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ABSTRAKT

PAVÚK, Martin, Mgr.: Výchovná a edukačná činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch
1945 - 1950. [Rigorózna práca] – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická
fakulta; Katedra náboženských štúdií. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor pedagogiky
(PaedDr.) – Nitra : FF, 2013. 97 s.

Úvod: Autor sa v práci zaoberá problematikou výchovnej a edukačnej činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1945 - 1950. V jednotlivých kapitolách spracoval
problematiku tejto činnosti. Ďalej dokumentuje dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na území
dnešného Slovenska. V nasledujúcej kapitole je spracovaný historický pohľad na školstvo,
jeho stupne a vzdelávanie v Gréckokatolíckych školách.
Metodika: Hlavnou metódou kvalitatívneho výskumu bola kritiky prameňov, ktorou boli
mapované historické súvislosti v školskom systéme a vplyv Gréckokatolíckej cirkvi na
výchovu a edukáciu. Na hodnotenie zistených kvantitatívnych faktov autor použil
frekvenčnú analýzu početnosti, kde zadefinoval absolútnu a relatívnu početnosť súborov.
Na porovnanie vplyvu Gréckokatolíckej cirkvi v sledovanom období sme použili
chí-kvadrát test.
Výsledky a diskusia: V empirickej časti autor

skúmaním historických dokumentov

a dostupnej literatúry zhromaždil fakty, ktoré zoradil v časovom slede. Štúdiom legislatívy
platnej pre sledované obdobie si rozdelil na dve časti. Prvú časť tvorili informácie
ohľadom manažmentu vzdelávania a výučby v rokoch 1945 – 1947. V druhej časti boli
spracované informácie o priebehu vzdelávania v rokoch 1948 – 1950. Počas výskumu
autor dospel k záverom, že v sledovanom období bola oslabovaná činnosť a vplyv
Gréckokatolíckej cirkvi na výchovu a vzdelávanie obyvateľov. Tento stav bol spôsobený
zmenou politickej situácie vzniknutej po vojne v Československu. Úplné zlikvidovanie
autority Gréckokatolíckej cirkvi vo výučbovom procese predstavoval rok 1948, kedy
politickú moc prevzala komunistická strana.

Kľúčové slová:
Výchovná a edukačná činnosť. Gréckokatolícka cirkev. Cirkevné školstvo. Školský zákon.
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ABSTRACT
PAVÚK, Martin, Mgr.: Educational and educative activities of the Greek Catholic Church
from 1945 to 1950. [Doctoral thesis] - Constantine the Philosopher University Nitra,
Philosophical Faculty, Department of Religious Studies. - Qualification level: Doctor of
Education (PaedDr.) - Nitra: FF, 2013. 97 p.

Introduction: The author of the thesis deals with the educational activities of the Greek
Catholic Church during the years 1945 - 1950. In the various chapters he treats the
different issues of those activities. Furthermore he records the history of the Greek
Catholic Church in the territory of today's Slovakia. In the next chapter he looks at the
historical perspective of education, its grades and at the educational system in Greek
Catholic schools.
Methodology: The main method of the qualitative research was the review of sources,
through which the historical context of the school system and the impact of the Greek
Catholic Church on education was mapped. For the evaluation of the identified quantitative
facts the author used the frequency analysis of percent occurrence, in which he defined the
absolute and relative occurrence of the collections. To compare the impact of the Greek
Catholic Church during that period we used the chi-square test.
Results and Discussion: In the empirical part the author collected facts by examining
available historical documents and literature, which he classified according to time periods.
By studying the legislation in force during the examined period he split it into two parts.
The first part consists of information about the management of education and teaching in
the years 1945 - 1947. In the second part information about the process of education during
the years 1948 - 1950 is treated. During the research the author came to the conclusion that
during the observed period the impact of the Greek Catholic Church in the field of
education and formation of the people was weakened. This was caused by the changes in
the political situation arising after the war in Czechoslovakia. The completely elimination
of the authority of the Greek Catholic Church in the educational process happened the year
1948, when the Communist Party took over the political power.
Keywords:
Instructional and educational activities. Greek Catholic Church. Church educational
system. Education Act.
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ÚVOD
Výchovný proces je cieľavedomý, zámerný, plánovitý a komplexný proces, vplyvom
ktorého si jedinec nachádza uplatnenie v spoločnosti i v živote. Vzdelávací proces je
proces cieľavedomého a systematického sprostredkovania, osvojovania a upevňovania
schopností, vedomostí a zručností. Zadefinovaním národných vzdelávacích štandardov
a ich následná implementácia do školského prostredia je základným predpokladom
ďalšieho rozvoja kvality vzdelávania v školách a potrebným impulzom zvýšenia
vzdelanostnej úrovne v krajine. Školské sústavy v priebehu dejín prešli rôznymi zmenami,
ktoré boli ovplyvňované hlavne zmenami spoločensko-politickej situácie tej ktorej doby.
Veľký vplyv na úroveň vzdelania v priebehu dejín mala cirkev, ktorá zakladala školy,
internáty sirotince. Gréckokatolícka cirkev je pokladaná za priamych pokračovateľov
cyrilo-metodského odkazu/ dedičstva na našom území.
Prvé písomné zmienky o pôvodných školách pochádzajú z 15. – 16. storočia, kde sú
spomínané aktivity kňazov, ktorí ohlasovali ľudom nielen Božie slovo, ale aj organizovali
vyučovanie vo zvláštnych miestnostiach. Učil nielen kňaz ale aj kantor, ktorého
pripravoval na svoje poslanie miestny kňaz. Vyučovanie prebiehalo iba v zime, keď nebolo
na poliach práca. V polovici 19. Storočia nastal veľký rozmach dedinských škôl, čo malo
za následok nedostatok kvalifikovaných učiteľov pre gréckokatolícke školy. Koncom 19.
storočia bola za podpory Prešovského biskupstva založená učiteľská akadémia, ktorá
pripravovala učiteľov pre gréckokatolícke školy.
V práci je spracovaná problematika výchovnej a edukačnej činnosti. Zadefinovali sme
ciele výchovy, výchovno-vzdelávací proces a opísali sme školskú sústavu a jej koncepciu
v Slovenskej republike. V ďalšej kapitole sme priblížili históriu gréckokatolíckej cirkvi od
čias Veľkej Moravy, cez stredovek až po rozpad Rakúsko-Uhorska. V skratke sme opísali
aktuálnu situáciu Gréckokatolíckej cirkvi. V tretej kapitole datujeme gréckokatolícke
školstvo od jeho prvej písomnej zmienky, cez jeho najväčší vzostup v 19. Storočí po
začiatok druhej svetovej vojny. V tejto kapitole sme opísali meštianske školy, gymnázia,
vznik učiteľskej akadémie a kňazského seminára. V empirickej časti sme sa zamerali na
získanie údajov o vplyve Gréckokatolíckej cirkvi na výchovu a edukáciu v povojnovom
období. Skúmaním historických prameňov sme zisťovali aká bola situácia v školstve tesne
po vojne v roku 1945, v roku 1948 a do roku 1950.
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Hlavným cieľom práce bolo zistiť vplyv Gréckokatolíckej cirkvi na výchovu a vzdelávanie
v povojnových rokoch 1945 – 1950.
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1 VÝCHOVNÁ A EDUKAČNÁ ČINNOSŤ

Teória výchovy patrí k základným pedagogickým disciplínam. Jej predmetom skúmania a
záujmu je výchova. Potreba formovania človeka vznikla a bola daná objektívne samotnou
podstatou spoločenského vývoja nezávislé od subjektívneho uvedomenia ľudí. Formovanie
človeka nie je realizované iba výchovou, ale musí byť uskutočnené v interakcii človeka
s celým spoločenským prostredím. Výchova je zložitý spoločenský proces, ktorý je
ovplyvňovaný ďalšími formami spoločenského vedomia. Teória výchovy súvisí s ďalšími
vednými disciplínami. Základným znakom výchovy je cieľavedomosť, čím je cieľ
výchovy konkrétnejší, tým je lepšia jeho realizácia (Višňovský, 2002).
Výchova sa vo všeobecnosti chápe ako zámerné pôsobenie rodičov, učiteľov,
vychovávateľov a výchovných inštitúcií na vychovávaných, najčastejšie na deti a mládež.
Je to zámerný a cieľavedomý vplyv, ktorý vedie k rozvoju vlastností, názorov, postojov
a k vytváraniu hodnotovej orientácie. Výchovné pôsobenie je založené na skúsenostiach,
tradíciách a vedeckých poznatkoch (Čáp, Mareš, 2001).

1.1 Ciele výchovy
Pri formulácii cieľov výchovy musia byť splnené určité požiadavky. Cieľ nesmie byť
vzdialený a neuskutočniteľný, musí byť všeobecný, určený pre každého človeka. Pri
stanovovaní cieľov nikto nesmie byť vopred vylúčený. Zámer musí poskytovať možnosť
rozpracovať ho do postupných výchovných krokov. Pri stanovení záveru nesmie byť
rozpor medzi potrebami jednotlivca a potrebami spoločnosti.
Funkcie cieľov výchovy sú rozdelené na orientačné a anticipačné, motivačné a stimulačné,
realizačné a regulačné. Orientačná a anticipačná funkcia vymedzuje pedagogickú
orientáciu a tvorí štruktúru výchovno-vzdelávacej sústavy. Správne vytýčené ciele majú
osobitný

stimulačný

a

motivačný

význam

pre

učiteľa

a žiakov.

Podnecujú

vychovávateľov k tvorivosti a mobilizujú žiakov pri ich plnení, čo umožňuje aj
koordinovať výchovné prostredie. Realizačná funkcia cieľov je premietnutá do projektov
výchovy, ktoré sú vypracované na základe jasne stanovených cieľov. Regulačná funkcia
cieľov je zadefinovaná spätnou kontrolou splnenia stanovených cieľov (Višňovský, 2002).
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Ciele výchovy sa delia z rôznych hľadísk, na subjektovo-objektové, z hľadiska obsahu,
rozsahu, významu, z hľadiska náročnosti a z hľadiska časového horizontu.

1.2 Výchovno-vzdelávací proces
Výchovný proces je cieľavedomý, zámerný, plánovitý a komplexný postup, ktorým je
riadená životná aktivita človeka. Pod vplyvom tohto postupu si jedinec nachádza
uplatnenie v spoločnosti i v živote. Na formovanie osobnosti človeka pôsobia vonkajšie
vplyvy a faktory (t.j. prostredie, výchova) a vnútorné vplyvy. Výchovný proces je
podmienený spoločensky a individuálne. Prebieha medzi objektom a subjektom výchovy.
Pričom platí, že čím je sila pôsobenia subjektu výchovy účinnejšia, tým je možno očakávať
efektívnejší výsledok výchovy.
Vzdelanie získava človek vo vzdelávacom procese, ktorý prebieha na vyučovaní
v školských zariadeniach. Morálne hodnoty človeka sa formujú vo výchovnom procese
v škole i mimo nej (Višňovský, 2002).

