvodnilo tým, že k maďarskej národnosti je iba 4 000 

ľudí rôzneho vierovyznania zo 60 000 prihlásených obyvateľov Košíc, čo bolo menej ľudí ako sa ich 

                                                      
12

 AACass, Beatissimus Pater, Dar vojnou poškodeným, sign. 61 
13

 AACass, Circulares 1945. Restauratio vitae religiosae  
14

 AACass, Circulares 1945. Pomoc vyplieneným farnostiam  
15

 AACass, Actio Catholica, Dištrikt humenský na zriadenie kanc. KA, sign. 720,  
16

 AACass, Circulares 1945. Vojnové škody. Podporná akcia 
17

 AACass. Circulares 1939-1945.  
18

 AACass, Circulares 1945. Praesul gratia agit  
19

 Košický vládny program. [Cit. 2015- 26-10.] Dostupné na internete: http://www.janbures.cz/ 

User_Data/Images/Ko%C5%A1ick%C3%BD%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20program%20(5.4.%201945).pdf 
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hlásilo ku slovenskej národnosti v dobe, keď Košice boli súčasťou horthyovského Maďarska (viac než 

9 800) a Slováci mali vtedy možnosť zúčastňovať sa slovenských bohoslužieb tiež len v jednom kos-

tole.
 20

  

V povojnovom období sa cirkev musela vyrovnať aj s personálnymi zmenami súvisiacimi so stra-

tami na životoch, prechodom frontu, evakuáciami, vypovedaním občanov a väznením. Od 

1.septembra 1944 do júla 1945 z nejakého dôvodu muselo opustiť svoje služobné miesto 61 kňazov.
21

 

Po 2. svetovej vojne odišli do Maďarska niektorí kňazi, iní k tomu boli vyzvaní (k 14. júlu 1945 ich 

bolo 29). V sťažnosti z marca 1945 predloženej Povereníctvu SNR biskup Čársky uvádza, že 

z diecézy bolo dovtedy odstránených 29 kňazov, z toho 10 tzv. anyášov (ľudia ktorí prišli na arbitro-

vané územie po novembri 1938), 4 s československým občianstvom spred roku 1938, 11 kňazov bolo 

zaistených a 4 vykázaní z pôsobiska. Upozorňuje, že 13 z vykázaných kňazov pôsobilo v slovenských 

farnostiach a bez svojho farára tak ostali aj slovenskí veriaci, bližšie pozri F. Vnuk (1998). Z územia 

Československa boli vypovedaní košický kanonik Štefan Cselényi, Jozef Eperjessy, Augustín Hoc-

zmann, Juraj Stumpf a Michal Várfalvi, v jeseni Juraj Kmecz z Košíc a Ľudovít Bernáth z Veľkého 

Tarkaňa.
22

 

Personálna situácia sa zlepšovala len pomaly. V júni 1946 požiadal biskup Čársky spišského bis-

kupa Vojtaššáka o zapožičanie po dvoch kňazoch do košickej a rožňavskej apoštolskej administratúry, 

keďže z oslobodenej časti košickej diecézy bolo vykázaných 17 kňazov. Spišská diecéza však tejto 

požiadavke vyhovieť nemohla
23

 a diecéza naďalej ostávala personálne poddimenzovaná.  

V zlom personálnom stave sa nachádzala aj Košická katedrálna kapitula. Barnabáš Tost, Jozef Au-

rel Vécsey a Štefan Cselényi odišli do Maďarska a Ladislav Braun a Imrich Link odišli na svoje fary. 