1.2.1 Vzdelávací proces
Vzdelávací

proces

je

proces

cieľavedomého

a systematického

sprostredkovania,

osvojovania a upevňovania schopností, vedomostí, zručností, návykov a hodnotových
i spoločenských foriem správania a jednania človeka. Vzdelávací proces má tri zložky:
prípravná fáza, vyučovací proces a výsledok vzdelávania (Palán, 2013). Výchovnovzdelávací cieľ je zameraný na komplexný rozvoj osobnosti žiaka, ktorý sa uskutočňuje vo
výchovno-vzdelávacom procese na vyučovaní i mimo neho. Vyučovací proces by mal byť
konzistentný, primeraný veku a psychickej vyzretosti žiaka. Dôležité je zachovať
požiadavku jednoznačnosti, kontrolovateľnosti a merateľnosti. Všeobecne sa ciele
rozdeľujú na vzdelávacie, výchovné, výcvikové a špecifické. Vzdelávacie ciele
zabezpečujú osvojovanie si poznatkov a intelektových zručností. Výchovné ciele zaručujú
osvojenie si postojov a tvorenie hodnotovej orientácie. Pri výcvikovom cieli ide
o osvojenie si psychomotorických zručností (reč, písanie, manipulácia) a návykov. Patrí
sem aj imitácia, koordinácia, automatizácia. Špecifické ciele formujú osvojenie si
konkrétnych vedomostí, utváranie schopností, záujmov i vlastností primerane k vývoju
žiakov. Ciele sú formované vo viacerých školských dokumentoch, a to v učebných
osnovách, vzdelávacích štandardoch a v učebniciach (Obdržálek, 2002).
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Zadefinovanie národných vzdelávacích štandardov a ich následná implementácia
do školského prostredia je základným predpokladom ďalšieho rozvoja kvality vzdelávania
v školách a potrebným impulzom zvýšenia vzdelanostnej úrovne v krajine. Umožňuje
jasne zadefinovať všeobecne záväzné ciele vzdelávania a uchopiť samotný vzdelávací
proces, ako aj hodnotenie jeho výsledkov v potrebnej komplexnosti. Národné vzdelávacie
štandardy všeobecného vzdelávania by mali byť identifikované prostredníctvom štruktúry
vzdelávacích oblastí a zadefinované v rámci jednotlivých stupňov vzdelania. Súčasťou
školských vzdelávacích programov musia byť zrozumiteľne a zodpovedne zadefinované
vzdelávacie ciele, ako aj transparentne načrtnutá vzdelávacia cesta. Zverejnenie systému
hodnotenia žiakov, či zoznamu používaných učebníc a učebných materiálov (Zimenová,
Havrilová, 2013).

1.3 Školská sústava v Slovenskej republike
Školská sústava prešla zmenou po roku 1989 z dôvodu zmeny spoločensko-politickej
situácie. Školská sústava je koncipovaná na základe rovnosti východiskovej pozície pre
všetky deti na vzdelávanie. S rešpektovaním individuality jednotlivých žiakov s ohľadom
na ich nadanie, talent a záujmy dáva možnosť pre rozvoj alternatívneho školstva.
Školská sústava Slovenskej republiky (ďalej SR) je tvorená školami a školskými
zariadeniami. Medzi školy sú zaradené základné a stredné školy.
Základná škola (ďalej ZŠ) poskytuje primárne vzdelávanie, zabezpečuje rozumovú
výchovu v zmysle vedeckého poznania. Poskytuje mravnú, pracovnú, zdravotnú, telesnú,
ekologickú a náboženskú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax, má
deväť ročníkov. Základné školy sa delia na prvý (1. – 4. ročník) a druhý stupeň (5. – 9.
ročník). Na prvom stupni ZŠ žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti, základné
poznatky o spoločnosti, prírode, základné návyky konania. Druhý stupeň nadväzuje na
prvý, rozvíja vzdelávací základ z prvého stupňa (Obdržálek, 2002).
Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých
odboroch. Zriaďujú sa hudobné, tanečné, výtvarné a umelecko-dramatické oddelenia.
Tvoria základnú prípravu pre štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním.
Stredné školy poskytujú žiakom odborné a úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie
odborné vzdelanie a pripravujú ich na výkon povolania a štúdium na vysokých školách.
Pripravujú žiakov na tvorivú prácu a tvorivú činnosť v povolaní, poskytujú estetickú,
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mravnú, telesnú a zdravotnú, náboženskú výchovu. Stredné odborné vzdelanie obsahuje
všeobecnovzdelávacie predmety a predmety odbornej prípravy. Ukončuje sa úspešným
vykonaním záverečnej skúšky. Úplné stredné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie
obsahuje širšie a hlbšie vzdelanie, odbornú prípravu a je ukončené maturitnou skúškou.
Stredné odborné učilištia pripravujú na výkon robotníckych povolaní a odborných
činností. Ukončuje sa záverečnou skúškou. Dĺžka štúdia je rozdelená do dvoj-, troj-,
a štvorročného cyklu.
Gymnázium je všeobecno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje žiakov na štúdium na
vysokých školách. Má najmenej štyri a najviac osem rokov.
Nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium organizujú stredné školy pre uchádzačov
po ukončení stredného vzdelania, na získanie odborných znalostí a zručností v jednotlivých
povolaniach. Ukončuje sa maturitnou skúškou.
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2

GRÉCKO-KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa v osobitom vedomí pokladá za prirodzene
rovného a pokračujúceho ideálneho dediča cyrilo-metodského vzoru. Obraz tohto vzoru
vychádza z troch bodov. Prvým bodom je spiritualita, ďalšou požiadavkou je liturgia
v rodnej reči a poslednou je jednota s rímskym pápežom.
Za počiatok dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku možno všeobecne pokladať
príchod vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863.
Hoci pôvodne knieža Rastislav nemal v úmysle pričiniť sa o vznik novej cirkvi a misia
solúnskych bratov mala byť skôr politickou ochranou nezávislosti krajiny. Nový prístup
evanjelizácie vierozvestcov, ako aj ich hlboko ústretové chápanie liturgickej katechézy
voči Slovienom položilo základy pre novú cirkevnú štruktúru, ktorá podliehala pápežovi
(Vasiľ, 2000a).

2.1 Veľkomoravská misia
Historicky podložené počiatky východnej cirkvi na Slovensku sa datujú do obdobia Veľkej
Moravy a trvali až po potvrdenie jej katolíckosti, ktoré boli ratifikované Užhorodskou
úniou (Vasiľ, 2000a).
Po kniežati Mojmírovi, ktorý počas vlády v moravskom kniežatstve si podmanil aj
nitrianske kniežatstvo, sa dostal okolo roku 846 k vláde knieža Rastislav. Knieža Rastislav
bol múdry a prezieravý štátnik, ktorý sa zameral na upevnenie samostatnosti a nezávislosti
krajiny. Musel čeliť nátlaku Frankov a neskôr i Bulharov, ktorí roku 862 začali vojnové
prípravy na napadnutie Moravanov. Vplyv a účinkovanie franských misionárov, ktorí
pripravovali zriadenie cirkevnej štruktúry, podliehajúcej pod franskú cirkev, oslabovali
Rastislavovo úsilie o samostatnosť. Preto v roku 861 poslal posolstvo do Ríma s prosbou o
ustanovenie „učiteľa“ - biskupa pre Moravanov. Pápež Mikuláš I. však pre zložitosť
situácie a pre fransko-bulharské štátne vplyvy oddialil rozhodnutie a na list neodpovedal.
Rastislav, prinútený situáciou, musel hľadať rýchle spojenectvo proti Frankom
a Bulharom. Z tohto dôvodu v roku 862 vyslal posolstvo byzantskému cisárovi
Michalovi III., aby poslal na Veľkú Moravu biskupa a učiteľa, ktorý by položil základy
samostatnej veľkomoravskej cirkevnej štruktúry. Byzantský cisár Michal III. vybral dvoch
solúnskych bratov Konštantína a Metoda (Judák, 1998), ktorí už mali skúsenosti so
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slovanským jazykom. Cisár videl v misii aj vhodnú politickú príležitosť, ako získať
spojencov v strede Európy a rozšíriť svoj vplyv na Západ. A tak už v roku 863 prichádzajú
svätí bratia na Moravu, podľa tradície na Velehrad. Konštantín zostavil nové slovienske
písmo a preložil bohoslužobné knihy do staroslovienčiny. Ich činnosť na našom území
mala tri hlavné znaky. Na počiatku svojej misie prioritne zaviedli do bohoslužieb
sloviensky jazyk. Následne založili prvé školy a chovancov vychovávali v ich rodnom
jazyku. Zároveň sa usilovali vytvoriť osobitnú hierarchiu s vlastnou provinciou (Lacko,
1983).
Po trojročnom účinkovaní v roku 867 Konštantín a Metod na pozvanie pápeža Hadriána II.
odišli do Ríma. Cieľom ich misie bolo objasniť svoju činnosť na Veľkej Morave a vyznať
pravovernosť a oddanosť Rímskej cirkvi. Pápež Hadrián II. schválil staroslovienčinu ako
liturgický jazyk a dovolil vysvätiť ich učencov za kňazov (Judák, Čekovská,
1996). Konštantín tam vo vedomí blížiacej sa smrti vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a
14. februára 869 zomrel. Je možné, že sv. Cyril bol aj biskupom, čomu nasvedčujú mnohé
vyobrazenia, nachádzajúce sa v Ríme. Metod sa najskôr aj s novovysvätenými kňazmi
odobral na Moravu, avšak po ceste sa zastavili u kniežaťa Koceľa, ktorý ich poslal späť do
Ríma s prosbou, aby pápež vysvätil Metoda za biskupa. Pápež vyhovel Koceľovej žiadosti,
vysvätil Metoda za biskupa a ustanovil ho do znovuzriadeného panónskeho a moravského
arcibiskupstva a za pápežského legáta (Judák, 1998). Toto rozhodnutie pápeža sa však
stretlo s veľkou nevôľou a protestom zo strany bavorského episkopátu, ktorého vojenské
družiny na ceste Metoda zajali a prepustili až pod hrozbou kliatby pápeža Jána VIII. v roku
873. Po prepustení sa sv. Metod zdarne ujal pastoračnej činnosti na Veľkej Morave (Vasiľ,
2000a). V roku 880 pápež Ján VIII. vydal bulu Indrustriae tuae, v ktorej opätovne
schvaľuje starosloviensku liturgiu (Judák, Čekovská, 1996). Svätý Metod zomrel 6. apríla
885, odporúčajúc ako svojho nástupcu Gorazda, svojho žiaka, kňaza zo slovanskej rodiny
(Vasiľ, 2000a). Nepokoje medzi franským a slovanským klérom sa vystupňovali po
Metodovej smrti (Judák, 1998). Biskup Viching, ktorý bol vysvätený na žiadosť kráľa
Svätopluka na pomoc pre sv. Metoda, tvrdošijne útočil na misionársku činnosť svätého
Metoda. Intrigujúci Viching dosiahol u pápeža Štefana V., ktorý bol chybne informovaný
o Metodovej činnosti, odsúdenie používania slovanského jazyka v liturgii. Toto opatrenie
umožnilo Vichingovi tvrdý krok proti Metodovým žiakom. Mnohí boli vyhnaní z nášho
územia, na základe čoho franskí kňazi získali prevahu a časom presadili znovu používanie
latinčiny v liturgii (Vasiľ, 2000a). Vykorenenie slovienskej liturgie však nebolo
17

jednoduché. Aj medzi veľmožmi na našom území boli mnohí naklonení slovanskej liturgii,
ktorí boli ochotní prijať na svoj dvor Metodových žiakov a jeho nástupcu. Gorazd bol
človek zo vznešeného rodu – veľmož, preto ho ani Viching nemohol vyhnať z Moravy, aj
napriek zákazu pápeža Štefana V. vykonávať úrad arcibiskupa. Jestvuje však viacero teórií,
ktoré poukazujú na jeho neskoršiu rehabilitáciu a výkon úradu na našom území, a neskôr
v Poľsku, keď na Moravu začali útočiť Uhri (Judák, 1998). Cyrilometodské dedičstvo
napokon pretrvalo predovšetkým v Macedónii a v Bulharsku, kam sa mnohí z učeníkov
uchýlili. Odtiaľ sa potom dostalo na Ukrajinu a do Ruska (Dolinský, 2000).

2.2 Situácia v stredoveku
Po neúspešnom organizovaní panónsko–moravskej Cirkvi sa všetko úsilie o vytvorenie
mostu medzi východom a západom rozpadlo. Ani úsilie Mojmíra II., ktorý sa pričinil
o vysvätenie arcibiskupa a troch biskupov na Morave, nepomohlo v pohnutých časoch.
Útoky Nemcov i Maďarov natoľko oslabili ríšu, že táto dňa 5. júna 906 utrpela zdrvujúcu
porážku pri Bratislave, po ktorej sa už Veľká Morava ako štát nespomína. Vzťah medzi
katolíkmi

východného

a západného

obradu

v Európe

v tomto

období

ešte

necharakterizovalo búrlivé napätie ako neskôr. Aj v Ríme, na Advertínskom pahorku, bol
kláštor, symbolizujúci jednotu Cirkvi, kde grécki mnísi spolunažívali s rímskymi
v porozumení (Šmálik, 1997). Do riadenia západnej Cirkvi sa začali miešať negatívne
vplyvy, ktoré ohrozovali a oslabovali vzťahy a jednotu medzi východom a západom. Išlo
predovšetkým o investitúru, svätokupectvo, kupovanie cirkevných hodností, dosadzovanie
pápežov vplyvnými rodmi v Ríme, ako aj boj o Grékmi obývané územia Talianska. Ján
XVIII. (1003 – 1009) mal síce dobré styky s carihradským patriarchom, ktorý jeho meno
znovu zaviedol aj do liturgických diptychov, no už za Jána XIX. (1024 – 1033), ktorý
odmietol carihradskému patriarchovi titul ekumenického patriarchu, sa v Carihrade
pápežovo meno z liturgických diptychov vyškrtlo (Šmálik, 1997). Pápež Lev IX. (1049 –
1054) mal obrovské zásluhy na nastolení poriadku a jednoty v Cirkvi, svojimi
diplomatickými schopnosťami urovnával spory medzi panovníkmi (Lev IX., pápež, 2013).
Od roku 1053 začal carihradský patriarcha Michal Cerularius útoky na Západnú cirkev.
Antiochijský patriarcha Peter mu napísal list, v ktorom ho vyzval „skloniť sa k mieru
a k bratskej láske“ a varoval ho pred stratou vyrokovaných privilégií. Po týchto nezhodách
sa cirkev 16. júla 1054, rozdelila na východnú a západnú (Dolinský, 1997).
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Úsilie o znovuobnovenie jednoty cirkvi našlo svoj výraz vo viacerých snemoch
a synodách. Prvou takouto snahou bol Druhý Lyonský koncil (1274) za pápeža Leva X.,
ktorý dosiahol určitý zmier medzi Východom a Západom, avšak nie nadlho. Ďalším
pokusom bol Florentský koncil vo Ferrare v roku 1438, ktorý pokračoval vo Florencii a v
Ríme. Uznesenia snemu v otázkach filioque, pápežského primátu, či používania oboch
druhov chlebov v liturgii síce boli koncilom uznané, no po návrate delegátov do
Konštantínopolu aj následne zavrhnuté, čo zabránilo uviesť do života výsledky jeho
rokovania (Šip, 2006).

2.3 Uzavretie únie
V novoveku sa už úsilie o jednotu podarilo naplniť v dvoch dôležitých aktoch nadviazania
tzv. únie, keď východní veriaci so svojimi duchovnými predstaviteľmi opäť zatúžili po
jednote s nástupcom sv. Petra, viditeľnou hlavou putujúcej Cirkvi.
Prvou úspešnou úniou bola únia Rusínov bývalého Poľsko–litovského kráľovstva, ktorá
bola uzavretá v Ríme dňa 25. decembra 1595 a neskôr ratifikovaná na provinciálnej synode
v Brest-Litovsku dňa 6. októbra 1596 (Lacko, 2012). Keďže Poľsko bolo z katolíckeho
pohľadu z troch štvrtín heretické, poradca kráľa Žigmunda III., jezuita Peter Skarga,
vyvinul veľké úsilie o zjednotenie latinskej a Pravoslávnej cirkvi. S povolením pápeža sa
tak zišla v Breste synoda latinských a pravoslávnych biskupov a uzniesla sa na
podmienkach zjednotenia východných kresťanov s Rímom. Pápež Klement VIII. to
schválil bulou Magnus Dominus. Do únie vstúpili: kyjevský metropolita, biskupi
v Polocku, Lucku, Vladimíri a Chelme. Biskupi vo Ľvove a Przemyšli sa ostro postavili
proti zjednoteniu, no synoda sa aj tak stala základom pre ďalšiu úniu (Šmálik, 1997).
Nasledujúcou úniou bola Užhorodská únia, uzavretá dňa 24. apríla 1646, v chráme
užhorodského hradu. Tu sa stretlo 63 kňazov z karpatských Rusínov, ktorí vyznali
katolícku vieru a spojili sa tak s rímskou Cirkvou. Tento akt však oproti predchádzajúcemu
nesprevádzal jasot davu, ani blesk slávy. Bol to akt skromný, tichý, takmer skrytý. Nebola
vydaná ani pápežská bula z tejto príležitosti. Úniu uzavreli spomenutí 63 kňazi na čele so
šiestimi archidiakonmi, bez účasti mukačevského biskupa Bazila Tarasoviča. Úniu taktiež
neprijímal pápežský legát, či prímas Uhorska, ale biskup Juraj Jakušič, ktorý však
neinformoval o udalosti vyššie autority. Riadna správa o udalosti sa dostala do Ríma až
v roku 1652, keď šiesti archidiakoni napísali list Inocentovi X. a je známy pod názvom
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Dokument o Užhorodskej únii (Lacko, 2012). Píše sa v ňom okrem iného: „...po zrieknutí
sa rozkolu, prameniaceho z gréckej nerozvážnosti...“ (sme) „...boli privedení späť a znova
zasnúbení...“ „...Svätej rímskej cirkvi...“ (In Lacko, 2012, s. 105 - 106). Z úryvku je
zrejmé, že takéto hlboké vyznanie pramenilo zo stáročiami nahromadenej túžby
východných kresťanov po jednote. Užhorodská únia bola prijatá bez pompéznosti
a vonkajšieho uznania, tým viac bola prijímaná autenticky a hodnoverne. Únia zaručila
grécko-katolíckemu duchovenstvu tri dôležité prvky. V prvom bode bola vznesená
požiadavka na zachovanie obradu gréckej cirkvi. Druhou požiadavkou bola možnosť
navrhnúť si svojho biskupa, ktorého by potvrdila Apoštolská Stolica. Tretí nárok
zabezpečil užívať všetky cirkevné slobody. Význam uzavretia únií bol a je dodnes
nesporný. Skutočnosť, že východná a západná Cirkev sa v určitých krajoch opäť
zjednocujú okolo eucharistického stola je udalosťou, ktorá nemá v porovnaní s inými
ekumenickými aktmi obdobu (Lacko, 2012).
V našich podmienkach sa však môže naskytnúť otázka, či medzi kresťanmi východného
obradu na slovenskom území jestvovala do uzavretia únie Rusínov nejaká časť, ktorá i po
vyhnaní cyrilometodských žiakov zostala verná staroslovienskemu obradu i pápežovi.
Podľa Šoltésa (2009) od čias misie solúnskych bratov jestvovala na našom území
neprerušená línia slovenských gréckokatolíkov ešte z cyrilometodských dôb. Tejto téme sa
venoval aj arcibiskup Vasiľ, SJ vo svojej dizertačnej práci. Únia pod takýmto uhlom
pohľadu bola nevyhnutným výsledkom generačne odovzdávaného úsilia o zachovanie
a znovuobnovenie misie svätých Cyrila a Metoda.