V Košiciach tak ostali sídliť iba dvaja kanonici Mikuláš Pffeifer a Béla Wick.
24

 Diecéza prišla aj 

o vyučujúcich na Vysokej škole bohosloveckej a v lete 1945 biskup Čársky vyzval záujemcov 

o obsadenie uvoľnených pozícií na katedrách filozofie, dogmatiky, morálky a pastorálky, biblickej 

vedy a cirkevného práva a cirkevných dejín.
25

 Tieto miesta obsadili Anton Harčar, Emil Stach, Jozef 

Leščák, Jozef Pavlovic a Ján Švec. 1. decembra 1945 biskup Čársky vymenoval dekana – farára 

z Uhorských Raslavíc Michala Adama vicerektorom biskupského kňazského seminára v Košiciach 

a poveril ho vedením správy seminára.
26

  

  

1.2 Retribúcia 

Podobne ako o odsune Nemcov a Maďarov, aj o potrestaní kolaborantov a zločincov sa uvažovalo 

už počas vojny. V Čechách a na Morave túto problematiku upravujú tzv. Benešove dekréty, na Slo-

vensku vznikla samostatná retribučná norma Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33. Zb. n. zo dňa 

15. mája 1945, bližšie porovnaj K. Jech, K. Kaplan (1995). Nariadenie rozlišovalo v piatich paragra-

foch päť trestných činov: fašistickú okupáciu, domácu zradu, kolaboráciu, zradu na Povstaní 

a previnenia fašistického režimu. Naopak, Nariadenie SNR nezaviedlo inštitút zločineckej organizá-

cie, čím bolo znemožnené potrestanie za členstvo vo fašistických organizáciách (zároveň by sa tým 

zvýšilo percento súdených obyvateľov). Na nariadenie nadviazali ďalšie výnosy, napríklad Nariadenie 

SNR č. 99/1945 o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov stanovilo, že medzi 

verejných zamestnancov patria aj duchovní štátom uznaných cirkví. Povereníctvo školstva si týmto 

nariadením pre seba vyhradilo právomoc preverovať činnosť duchovných osôb a zakázať duchovnú 

činnosť neprevereným. Verejnými zamestnancami nemohli byť osoby potrestané na základe nariade-

nie č. 33/1945 trestom vyšším ako verejné pokarhanie a príslušníci maďarskej a nemeckej menšiny, 

ak nedostali výnimku od príslušného povereníka. Nariadenie dalo povereníkovi pre školstvo a osvetu 

                                                      
20

 AACass, Episcopalia, Čársky  
21

 AACass, Diversa, Výkaz evakuovaných duchovných, sign. 911 
22

 AACass, Circulares 1945. Expulsio 
23

 AACass, Administ. Ap. Cassoviensis, Zapožičanie kňazov zo Spiša, sign. 1628 
24

 AACass, Episcopalia, Čársky, Menovacie dekréty 
25

 AACass. Circulares 1939-1945.  
26

 AACass, Adam Michal, Menovanie vicerektorom seminára v Košiciach, sign. 2487  
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právomoc ponechať duchovných na ich doterajšom mieste, znížiť alebo odňať im kongruu alebo im 

zakázať činnosť.
27

  

Na vrchole retribučnej hierarchie bol Národný súd v Bratislave, ktorý mal právomoc súdiť najvyš-

ších predstaviteľov Slovenského štátu. Nižšiu úroveň tvorili okresné ľudové súdy s právomocou súdiť 

osoby a trestné činy s regionálnym významom a miestne ľudové súdy v jednotlivých obciach, kto-

ré súdili trestné činy podľa § 5 previnenie fašistického režimu s charakterom prečinu. Na Slovensku 

ľudové súdy prejednávali 20 000 obvinení z kolaborácie a medzi súdenými boli aj rímskokatolícki 

kňazi. F. Vnuk (1998, s. 15) uvádza, že po vojne sa ocitli v zaisťovacej väzbe dvaja biskupi a asi 40 

kňazov z celého Slovenska. Cirkev sa snažila svojich kňazov chrániť a biskup Čársky varoval farárov, 

ak im pre politickú nespoľahlivosť hrozí zaistenie.
28

  