2.4 Obdobie po únii
Dôsledky uzavretia únie boli sčasti dočasné a sčasti ďalekosiahle. Dočasné v tom, že na
istý čas bola Rusínska komunita rozdelená na časť katolícku a schizmatickú, a to
s dvojakým vedením, ktoré sa zjednotilo až v 80-tych rokoch 17. storočia. Od roku 1733
boli všetci karpatskí Rusíni zjednotení vo Východnej katolíckej cirkvi. Dlhodobými
dôsledkami bol predovšetkým pokrok náboženského, sociálneho a kultúrneho života.
Dovtedy nevzdelané duchovenstvo sa mohlo vzdelávať v zvučných školách v Mukačeve,
Užhorode, v Ríme, Trnave, Viedni či Budapešti. Časom rusínsky biskup zriadil školy, boli
tlačené knihy a pod. (Lacko, 2012).
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K tomuto pokroku však musela rodiaca sa uniátna cirkev prejsť viacerými peripetiami.
Zavše možno spomenúť neustály boj o investitúru mukačevského biskupa pre východných
veriacich, ktorého sa snažili dosadzovať vplyvné rody, či králi Uhorska. Výsledkom
zmätkov bola vymožená podriadenosť mukačevského biskupa jágerskému latinskému
biskupovi, ktorá znamenala, že gréckokatolícky biskup nemohol bez súhlasu jágerského
biskupa stavať chrámy, zakladať farnosti, prekladať kňazov, ani ordinovať nových. Až
Mária Terézia na opakovaný pokus dosiahla u Apoštolskej stolice, že táto pod vedením
Klementa XIV. bulou Eximia regalium kánonicky erigovala Mukačevskú eparchiu 19.
septembra 1771 (Vasiľ, 2000b).
V roku 1773 zvolala taktiež Mária Terézia synodu gréckokatolíckych biskupov do Viedne,
keď súčasne Klement XIV. vymenoval nového mukačevského biskupa Andreja
Bačinského. Jeho meno sa zapísalo do dejín Gréckokatolíckej cirkvi veľmi výrazne.
Zaslúžil sa o reorganizáciu eparchie a v roku 1775 získal pre biskupstvo novú katedrálu
a rezidenciu v Užhorode. V roku 1777 bola pri nej zriadená kapitula kanonikov a od roku
1778 otvorený aj eparchiálny seminár. Zdesaťnásobil ďalej počet cirkevných ľudových
škôl, pričinil sa o tlač náboženskej literatúry typu katechizmus či Biblia a napokon založil
eparchiálnu knižnicu. Pre lepšie spravovanie vyčlenil v roku 1776 a 1787 dva nové
vikariáty so sídlom v Satmári a v Košiciach (Vasiľ, 2000b).
V roku 1815 cisár František I., odvolajúc sa na svoje patronátne právo, zriadil Prešovskú
eparchiu s počtom veriacich približne 150 000. Následne bola pápežskou bulou Relata
semper erigovaná dňa 22. septembra 1818. Právne však bola podriadená uhorskému
prímasovi, ostrihomskému arcibiskupovi (Vasiľ, 2000b).
Prvým biskupom eparchie bol Gregor Tarkovič (1818 - 1841), ktorý sa postaral
o zabezpečenie hmotných majetkov pre fungovanie biskupskej kúrie. Zriadil eparchiálnu
knižnicu a získal štyri základiny na výchovu seminaristov, podporu chorých kňazov, vdov
a sirôt a pomoc duchovenstvu. Jeho nástupcom bol Jozef Gaganec (1847 - 1875), ktorý mal
najväčšie zásluhy na zveľadení eparchie. Mal obrovské sociálne cítenie a nástojčivo
bojoval proti chudobe, hladu, alkoholizmu a utláčaniu slabých v dobe sužovanej hladom
a morom. Založil Spoločnosť sv. Jána Krstiteľa na pomoc chudobným, prestaval
rezidenciu a katedrálu a dal postaviť 36 nových chrámov. Ordinoval spolu 237 kňazov.
Veľmi dbal o riadnu katechézu vo výchovnom procese cirkevných škôl a brzdil latinizačné
snahy v liturgicko-cirkevnom živote. Bránil používanie cyriliky dokonca aj v kuriálnej
administrácii. Gagancov nástupca Mikuláš Tóth (1876 - 1882) bol zasa jedným
21

z najvzdelanejších ľudí eparchie, pretože predtým pôsobil ako rektor a profesor na
univerzite v Budapešti. Ako bývalý univerzitný profesor sa s veľkou usilovnosťou pustil
do budovania cirkevného školstva a sám štedro podporoval veľkými sumami študentov z
chudobných sociálnych pomerov. Okrem toho založil viacero fundácií na podporu
mládeže, sirôt a chudobných. Pod jeho vedením bol 12. septembra 1880 otvorený
eparchiálny seminár. Naši bohoslovci predtým študovali v Užhorode, Budapešti a
Ostrihome.

Hoci

pochádzal

z

maďarského

kultúrneho

prostredia,

nepodľahol

maďarizačnému tlaku a podporoval miestnu kultúru cez školy a cirkevný život. Ján Vályi
(1882 - 1911) rozšíril budovu seminára tak, aby v ňom mohlo študovať naraz 40 študentov.
Bol nápomocný mnohým kultúrno-spoločenským inštitúciám a postaral sa o duchovné
vedenie pre emigrantov do USA. Prospešné boli jeho aktivity v oblasti školstva. Už rok po
dostavaní budovy seminára zriadil komisiu, ktorá mala stáť pri založení Učiteľského
ústavu v Prešove. V roku 1888 sa započalo so samotnou stavbou budovy. Samotná výuka
sa začala až v roku 1895 po vyriešení štátnej podpory na platy profesorov. Vedľa
Učiteľskej akadémie zriadil biskup Vályi aj internát. Jeho zásluhou bola v Prešove
otvorená aj prvá gréckokatolícka meštianska škola. Jeho veľkou túžbou bolo zriadiť
dievčenský internát a sirotinec. Pre realizáciu týchto plánov z vlastných zdrojov utvoril
základňu v hodnote 300 000 korún. Posledným „maďarským“ biskupom za života
monarchie sa stal biskup Štefan Novák (1913-1918), ktorý sa ako maďarský, nacionálne
zmýšľajúci občan pričinil o niekoľko neblahých reforiem. Medzi ne patrili zanechanie
cyrilskej abecedy v cirkevnom živote, kroky k zavedeniu gregoriánskeho kalendára či
úpravy liturgických kníh. Po vzniku prvej ČSR, hlboko sklamaný, rezignoval zo svojho
úradu a uchýlil sa do Budapešti, kde zotrval až do svojej smrti v roku 1932. Rím ho
uvoľnil z vedenia eparchie. Počas vakantného obdobia na prešovskom stolci zastupoval
generálny vikár a kanonik Mikuláš Russnák (1918 – 1922). Od roku 1922 – 1927 bol
poverený spravovaním Prešovskej eparchie biskup Dionýz Nyarády. Šiestym prešovským
biskupom bol Pavel Peter Gojdič OSBM (1927 – 1960). Prvým pomocným prešovským
biskupom sa stal Vasiľ Hopko (1947 – 1976) (Schematizmus..., 2008).

2.5 Od roku 1918 do roku 1945
Vzťah východnej a západnej cirkvi bol v 20. storočí poznačený výraznými udalosťami,
akými boli dve svetové vojny a desaťročia pretrvávajúce totalitno-despotické režimy. Už
7. novembra 1917 sa dostala v Rusku k moci diktatúra proletariátu s Leninom na čele,
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ktorého spolupracovník Marx vyhlásil náboženstvo za ópium ľudstva. Vláda ihneď začala
svoj ukrutný boj proti náboženstvu presadzovať aj vo Svätej Rusi. Moskovského patriarchu
Tychona v roku 1918 uväznili a prepustili až na naliehanie Pia XI. Dvadsať biskupov
a niekoľko tisíc kňazov podstúpilo mučenícku smrť, mnoho bolo uväznených a poslaných
na nútené práce do gulagov. Pius XI. sa veľmi zaujímal o východných kresťanov, v roku
1928 vydal encykliku Rerum Orientalium a v roku 1930 vznikla v Kongregácii pre
východné cirkvi Komisia pre Rusko. Aj pri pápežskom orientálnom ústave vznikla veľká
bibliotéka a seminár Russicum. Tieto kroky pripravovali zrod silnému zjednocujúcemu
hnutiu, ktoré sa všeobecne volá ekumenizmus. Tieto snahy a všeobecné smerovanie
k jednote sa ukázali ako najväčšie ohrozenie vznikajúcich režimov. Predstava cirkvi, ktorá
by bola jednotná s východom bola pre režimy neprijateľná (Šmálik, 1997).
Na Slovensku však situácia ešte nebola taká dramatická. Po vzniku Československej
republiky sa musela riešiť najskôr otázka nového cirkevného usporiadania, keďže
Rakúsko-Uhorsko zaniklo. K tomuto vydal Vatikán 2. februára 1928 Modus vivendi,
ktoré riešilo problémy ohľadom novej cirkevnej provincie, hraničenia diecéz
a majetkovoprávneho vysporiadania (Dolinský, 2002). Gréckokatolícke eparchiálne
územia boli rozdelené medzi Československo a Maďarsko. V týchto rokoch sa veľká časť
veriacich z Mukačevskej a Prešovskej eparchie presťahovala do Spojených štátov, čo
prispelo ku vzniku a utvoreniu metropolitnej cirkvi v Pittsburgu (Vasiľ, 2000b). Na
východnom Slovensku v tomto období nastali aj nepokoje medzi gréckokatolíckymi
veriacimi. Ruskí a srbskí agitátori spôsobili medzi rusínskym obyvateľstvom nepokoje
a nevôľu voči karpatoruskému unionizmu. Následne asi 90 obcí prestúpilo na pravoslávie
v Podkarpatskej Rusi a na východe Slovenska. Tento vplyv pravoslávia sa však podarilo
zastaviť (Dolinský, 2002).
U gréckokatolíkov,

rovnako ako u rímskokatolíkov sa začali

objavovať

silné

nacionalistické tendencie, ktoré sa prenášali aj do interpretácie histórie a pastorácie.
Fillo (1944) napísal, že jestvovanie gréckokatolíkov na Slovensku neprajné živly
chceli

poprieť, ale tieto snahy sa im nepodarili. Gréckokatolíci aj v najťažších

vojnových rokoch dokumentovali svoju veľkosť hnutím, ktoré nikto nemôže
spochybniť ich existenciu. Gréckokatolíci boli vždy lojálny a mali záujem o pokojné
spolunažívanie so všetkými a rešpektovanie svojej národnej a náboženskej identity.
Slovenský gréckokatolíci kdekoľvek žijú majú iba jedno želanie: „Všetko za Boha
a národ! A dedičstvo otcov zachovaj nám Hospodine!“ (In Šoltés, 2009, s. 1).
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Keď v roku 1938 zomrel veľký národovec Andrej Hlinka – v strednej Európe bol už pri
moci Hitler. Dňa 29. septembra 1938 sa v Mníchove dohodlo nové usporiadanie Európy,
ktoré malo za následok odobratie pohraničných území v Čechách. Vo viedenskej arbitráži
sa zasa rozhodlo o prisúdení južného Slovenska v prospech Maďarska. Aj apoštolský
administrátor v Košiciach Jozef Čársky sa musel presťahovať do Prešova. V polovici
marca 1939 Hitler pričlenil Čechy a Moravu k Ríši pod titulom Protektorátu a zredukované
Československo sa rozpadlo. Keďže na juhu Slovenska sa zhromažďovala maďarská
armáda, bývalý predseda Slovenského snemu, Dr. Jozef Tiso sa stretol s Hitlerom, aby sa
dozvedel jeho zámer so Slovenskom. Výsledkom rozhovoru bolo predloženie návrhu
zriadenia Slovenského štátu, ktorý snem schválil a zvolil Dr. Tisa za predsedu vlády. Tým
zachránil Slovensko pred zánikom a Slovákov od vojny. Počas vojny patrila Mukačevská
eparchia politicky aj cirkevne k Maďarsku a Prešovská eparchia ku Slovensku (Vasiľ,
2000b). Po rezignácii maďaróna Štefana Nováka zostala Prešovská eparchia bez pastiera.
Preto 1. októbra 1918 bol spravovaním eparchie poverený generálny vikár Mikuláš
Russnák, ktorý viedol administráciu do r. 1922 (História, 2013).