Rímskokatolícky farár z Brestova Ľudovít Deák bol v priebehu roka 1946 súdený pre kolaboran-

tstvo a protištátnu činnosť, nakoniec bol súdom oslobodený.
29

 Podobne v prípade Jozefa Snaka, kňaza 

z Hanušoviec nad Topľou, súdeného pre aktívnu činnosť v HSĽS, udavačstvo a spoluprácu 

s gestapom bolo zastavené trestné stíhanie.
30

 Farár Ján Švec z Dukoviec, od roku 1941 kurátor Hlin-

kovej mládeže, súdený pre členstvo v HSĽS a obvinený z účasti na deportáciách židov bol odsúdený 

na trest verejným pokarhaním.
31

  

Vo februári 1945 KSS zo Sabinova u Juraja Kišidaya, administrátora farnosti Brezovice nad Tory-

sou v okrese Sabinov, dvakrát vykonala domovú prehliadku a trikrát bol predvolaný na vyšetrovanie. 

27. apríla 1945 ho milicionári odviedli do Prešova, kde bol zaistený a následne uväznený na 16 týž-

dňov.
32

 Napriek Čárskeho intervencii bol Kišiday prepustený z väzby až 19. augusta 1945 a až do 

súdu mal voľnosť pohybovať sa.
33

 Miestny ľudový súd aj v jeho prípade nakoniec odstúpil od trestné-

ho konania.
34

 

V septembri 1944 v rámci evakuácie Michaloviec opustil mesto aj profesor na tamojšom gymnáziu 

ThDr. Štefan Hlaváč, ktorý sa uchýlil k príbuzným do Kubrej. Štefan Hlaváč na jeseň 1939 vstúpil do 

HSĽS a od roku 1942 bol predsedom jej michalovskej pobočky. Vo svojej autobiografii Š. Hlaváč 

(2001) píše, že sa venoval v rámci funkcie najmä sociálnej činnosti a viackrát pomohol partizánom. 

Po skončení vojny bol profesor sledovaný a 15. júla 1945 ho auto NKVD odviezlo do väzenia do 

Trenčína. Dňa 20. júla ho prebrala Národná bezpečnosť a rozhodlo sa o jeho prevezení do Michalo-

viec, kde sa mal zodpovedať so svojich údajných prečinov. Na jeho obranu vystúpili jeho bývalí štu-

denti, kolegovia a známi, vrátane členov miestnej KSČ. Oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnosti v 

Michalovciach ho 18. augusta prepustilo na základe úradného rozhodnutia, pretože ako priznali, bol 

zatknutý neprávom. V školskom roku 1945/1946 nastúpil ako profesor na michalovské gymnázium 

a jeho pôsobenie na pozícii katechéta odobrila aj preverovacia komisia. 

Kňazi a vedúci úradníci majetkových cirkevných boli povinní vydať miestoprísažné prehlásenie, 

že sú českej alebo slovenskej národnosti a predložiť osvedčenie MNV zo svojho bydliska o národnej 

a politickej spoľahlivosti. Každý prípad bol posudzovaný samostatne a tak aj výsledky boli rôzne. 

Mestský národný výbor v Humennom vydal osvedčenie o národnej a politickej spoľahlivosti. Andre-

jovi Szijjártovi, administrátorovi Rímskokatolíckeho farského úradu a duchovnému. Jánovi Kostrábo-

vi, bližšie porovnaj V. Fedič (2002, s. 263). Naopak, v marci 1945 ONV v Sabinove prehlásil Jozefa 

Jankovicha za politicky nespoľahlivého, lebo za trvania Slovenského štátu bol aktívnym maďarským 

politickým činiteľom a nepriznal mu výplatu štátnych pôžitkov.
35

 

V priebehu oslobodzovania republiky a v povojnovom období však dochádzalo aj k zneužívaniu 

situácie. Obvinení sa často ničím neprevinili, ale ich obvinenia boli dôsledkom závisti, osobnej ani-

mozity, zištnosti alebo snahy o zastrašovanie. Jednou z obetí zastrašovania bol prof. Anton Harčar. Na 
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základe falošných udaní ho NKVD zaistilo spolu s vedúcimi členmi národného výboru v Košiciach. 