2.6 Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi
Po vojne sa biskup Gojdič snažil zabezpečiť pastoračnú starostlivosť o veriacich na
východnom Slovensku, ale aj v osídľovaných Sudetoch. V apríli roku 1950 boli štátnou
tajnou službou a príslušníkmi národnej bezpečnosti zrušené všetky rehole a ich členovia
internovaní v koncentračných kláštoroch. Následne dňa 28. apríla 1950 zvolali
predstavitelia vlády, Národnej ukrajinskej rady a tzv. „výborov pre návrat pravoslávia“
v Prešove pseudosynodu, na ktorej vyhlásením zrušili Užhorodskú úniu a oznámili návrat
k pravosláviu. Toto ťaženie proti gréckokatolíkom bolo označené krycím menom akcia „P“
(Hertling, 1983).
Gréckokatolícka cirkev bola vyhlásená za nezákonnú, bola pozbavená všetkých práv a jej
členovia nasilu pridružení k pravosláviu. Gréckokatolícki kňazi dostali na výber – buď
prejdú k pravosláviu, alebo pôjdu do väzenia, či na Sibír. Tu sa odohrali skutočné drámy,
najmä medzi ženatými kňazmi, ktorí si svoju vernosť Svätému Otcovi museli vytrpieť aj
s rodinami, mnohí odlúčení do konca života. V tomto boji rozhodne obstáli rehoľníci, ale
aj ženatí kňazi, z ktorých sa pred hrozbami zohlo len malé percento. Gréckokatolícka
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cirkev úradne prestala jestvovať. Veriaci gréckokatolíci prešli na rímsky obrad, iní sa
uzatvorili a svoju vieru žili výlučne v rodinách (Babjak, 2009; Vasiľ, 2000b).
V roku 1950 boli biskup Gojdič a jeho pomocný biskup Hopko zatknutí a štátnou mocou
obžalovaní z vlastizrady. Gojdič bol v zinscenovanom procese odsúdený na doživotie.
Zomrel v leopoldovskom väzení v roku 1960. Hopko, hoci nebol úradne odsúdený, prežil
vo väzení 13 rokov a od roku 1963 bol internovaný v českom Oseku (Babjak, 2009;
Dolinský, 2002).
Až v roku 1968 vydala vláda dekrét č. 70/1968, v ktorom povolila činnosť
Gréckokatolíckej cirkvi. Tomuto aktu predchádzalo množstvo petícií veriacich, žiadosť
biskupa Hopka o legalizáciu Gréckokatolíckej cirkvi, návrat mnohých deportovaných
kňazov, ako aj založenie a činnosť akčného výboru, tvoreného šestnástimi kňazmi, dvomi
laikmi, na čele s biskupom Hopkom. Po období tzv. pražskej jari, hoci nie bez ujmy, už
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku nebola v ilegalite a jej činnosť bola tolerovaná
štátom. Seminaristi museli študovať v rímskokatolíckom seminári v Bratislave, kde bol ich
počet do veľkej miery redukovaný vládou. Keď v roku 1976 zomrel biskup Hopko, Cirkev
ostala bez biskupa. Kňazské svätenia preto udeľovali biskupi z Juhoslávie. Udalosťou
z tejto doby, ktorú je vhodné spomenúť, je návrat 78 kňazov spolu s veriacimi
z pravoslávnej do Gréckokatolíckej cirkvi (Vasiľ, 2000b).

2.7 Slobodné pomery
Doznievajúce besnenie totality našlo svoj definitívny zánik v prevrate v roku 1989. No už
od dlhšej doby nasvedčovali viaceré symptómy meniacu sa klímu uprostred veriacich.
Takým momentom bol určite aj 22. jún 1988, kedy bola vyhlásená Basilica minor na
mieste gréckokatolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie v Ľutine (Judák, Čekovská,
1996). Toto gesto udelenia výsad práve gréckokatolíckemu kostolu na východe Slovenska
označovalo plnú vážnosť i váženosť gréckokatolíckych veriacich na Slovensku v očiach
Vatikánu. V roku 1990 pre Prešovskú eparchiu bol menovaný za biskupa Hirka, vysvätený
kardinálom Tomkom, a v roku 1992 za pomocného biskupa Chautur (Judák, Čekovská,
1996).
Obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi po nástupe slobody však sprevádzal veľký
nedostatok kňazov. Množstvo cirkevných budov bolo poškodených, takmer nefunkčných.
Medzi mládežou, ale aj veriacimi, pretrvávala náboženská nevedomosť i nedostatok
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katechézy.

Medzi

najťažšie

kapitoly

patrilo

majetkovoprávne

vysporiadanie

s Pravoslávnou cirkvou, ktorej v roku 1950 protiprávnym spôsobom pripadol všetok
majetok Gréckokatolíckej cirkvi. Až na základe masovej intervencie veriacich bolo
v Bratislave prijaté uznesenie zo dňa 29. mája 1990 č. 211/1990 Z. z., ktoré prinavrátilo
vlastnícke práva cirkevným objektom, čo boli do roku 1950 majetkom Gréckokatolíckej
cirkvi. Jednou z najvýznamnejších udalostí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bolo
obnovenie Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove v roku 1990. Seminár je
srdcom eparchie, preto aj v tomto období bol zaznamenaný nárast záujmu o duchovný
život i duchovné povolania. Boli otvorené základné i stredné cirkevné školy i cirkevné
gymnázium v Trebišove. V roku 1995 pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska
navštívil aj Prešov, pričom sa zúčastnil aj akatistu k Bohorodičke. V kázni vyzval veriacich
východného obradu, aby svoj rítus zachovávali dôsledne a s láskou (Kuzmová, 2013).

2.8. Súčasná Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
V súčasnosti existujú na Slovensku tri diecézy: Gréckokatolícke arcibiskupstvo so sídlom
v Prešove a so sídelným arcibiskupom – metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ.
Gréckokatolícka diecéza v Košiciach na čele s biskupom Mons. Milanom Chauturom,
CSsR, a Gréckokatolícka diecéza v Bratislave so sídelným biskupom Petrom Rusnákom.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove pokrýva východné Slovensko, okrem Košického
kraja. Bolo vytvorené z bývalej Mukačevskej eparchie 22. septembra 1818 pápežskou
bulou Relata semper pápeža Pia VII. Biskupstvo a katedrálny chrám sú zasvätené sv.
Jánovi Krstiteľovi (Schematizmus..., 2008).
V roku 1997 boli pápežom podpísané dekréty č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácie pre východné
cirkvi, v ktorých Ján Pavol II. erigoval nový – Košický apoštolský exarchát a pomocného
biskupa Milana Chautura CSsR vymenoval za jeho prvého apoštolského exarchu.
V inštrukcii stálo, že Košický exarchát podlieha priamo Svätej stolici a vzťahuje sa na
územie Košického kraja. Do tohto územia patrilo 7 protopresbyterátov - dekanátov, 86
farností, 157 chrámov, 70 kňazov a asi 80 tisíc veriacich. Prešovskému biskupstvu malo
ostať 12 protopresbyterátov, 173 farností, 302 chrámov a asi 300 tisíc veriacich
(Schematizmus..., 2000).
O jedenásť rokov neskôr, 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil bulou Ad
perpetuam rei memoriam Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú so
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sídlom v Prešove a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval
dovtedajšieho prešovského biskupa Jána Babjaka SJ. Tak sa stal prvým prešovským
gréckokatolíckym arcibiskupom a metropolitom. Do úradu ho uviedol 17. februára 2008
Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi (Schematizmus...,
2008).
Povýšeniu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na úroveň metropolitnej cirkvi sui iuris
predchádzalo aj zriadenie nových eparchií. Košický exarchát bol povýšený na úroveň
eparchie a za eparchu bol menovaný dovtedajší košický exarcha Milan Chautur, CSsR.
Jeho slávnostná intronizácia bola 18. februára 2008 v Košiciach. V Bratislave bola
zriadená nová eparchia a za prvého eparchu bol menovaný dovtedajší bratislavský dekan
Peter Rusnák. Konsekrovaný bol 16. februára 2008 v Prešove Jozefom kardinálom
Tomkom a slávnostná intronizácia sa uskutočnila 9. marca 2008 v Bratislave (Košická
eparchia, 2013; Bratislavská eparchia, 2013).
Biskupi eparchií, tvoriacich metropoliu, sú zároveň členmi Rady hierarchov, ktorá sa
pravidelne venuje aktuálnym pastoračným a liturgickým otázkam. Táto rada zaisťuje aj
synodálne riadenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Zo slovenských gréckokatolíkov
však pochádza viacero zvučných a významných mien, známych z Európy. Sú nimi
predovšetkým: arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi;
biskup Milan Šášik, mukačevský eparcha (Ukrajina); biskup Ladislav Hučko, pražský
apoštolský exarcha; biskup Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup.
V súčasnosti je najpoužívanejším liturgickým jazykom na Slovensku slovenčina a
staroslovienčina. V niektorých farnostiach sa z praktických dôvodov ako liturgický jazyk
používa i maďarčina. Najvyššou právnou normou Gréckokatolíckej cirkvi je Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium, promulgovaný v r. 1990 v Ríme. Je spoločný pre
všetky východné cirkvi, avšak ponecháva priestor, aby si niektoré cirkvi sui iuris (ako aj na
Slovensku) kodifikovali vlastné právo.
V súčasnosti je život gréckokatolíkov bohatý a rozmanitý hlavne na východe Slovenska.
Hoci už aj na západe – v Bratislavskej eparchii je zaznamenaný nárast jej členov
v roztrúsených farnostiach. Osvetová činnosť medzi veriacimi spočíva v kontakte na
liturgii a katechéze, ako aj prostredníctvom internetu či časopisu Slovo, ktorý vychádza
v Prešove (Schematizmus..., 2008).
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3 VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

„Škola je najcennejším kultúrnym bohatstvom každého národa, lebo bez nej nie je možný
ďalší národno-kultúrny rozvoj“ (Janočko, 2008, s. 138). Šíriace sa kresťanstvo so sebou
prinášalo pokrokovosť, čoho cieľom bolo aj povzniesť človeka intelektuálne. Od čias
príchodu solúnskych bratov, kresťanstvo predstavuje jednu zo zložiek vzdelanosti národa.