Na intervenciu predsedníctva SNR však boli prepustení. 

 

1.3 Cirkevné školstvo 

V období existencie vojnovej Slovenskej republiky zažívalo katolícke školstvo rozmach. Zákon 

č. 308/1940 zrušil ľudové školy a zachoval len cirkevné alebo obecné školy (v obciach bez štvorpäti-

novej väčšiny školopovinných detí rovnakého vierovyznania). Žiaci mali byť podľa zákona vzdeláva-

ní na kresťansko-národnom základe. 

Jedným z prvých prijatých nariadení (nariadenie č. 5/1944) Slovenskej národnej rady po vypuknutí 

Slovenského národného povstania bolo zoštátnenie slovenského cirkevného školstva zo 6. septembra 

1944. Nariadenie poštátňovalo všetky školy od detských opatrovní až po univerzity a učitelia sa podľa 

neho zmenili na štátnych zamestnancov. Nasledovali nariadenia o zrušení maďarských a nemeckých 

škôl založených po 6. októbri 1938 a o zrušení katolíckou cirkvou presadzovanému zákazu koeduká-

cie na školách. 

Na túto politiku nadviazala po vojne Slovenská národná rada nariadením č. 34/1945, keď 16. mája 

1945 boli na Slovensku zoštátnené cirkevné školy. Týmto nariadením bolo na Slovensku vyvlastne-

ných 1 800 ľudových, 88 stredných a vyšších škôl. O niekoľko dní naň nadviazalo nariadenie 

č. 47/1945 o poštátnení majetku pri školách. Podľa zákona sa pod školským majetkom rozumeli škol-

ské pozemky, budovy, studne, vedľajšie budovy a pozemky patriace školám. Bol zoštátnený aj hnu-

teľný majetok ako zariadenie učební a ostatných miestností, učebné pomôcky, knižnica, rôzne naria-

denie a náčinie, zásoby paliva, kancelárske potreby či školské peniaze a byty učiteľov a školských 

pracovníkov aj so zariadením.
36

 Nasledovalo nariadenie SNR č. 80/1945 Zb. n. o poštátnení cirkev-

ných stredoškolských, vysokoškolských a iných internátov (napr. učňovské domovy, malé semináre 

a pod.). Napriek zoštátneniu musela cirkev aj naďalej niesť finančné náklady spojené s udržiavaním 

tohto majetku ako oprava budov či požiarne poistenie. 

Zoštátnenie škôl vyvolalo u obyvateľov väčší odpor než sa predpokladalo. Slovenskí biskupi vyda-

li k tejto otázke memorandum, ktoré sa čítalo v kostoloch na nedeľňajšej omši 8. júla 1945. Bola tiež 

zorganizovaná podpisová akcia na podporu katolíckych škôl. Úrady na tento odpor reagovali vykona-

ním domových prehliadok u niektorých biskupov a kňazov. V druhej polovici júla 1945 bola vykona-

ná domová prehliadka bytu biskupa Čárskeho, biskupského úradu v Košiciach a úradu apoštolskej 

administratúry v Prešove. Pri prehliadke boli zabavené písacie stroje, úradné spisy a súkromné listy. 

Biskup Čársky sa voči tomu ohradil v liste predsedníctvu SNR a označil túto skutočnosť za urážlivú 

pre starého Slováka – národovca, u ktorého po vypuknutí prvej svetovej vojny maďarská polícia 

v Košiciach vykonala domovú prehliadku pre panslavizmus a rusofilstvo.
37

 

V reakcii na vzniknutú situáciu vydal 16. júla 1945 slovenský Národný front „Stanovisko Národní 

fronty ke zneužívaní náboženství k politickým účelům a rozvratným akcím“. V Stanovisku sa píše, že 

aj keď Demokratická strana aj Komunistická strana Slovenska rešpektujú slobodu vyznania a občania 

akéhokoľvek vyznania sú rovnoprávnymi členmi národa, a to aj napriek účasti katolíckych kňazov na 

ľudáckom separatizme a podpore fašizmu. Práve tieto kruhy sa podľa Stanoviska snažia o vyvolanie 

nepokojov a vzbudenie odporu voči SNR a Československu pod zámienkou nesúhlasu s nariadením 

o zoštátnení školstva. V. Vaško (1990, s. 92) uvádza, že cirkev doplácala na rôznu povojnovú situáciu 

v Čechách a na Slovensku. To čo sa v Čechách považovalo za kritiku v rámci demokracie, na Sloven-

sku bolo považované za protištátnu akciu. 

Od školského roka 1945/1946 nebola už účasť žiakov na bohoslužbách povinná. Biskup preto ape-

loval na katechétov a učiteľov náboženstva, aby vytvorili atmosféru, v ktorej by žiaci radi chodili na 

bohoslužby.
38

 V pastierskom liste zo 14. novembra 1945 prijatom na porade biskupov a ordinárov 
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v Olomouci biskupi žiadali veriacich, aby sa postavili proti skracovaniu hodín náboženstva na ško-

lách. Apelovali na zachovanie cirkevných škôl, zriaďovanie nových a súlad vyučovania s vierou.  

Dekrét prezidenta republiky z 27. októbra 1945 zaviedol povinné vysokoškolské vzdelanie aj pre 

učiteľov na nižších stupňoch. Na univerzitách vznikli pedagogické fakulty a naopak zanikli učiteľské 

ústavy stredoškolskej úrovne. Aj keď toto nariadenie nemalo apriórne proticirkevný charakter, zasiah-

lo katolícke učiteľské ústavy vedené najmä ženskými rehoľami.  

Po skončení vojny dochádzalo na školách k odstraňovaniu krížov a náboženských symbolov. Na-

príklad na ustanovujúcej schôdzi Rodičovského združenia pri Štátnej ľudovej škole v Humennom dňa 

9. decembra 1945 žiadali niektorí rodičia riaditeľa školy o vysvetlenie prečo sa deti nemodlia a prečo 

nie sú kríže v učebniach. Na dané otázky im riaditeľ školy vysvetlil, že na učiteľskej konferencii bola 

ustálená jednotná modlitba, platná pre všetky konfesie. V triedach, kde boli žiaci jedného vierovyzna-

nia, modlili sa aj cirkevnú modlitbu. Kríže chýbajú, lebo na ich zakúpenie nemohol použiť štátnych 

peňazí, keďže to nie je povolené.
39

 Podobná situácia bola aj inde a k zmene dochádzalo postupne. 8. 

januára 1946 dal rímskokatolícky farský úrad v Bardejove na vedomie ordinariátu, že na štátnej ľudo-

vej škole v Bardejove boli 5. januára 1946 vyvesené vo všetkých triedach a úradných miestnostiach 

kríže.
40

  

 

1.4 Spoločenský a kultúrny život 

Medzivojnové obdobie bolo priaznivé pre rozvoj katolíckej spolkovej činnosti. Okrem nábožensky 

orientovaných spolkov ako Mariánske kongregácie alebo Ružencový spolok existovali spolky orien-

tované na jednotlivé skupiny obyvateľstva alebo konkrétnu činnosť. 25. mája 1945 bolo schválené 

nariadenie č.51/1945 Zb. n. SNR o rozpustení a zakladaní spolkov, ktorým boli rozpustené všetky 

organizácie a spolky na území prinavrátenom z Maďarska a na ostanom území boli zachované len 

spolky uvedené v prílohe nariadenia. Všetok majetok rozpustených spolkov prešiel na štát. Nábožen-

ské a dobročinné spolky neboli zrušené, ale mali povinnosť do šiestich mesiacov predložiť stanovy na 

schválenie.
41

 V praxi sa však táto výnimka nerešpektovala a Povereníctvo vnútro rozpustilo katolícke 

organizácie vrátane mariánskych kongregácií a tretích rádov a ich majetok bol zhabaný. Zanikli kres-

ťanské odbory, ktoré boli nahradené jednotným Revolučným odborovým hnutím. Spolku sv. Vojtecha 

bola vnútená „národná správa“, jeho činnosť bola obmedzená a jeho správca Ján Pöstényi bo uväzne-

ný.  