3.1 Gréckokatolícke školstvo
Údaje o prvotných školách sú veľmi obmedzené, ale je predpoklad že boli podobné s inými
cirkevnými školami. Partikulárne zápisky sú v knihách, ktoré boli kreované na základe
biskupských vizitácií. Z pastierskych listov biskupov sa napríklad dá vyčítať, že kňazi už
v 15. – 16. storočí v chrámoch nielenže svojich veriacich poučovali o Božích pravdách, ale
organizovali vzdelávanie vo zvláštnych miestnostiach, v takzvaných školách. V týchto
školách neučil iba kňaz, ale aj kantor alebo kostolník, ktorého pripravoval kňaz. Prvá
zmienka o takejto škole pochádza z roku 1593 a bola založená na miestnej fare v dedine
Porač na Spiši. Možno sa domnievať, že aj v iných dedinách, kde bola systematizovaná
farnosť, boli zriaďované školy. O podobe týchto škôl, počte žiakov a učiteľov, spôsobe
výučby je dostupných obmedzené množstvo informácií.
Vyučovanie prebiehalo iba v zimných mesiacoch, kedy sa na poli nevykonávali žiadne
práce, do ktorých boli zapájané aj deti. Vyučovanie mohlo trvať tak od novembra, kedy sa
školský rok začínal do marca až apríla. Tetraevanjelium a irmológion používal učiteľ ako
učebnice a pomôcky v svojej učiteľskej práci (Janočko, 2008).
Po roku 1848 nastal rozmach dedinských, ľudových aj cirkevných škôl, čo malo za
následok nedostatok kvalifikovaných učiteľov pre gréckokatolícke školy. V roku 1868 bol
vydaný zákonný článok, ktorý upravoval otázky základného vzdelania. Cieľom bolo
zjednotiť a zvýšiť vzdelanostnú úroveň všetkého ľudu. Bol stanovený stupeň národných
škôl. Najnižšiu úroveň tvorili elementárne školy, ktoré poskytovali vzdelávanie pre
mládež od 6 do 12 rokov. Vyšší stupeň vzdelávania tvorili opakovacie školy, ktoré boli
určené pre žiakov do 15 rokov. Ďalším stupňom vzdelávania boli tzv. vyššie ľudové školy,
ktoré nadväzovali na šesťtriednu národnú školu. Tento stupeň vzdelania trval pre chlapcov
3 roky a pre dievčatá 2 roky. Náplňou výučby boli remeslá alebo hospodárske práce.
Posledným stupňom vzdelávania boli meštianske školy, ktoré mali všeobecnovzdelávací
28

základ. V roku 1922 bol prijatý zákon tzv. Malý školský zákon č. 226/1922 Sb., ktorý
nariadil povinnú osemročnú školskú dochádzku. Nepriaznivý dopad tohto zákona bol
v oslabení výučby náboženstva (Kovaľová, 2009).

3.2 Gréckokatolícka meštianska škola
Už v roku 1910 bola v Prešove zriadená prvá meštianska škola. Školu zriadil biskup Valyi,
ktorý ju podporoval z vlastných zdrojov (Biskup Dr. Ján Vályi..., 2013). Počas prvej
svetovej vojny mala škola pozastavenú svoju činnosť. Za pôsobenia biskupa Nováka sa
škola stala maďarskou a po rozpade Rakúsko–Uhorska, úplne zanikla. Škola bola
obnovená po vzniku prvej Československej republiky. V roku 1921 – 1922 školu
navštevovalo 120 študentov. V roku 1939 hrozil škole zánik pre veľmi nízky počet
študentov. Biskup Gojdič preto apeloval svojim listom vo všetkých farnostiach na rodičov,
aby podporovali u svojich detí vzdelávanie. Poukázal na potrebu gréckokatolíckej
inteligencie pre spoločný záujem eparchie (Janočko, 2008).
Počas prvého Československého štátu vláda chcela školu zlikvidovať. Dňa 15. júna 1940
Ministerstvo školstva zaslalo list na biskupský úrad a v ňom bola uložená podmienka, že
ak sa na meštianskej škole nestane vyučujúcim jazykom slovenčina, ministerstvo školstva
pozastaví škole všetky dotácie. Biskup Gojdič poslal na ministerstvo školstva list, v ktorom
vysvetľoval opodstatnenie meštianskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym v Prešove.
Poukázal na chudobu rusínskeho obyvateľstva a na možnosť lacného ubytovania detí
v internátoch ordinariátu. Ministerstvo školstva a národnej osvety (ďalej MŠaNO) tieto
dôvody neuznalo. Biskupstvo nakoniec ustúpilo požiadavkám ministerstva školstva a
zmenilo vyučovací jazyk na slovenský (Coranič, 2013).
Biskup Gojdič si zároveň vyhradil jednu výnimku: Gréckokatolícke náboženstvo sa bude
vyučovať po rusky. Slovenský štát sa veľmi usiloval o to, aby gréckokatolícka meštianska
škola bola postupne slovakizovaná. Názov gréckokatolíckej meštianskej školy sa zmenil
v roku 1940, kedy z jej názvu vypustili adjektívum „gréckokatolícka“. Po skončení druhej
svetovej vojny škola bola premenovaná na „Štátnu ruskú meštiansku školu“ (Janočko,
2008).
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3.3 Gréckokatolícke Ruské gymnázium v Prešove
V Prešovskej eparchii sa nachádzalo mnoho meštianskych škôl s vyučujúcim jazykom
ruským. Mnohé z nich boli zatvorené pre nedostatok učiteľov (Janočko, 2008).
Najaktuálnejšou sa javila potreba zriadenia gymnázia. Veľkú zásluhu na zriadení tejto
inštitúcie mal práve biskup Gojdič, ktorému ako základ poslúžilo cirkevné školstvo
v Haliči. Vo svojom pastierskom liste, ktorý adresoval všetkým učiteľom a učiteľkám
Prešovskej eparchie z roku 1929 zdôraznil národnostnú uvedomelosť ako posilu
vlastenectva a kultúrneho života (Janočko, 2008).
V biskupskom nariadení č. 444/36 bolo prezentované želanie eparchie o zriadení
cirkevného gymnázia. Ministerstvo školstva a národnej osvety na základe školského
zákona z roku 1883 XXX listom č. 45046/1936 informovalo o otvorení Gréckokatolíckeho
ruského reálneho gymnázia v Prešove. V úvode listu boli stanovené požiadavky, ktoré
podmieňovali zriadenie školy. Prvým kritériom bola požiadavka, aby škola otvorila iba
prvú triedu a v nasledujúcich školských rokoch bude možné inkorporovať iba jeden ročník.
Ďalšou podmienkou pri otvorení školy bola výučba podľa učebných osnov pre štátne
reálne gymnázia, s použitím kníh a učebných pomôcok schválených štátnou legislatívou.
Finančné

náklady

budú

hradené

zo

zdrojov

biskupského

ordinariátu

v Prešove (Ministerstvo školstva a národnej osvety, 1936).
Po otvorení školy v školskom roku 1936/37 nastúpilo do ročníka štyridsaťosem študentov.
Prvé maturitne skúšky boli v roku 1943/1944, kedy gymnázium navštevovalo 330 detí,
z toho bolo 317 gréckokatolíkov, štyria rímskokatolíci a zostávajúcich deväť bolo z inej
denominácie

(Potaš,

1999).

Otvorením

gréckokatolíckeho

gymnázia

dávala

gréckokatolícka cirkev možnosť študovať svojim veriacim. Rusínska mládež mohla byť
vychovávaná v kresťanskom a národnostnom duchu.
Finančná stránka gymnázia nebola najlepšia, biskup Gojdič dúfal, že školu podporí aj štát,
tak ako boli financované iné gymnázia. Štát sa vzdal tejto povinnosti a neprispieval na
gymnázium. Biskup Gojdič sa osobne stretol s ministrom a ten po spoločnom stretnutí
prisľúbil vyhovieť jeho žiadosti a finančne pomôcť škole. Pri spoločnom stretnutí biskup
Gojdič poukázal na potrebu vychovať z Rusínov verných a lojálnych občanov
Československej republiky (ďalej ČSR) (Gojdič, 1936b).
Prvým darcom pre školu sa stal prelát Smandray. Zriaďovateľ školy vyzval bohatších
Rusínov a bohatšie vrstvy, aby podporili prvé gymnázium na Slovensku. Výzvu zverejnili
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v časopisoch, novinách a zároveň bola zaslaná všetkým gréckokatolíckym farnostiam. Na
výzvu reagovali aj americkí Rusíni. Na gymnázium prispievali študenti, obecne úrady,
bohatí sponzori, živnostníci, ale aj chudobní ľudia. V roku 1939 po rozpade ČSR
gymnázium prestalo byť financované pražskou vládou Každá žiadosť biskupa
o poskytnutie finančnej podpory bola zamietnutá (Janočko, 2008).
Škola bola viackrát presťahovaná a v roku 1939 došlo aj k zmene názvu školy na
Gréckokatolícke ruské gymnázium. V školskom roku 1942/43 sa gymnázium definitívne
presťahovalo do novej budovy, dnešná teologická fakulta v Prešove. Na konci druhej sv.
vojny budova školy bola veľmi poškodená, preto v roku 1944 až 1945 bolo vyučovanie
prerušené. K obnoveniu vyučovania došlo až po oslobodení Prešova 1. februára 1945,
vyučovať sa začalo už 16. februára. Školský rok 1944/45 trval iba päť mesiacov. Po
druhej svetovej vojne všetky cirkevné školy boli poštátnené. Gréckokatolícke gymnázium
sa premenovalo na Štátne ruské gymnázium a prestalo byť cirkevnou ustanovizňou
(Coranič, Šturák, 2008). Biskup Gojdič, ako jeho zriaďovateľ sa ho nikdy nezriekol. Školu
navštevoval a zúčastňoval sa na školských podujatiach. Väčšina (až 93 %) študentov na
škole boli gréckokatolíckeho vierovyznania (Janočko, 2008).