16. júla 1945 sa Komunistická a Demokratická strana dohodli na rozpustení všetkých mládežníc-

kych náboženských spolkov.
42

 Dňa 6. augusta 1945 rozpustilo Povereníctvo vnútra Združenie katolíc-

kej mládeže na Slovensku, významnú katolícku mládežnícku organizáciu s pobočkami vo väčšine 

farností. 

Zrušenie Združenia katolíckej mládeže bolo odôvodnené tým, že spolok združuje mládež aj inej 

než slovenskej národnosti a ako rokovaciu reč má v stanovách aj jazyky ďalších národností. Repre-

zentanti týchto menšín „sú stúpenci režimu z doby neslobody a podpisovali rôzne petície smerujúce 

proti terajšiemu právnemu poriadku. Jestvovanie a účinkovanie tohto spolku zapríčinilo v slovenskej 

verejnosti nespokojnosť, ktorá vyvrcholila v agresívnej ozvene v dennej tlači.“
43

 Ďalším dôvodom 

malo byť to, že podpisovali petície smerujúce proti právnemu poriadku štátu. Boli tým mienené petí-

cie za obnovu cirkevného školstva, ktoré však neboli nezákonné, keďže petičné právo nebolo zrušené. 

Keďže existencia a pôsobenie tohto spolku zapríčinili nespokojnosť slovenskej verejnosti, bolo podľa 

názoru povereníctva vnútra v záujme zachovania verejného poriadku nutné tento spolok rozpustiť.  

Do doby, kým sa nevyrieši situácia so schválením spolkov pre katolícku mládež nabádal biskup 

Čársky, aby sa s mládežou v jednotlivých farnostiach pracovalo v rámci pokračovania náboženskej 

výchovy. Vyzýval, aby sa krúžky chlapcov a dievčat stretávali aspoň raz mesačne. Vystríhal však 
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pred „politikárčením“ a ak sa niektorý pracovník dá na politiku, má sa nahradiť iným, politicky neex-

ponovaným.
44

  

Po vojne katolícke časopisy (asi 40) boli pozastavené a ak chceli obnoviť svoje vydávanie museli 

požiadať o súhlas Povereníctvo vnútra. Súhlas sa však získaval pomaly a od 1. apríla do jesene 1945 

nevychádzalo na Slovensku žiadne katolícke periodikum. Až na zákrok slovenských biskupov bolo 

8. septembra 1945 obnovené vydávanie Katolíckych novín, ktoré po obnovení vychádzali v náklade 

100 000 výtlačkov.  

28. novembra 1945 sa na ministerstve informácií konala porada štvorčlennej katolíckej delegácie 

vedenej strahovským opátom Bohuslavom Jarolímkom a ministrom Václavom Kopeckým. Porada sa 

týkala katolíckej tlače a minister na nej oznámil, že cirkev sa musí zmieriť s limitovaným prídelom 

papieru, keďže po vojne sú jeho zásoby obmedzené. Tvrdil, že ako bude cirkev s prídelom disponovať 

je na jej rozhodnutí, čo však bola zavádzajúca informácia. V skutočnosti mohli vychádzať iba časopi-

sy schválené ministerstvom informácií a to napriek neprekročeniu stanoveného limitu na papier nepo-

volilo všetky periodiká žiadané cirkvou. Naopak, komunistické periodické aj neperiodické tlačoviny 

mohli vychádzať v neobmedzenom množstve.  

Po februárovom prevrate bola vydávanie väčšiny katolíckych periodík zastavené. Cirkev opakova-

ne protestovala proti zasahovaniu do jej činnosti, ale do februára 1948 nedošlo k dohode a po prevrate 

už nebola nádej na zmenu.  
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