3.4 Vzdelávanie učiteľov
V roku 1744 založil biskup Olšovský špeciálnu školu pre kantorov, kde sa pripravovali na
svoje povolanie učitelia pre cirkevné školy. Okolnosti si vyžadovali, aby na školách neučili
iba kňazi, ktorí boli zaneprázdnení kňazskými povinnosťami vo farnosti, ale aj fundovaní
kantori. Kantor – učiteľ plnil dvojakú úlohu, ako spevák v chráme a zároveň ako učiteľ
v škole. Podmienkou prijatia bola znalosť východného bohoslužobného spevu,
východného obradu a spôsobilosť študovať. V prvopočiatkoch existencie školy mohli byť
prijímaní ženatí aj svätení kandidáti (Šelepec, 2000).
Počas pôsobenia biskupa Gaganca koncom 18. Storočia bolo vypracované memorandum
na zriadenie učiteľskej akadémie. V polovici 19. storočia gréckokatolícke školy pociťovali
nedostatok kvalifikovaných učiteľov. V tomto období biskupstvo malo 191 farností, čo si
vyžadovalo mať aspoň 300 škôl s kvalifikovanými učiteľmi (Kovaľová, 2009).
Snaha o vznik vzdelávacej inštitúcie sa najviac prehĺbila v polovici 19. storočia. Úsilie
o založenie akadémie prejavil biskup Tóth (1876 – 1882), no bezvýsledne. Najväčšiu
zásluhu na založení akadémie mal biskup Valayi (Schematizmus, 2008). Založil komisiu
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na prípravu zriadenia akadémie. Komisia bola ako poradný orgán gréckokatolíckeho
biskupstva. Dňa 9. februára 1887 komisia schválila program na založenie učiteľskej
akadémie. Komisia sa taktiež sústredila na ekonomickú oblasť. Biskup Valayi viackrát
adresoval list na ministerstvo školstva o poskytnutie finančnej pomoci pre navrhovanú
akadémiu. Financie však neprichádzali, pretože biskupstvo nemohlo splniť podmienky
školského zákona z roku 1868 vzťahujúce sa k národnostnému školstvu. K zmene postoja
na ministerstve došlo až v roku 1895. Biskup Valayi ihneď začal so stavebnými prácami
a zároveň žiadal ministra Wlassisca o právo pre súkromné školy vydávať vysvedčenia
(Kovaľová, 2009).
Pedagogickú činnosť učiteľská akadémia Prešovskej eparchie začína v školskom roku
1895/96. Táto akadémia bola financovaná výlučne z nákladov gréckokatolíckeho
biskupstva. Zriadenie učiteľskej akadémie malo zabezpečiť nekvalifikovaným učiteľom
tzv. ďakom, základnú gramotnosť (Kovaľová, 2009). Založenie akadémie na území
diecézy posilnilo pozíciu gréckokatolíckej cirkvi. Úroveň vzdelávania sa nelíšila od
ostatných učiteľských seminárov. Rozdiel medzi inými vzdelávacími inštitúciami a
akadémiou bol v nadstavbových predmetoch, ako: ruský jazyk, gréckokatolícke
náboženstvo, cirkevný spev a gréckokatolícky obrad. Seminár navštevovali poväčšine
chlapci (Janočko, 2008). Počet žiakov bol od 130 do 140 ročne. Pri akadémii sa zároveň
otvoril aj internát pre deti z chudobných rodín (Kovaľová, 2009; Janočko, 2008).
Názov učiteľskej akadémie sa mnohokrát menil. V začiatkoch niesol názov Prešovský
gréckokatolícky pevcoučiteľský seminár s vyučujúcim jazykom maďarským. Po vzniku
ČSR sa premenoval na Gréckokatolícky ruský učiteľský seminár v Prešove s vyučujúcim
jazykom ruským. V roku 1940 znovu došlo k zmene názvu inštitúcie na Gréckokatolícku
ruskú učiteľskú akadémiu (Kovaľová, 2009). Po druhej svetovej vojne došlo k poštátneniu
všetkých škôl. Prešovská poštátnená akadémia pokračovala vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti pod názvom Štátna ruská učiteľská akadémia v Prešove (Lukáč,
Michalička, 2007).

3.5 Gréckokatolícky kňazský seminár
Srdcom každej eparchie bol, je a vždy bude jej vlastný seminár. Každé biskupstvo a každý
biskup sa snaží vychovať si svoje vlastné duchovenstvo vo vlastnom seminári. Tridentský
koncil nariadil, aby sa na formáciu a výchovu kňazského dorastu zriaďovali kňazské
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semináre (Jedin, 2010). Povojnová situácia v Československu bola vo všeobecnosti veľmi
nepriaznivá. Vojna nielenže spôsobila veľké materiálne škody, ale aj zanechala úpadok
duchovného života veriaceho ľudu. Počas vojny boli poškodené chrámy, ktoré si
vyžadovali generálne opravy z finančnej podpory gréckokatolíckych veriacich (Šturák,
1999). Situácia sa plne prejavila aj v starostlivosti o výchovu bohoslovcov. Prvý
povojnový konkurz do seminára sa uskutočnil 28. júna 1945 (Rasporjaženija
Eparchialnaho Praviteľstva V Prjaševi, 1945).
Povojnové udržanie chodu kňazského seminára nebolo vôbec jednoduché. Preto aj z toho
dôvodu biskup Gojdič v roku 1948 uverejnil v Úradných zvestiach gréckokatolíckeho
ordinariátu výzvu smerom k veriacim a duchovným, aby prispeli na podporu existencie
kňazského seminára.
Ľudia aj napriek svojej chudobe poskytli potravinovú pomoc pre seminaristov. Situácia
v seminári bola náročná pre nedostatočné materiálne a technické zabezpečenie. V jednej
izbe bývalo okolo dvadsať bohoslovcov. Každá izba mala svoju pec, v ktorej si sami kúrili
drevom, keď nejaké bolo. Väčšiu časť roka strávili prechádzkami v seminárnej záhrade
(Gradoš, 2010).
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4 VÝSKUM VÝCHOVNEJ A EDUKAČNEJ ČINNOSTI GRÉCKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI V ROKOCH 1945 - 1950
V dejinách slovenského národa sa výchovná a edukačná činnosť úzko viaže s pôsobením
cirkvi. Cirkev bola vždy nositeľom kultúrnych, morálnych a duchovných hodnôt pre svoj
národ. Už príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy sa spája
s rozvojom vzdelanosti našich predkov. Gréckokatolícka cirkev podporovala zvýšenie
vzdelanostnej úrovne všetkého obyvateľstva, vyvíjala snahu o vzdelávanie aj tých
najchudobnejších.
.
4.1 Ciele práce
Predmetom rigoróznej práce bol vplyv gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1945 – 1950 na
výchovu a edukačnú činnosť. V priebehu tvorby výskumného problému sme si kládli
viaceré otázky. Aký vplyv mala cirkev na úroveň vzdelania svojich veriacich? Akými
prostriedky používala pri výchove detí a mládeže?
Na základe preštudovanej literatúry, ktorá sa predmetnej problematiky dotýkala, sme
stanovili hlavný cieľ prieskumu: Cieľom práce je zistiť, aký vplyv mala v rokoch 1945 –
1950 gréckokatolícka cirkev na výchovu a vzdelávanie občanov.
Po posúdení a špecifikovaní hlavného cieľa sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele:
C1 Zistiť vplyv GKC od roku 1945 do roku 1948.
C2 Zistiť vplyv GKC od roku 1948 do roku 1950.
Slovenská národná rada 6. septembra 1944 vydala nariadenie, ktorým boli poštátnené
všetky cirkevné školy. Napriek nesúhlasu cirkví Slovenská národná rada (ďalej SNR)
prijala niekoľko nariadení, ktoré sa negatívne dotkli katolíckej cirkvi. Dňa 16. mája 1945
bolo prijaté nariadenie o poštátnení škôl na Slovensku č. 34/1945 Zb. n. SNR.
Gréckokatolícka cirkev prišla v roku 1945 o 260 škôl (Coranič, Šturak, 2008). V
poštátnených školách prestalo byť náboženstvo povinným vyučovacím predmetom.
Vyučovaniu náboženstva sa však nebránilo (Šturák, Borza, 2010).
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4.2 Metódy výskumu
Výberový súbor
Výber súboru bol zámerný, tvorili ho historiografické dokumenty o školách, žiakoch
a aktuálnej politickej situácii v rokoch 1945 až 1950.
Plán výskumu
Po preštudovaní dostupnej literatúry sme si stanovili ciele výskumu. Potrebné historické
dokumenty sme vyhľadávali v archívoch. Oslovili sme inštitúcie ako sú: Štatisticky úrad
SR, Štátny archív v Prešove, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Krajský školský úrad
v Prešove, Český statistický úřad, Slovenský národný archív, Arcibiskupský archív
v Prešove, Štátny oblastný archív v Prešove, Košiciach a Michalovciach, Štátnu školskú
inšpekciu v Košiciach.
Arcibiskupský archív v Prešove sme písomne požiadali o sprístupnenie historických
materiálov, dostali sme pozitívnu odpoveď. Po písomnej, telefonickej a mailovej
komunikácii s ostatnými inštitúciami o riešenej problematike sme dostali informáciu, že
nami požadované materiály nevlastnia.
Po mailovej komunikáciou so Spoločenskovedným ústav SAV v Košiciach sme získali
informácie o kvalifikačných prácach a kontakty na autorov s podobnou tematikou.
Oslovili sme Štátnu školskú inšpekciu v Košiciach k zisteniu informácií o vyučovaní
náboženstva po roku 1948. Štátna školská inšpekcia takýmito údajmi nedisponuje.
V úvode spracovania získaných údajov sme si stanovili analytické kritériá, podľa ktorých
sme ich rozčlenili. Hlavným pilierom hodnoteného obdobia bolo obdobie pred a po prijatí
školského zákona.
Stanovenie analytických kategórií (pred a po školskom zákone)
1. Náboženská výchova na školách
2. Vzdelávanie pedagógov
3. Vzdelávanie kňazov
Metódy
Hlavnou výskumnou metódou bola kritika prameňov. Kritika prameňov je jediná
historická metóda, ktorá pomocou vedeckých metód rekonštruuje historické skutočnosti
a dáva ich do súladu s pravdou (Čechová, 2013a). Analýza dokumentov je metóda zberu
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dát, ktorá predstavuje vyhľadávanie vhodných dokumentov, z ktorých sme získali
informácie o skúmanom jave (Nevoralová, 2012). Obsahová analýza dokumentov je
definovaná ako rozbor obsahu záznamu určitej komunikácie, buď ako analýza textu alebo
súborov textov. V našom výskume sme analyzovali dokumenty, aby sme zistili aký vplyv
mala GKC v rokoch 1945 – 1950 na výchovu a edukáciu. K analýze sme použili písané
pramene inštitucionálneho pôvodu, ktoré majú vysokú hodnovernosť (Čechová, 2013b).
Z normatívnych prameňov sme použili zákony, nariadenia a prepisy stenografických
záznamov zápisníc zo zasadnutia pléna SNR. Z oznamovacích prameňov z Diecezálnej
školskej kancelárie sme zistili aktuálny stav školstva v Prešovskej eparchii v sledovanom
období. Evidenčné pramene - matriky gréckokatolíckej cirkvi sme vo farnostiach nenašli,
nakoľko boli zničené pravoslávnou cirkvou. Použili sme schémantizmy diecéz z roku
1948. Ako ďalšie pramene nám slúžili publikácie iných autorov, ktorí robili výskumy
s podobnou problematikou týkajúce sa gréckokatolíckej cirkvi.
Na základe analýzy získaných informácii, sme metódou indukcie popísali - zhrnuli
historické udalosti. Induktívna metóda vychádza od konkrétnych javov, ich porovnávaním
a analýzou sa snaží dospieť k všeobecným pojmom, zákonom a pravidlám. Indukcia je
postup od empirického štúdia javov, ktoré postupne prechádzajú od jednotlivých faktov ku
všeobecnejším údajom o spoločenskej skutočnosti (Čechová, 2013a).
Kvantitatívne údaje, ktoré sme získali pri štúdiu historických faktov, sme vyhodnotili
adekvátnymi štatistickými postupmi. Ako prvú metódu sme použili frekvenčnú analýzu
početnosti, kde sme zadefinovali absolútnu a relatívnu početnosť súborov. Na porovnanie
sily vplyvu Gréckokatolíckej cirkvi v sledovanom období sme použili jednorozmernú
induktívnu štatistickú metódu. Pre posúdenie medzi jednotlivými skupinami (rokmi) sme
použili χ2 – test (chí-kvadrát) s ohľadom na veľkosť skupín. Výsledky sme posudzovali na
5 % hladine významnosti.
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5 VÝSLEDKY
Významný medzník vo vývoji školstva na Slovensku bol reprezentovaný nariadením SNR
v roku 1944 o poštátnení všetkých škôl, počnúc materskými a končiac vysokými, ktoré sa
stali štátnymi inštitúciami (Višňovcová, 2004). Počas Slovenského národného povstania
Slovenská národná rada prijala dňa 6. septembra 1944 nariadenie o poštátnení školstva na
Slovensku. Ním sa všetky školy, počnúc materskými a k ničiac vysokými, stali štátnymi
inštitúciami. V roku 1945 boli poštátnené cirkevné školy na celom území Slovenska
(Vaško, 2003). Po vojne prebiehal politický zápas o charakter republiky, ktorý bol
prezentovaný aj v nejednotnom názore na školský systém a na charakter štátnej školy.
Popri zápase o charakter školy, hlavným problémom školskej správy bolo znovu
obnovenie vyučovania na všetkých druhoch škôl (Višňovcová, 2004).
V práci sme kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom zisťovali pomery v školstve
s prihliadnutím na spoločensko-politické udalosti a možnosti Gréckokatolíckej cirkvi pri
výchove a edukácii mládeže. Výskum sme rozdelili na dve časti. V prvej časti
prezentujeme školskú sústavu podľa platnej legislatívy a rozdelili sme ju na dve časti, od
roku 1945 do roku 1948 a po roku 1948 do roku 1950. Sledovali sme výučbu náboženstva
tak, ako ju upravovali právne normy. Túto časť sme spracovali kvalitatívnym výskumom.
V druhej časti sme monitorovali dobovú situáciu v školstve z pohľadu štruktúry škôl a ich
vlastníka.

5.1 Školská sústava v roku 1945 – 1950 na Slovensku
Na Slovensku sa pomery v školstve zlepšili po vzniku prvej Československej republiky.
V roku 1922 Malý školský zákon upravil systém vzdelávania v celej republike a stanovil
povinnú školskú dochádzku, popri ľudových školách vznikali aj materské školy,
meštianske školy, gymnázia a učiteľské ústavy (Višňovcová, 2004). Dňa 16. mája 1945
bolo prijaté nariadenie č. 34/1945 Zb. n. SNR o poštátnení školstva na Slovensku, ktorý
nadviazal na nariadenie vlády z roku 1944.
Školská sústava bola tvorená do roku 1948 týmito úrovňami:
1. Detské opatrovne (materské školy) slúžili na výchovu detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Boli pod dohľadom štátu a vychovávateľky pracujúce v týchto zariadeniach ustanovovala
školská správa (Michálechová, 2013).
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2. Ľudové (obecné) školy poskytovali osemročnú povinnú školskú dochádzku pre deti
od 6 do 14 rokov. Tieto školy boli cirkevné, štátne a súkromné (Višňovcová, 2004).
3. Meštianske (občianske) školy poskytovali vzdelanie vyššieho stupňa, zameraného na
potreby praktického života. Pozostávali z troch postupových tried, ktoré boli v nadväznosti
na 5. ročník ľudovej školy (Vládne nariadenie č. 137/1925 Sb.).
4. Gymnáziá boli výberové školy na ktoré sa prijímali žiaci na základe prijímacej skúšky.
Mnohé gymnázia ostali cirkevné a rehoľné (Višňovcová, 2004).
5. Učiteľské ústavy predstavovali stredný stupeň vzdelávania. Štúdium na nich trvalo štyri
roky a končilo sa maturitou.
6. Odborné školy boli zamerané na prípravu žiakov v odbore, napr. v hospodárstve,
obchode, priemysle. Ďalším typom boli odborné školy pre ženské povolania a učňovské
školy (Michálechová, 2013).
7. Vysoké školy pripravovali študentov na univerzite a vysokých odborných školách.
Po roku 1948 sa situácia vo vzdelávaní zmenila na základe politickej moci.
Školskú sústavu po roku 1948 tvorili III. stupne vzdelávania.
1.

Materské školy poskytovali výchovnú starostlivosť, zdravotnú a sociálnu ochranu detí

od 3 do 6 rokov. Zriadené boli v obci alebo závode, v ktorom bolo prihlásených najmenej
20 detí. Zriaďovateľom bol zemský školský úrad, ktorý stanovil aj jej obvod.
2.

Na prvom a druhom stupni trvala povinná školská dochádzka deväť rokov a začínala

začiatkom školského roka po dovŕšení šiesteho roka života dieťaťa. Prvý stupeň tvorila
národná škola, ktorá zahŕňala 1. – 5. ročník, druhy stupeň tvoril strednú školu a to 6. – 9.
ročník. Povinnosť absolvovať druhý stupeň mali deti po ukončení piateho ročníka prvého
stupňa. Prvý a druhý stupeň obsahovali rovnaké učebné osnovy a plány. Nevzdelávateľné a
postihnuté deti telesne a duševne boli oslobodené od školskej dochádzky.
3.

Tretí stupeň bol prezentovaný povinnými odbornými, vyššími odbornými školami

a gymnáziami.
4.

Od roku 1948 sa na Slovensku zriaďovali pobočky pedagogických fakúlt Karlovej

univerzity. Vznikla Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Košiciach a v Banskej
Bystrici.
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5.1.1 Vzdelávanie do roku 1948
V roku 1922 bol prijatý zákon č. 226/1922, ktorým a menili a doplnili zákony o obecných
a občianskych školách, ktorý je známy pod názvom Malý školský zákon.
V § 1 boli zadefinované povinné predmety, ktoré zákon ustanovoval vyučovať na všetkých
ľudových školách. Medzi povinné predmety patrili: náboženstvo, občianska náuka
a výchova, čítanie, písanie, vyučovací jazyk, počty s náukou o geometrických tvaroch,
prírodopis, prírodospyt, zemepis a dejepis so zreteľom na domovinu a vlasť, kreslenie,
spev a ručné práce, telesná výchova. Zákon pripúšťal aj zavedenia osobitného predmetu:
náuka o domácom hospodárstve. Medzi nepovinné predmety, ktoré mohli byť
prispôsobené podľa

miestnej potreby jednotlivých škôl, boli navrhnuté napr. jazyk

československý na školách s vyučovacím jazykom ruským. Po rozhodnutí Ministerstva
školstva a národnej osvety mohol byť ustanovený jazyk československý ako povinný pre
danú školu.
V § 2 boli určené povinné vyučovacie predmety, ktoré sa museli vyučovať na občianskych
školách. Medzi tieto predmety boli stanovené: náboženstvo, občianska náuka a výchova,
občianska náuka a výchova, vyučovací jazyk s náukou o písomnostiach, zemepis a dejepis,
prírodopis a prírodospyt, počty s jednoduchým účtovníctvom, merba a rysovanie,
kreslenie, krasopis, spev, ručné práce a telesná výchova. Náuka o domácom hospodárstve
bol stanovený ako voliteľný predmet. Podobne ako na ľudových školách s vyučovacím
jazykom inej národnosti, sa žiaci vyučovali československý jazyk. Medzi nepovinné
predmety boli navrhnuté najmä iné jazyky, tesnopis, písanie na stroji a hudba.
V § 3 bolo definované zabezpečenie vyučovania náboženstva na obecných a občianskych
školách. Vyučovanie náboženstva realizovali cirkevné úrady s vyhradením práva,
verejného dozoru a správy, podľa štátnej legislatívy. Náboženstvo sa vyučovalo vo
všetkých triedach po dve hodiny týždenne. Určiť rozsah a obsah náboženského učiva bolo
v právomoci cirkevných úradov. Tieto rozhodnutia bolo potrebné hlásiť prostredníctvom
školského inšpektora správcovi školy. Žiaci bez vyznania boli pozbavení povinnosti sa
zúčastňovať vyučovania náboženstva. S prihliadnutím na rozdielnosť vyznania bolo
vyučovanie náboženstva upravené tak, aby nebola narušená kontinuita vyučovania.
V roku 1925 vládnym nariadením č. 137/1925 Sb. sa prispôsobila organizácia
občianskych škôl na Slovensku organizácii občianskych škôl v Čechách a v Sliezsku.
Každá občianska (meštianska) škola mala osobitné učebné osnovy, ktoré spĺňali potreby
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obce a zobrazovali miestne pomery. Základom pre genézu učebných osnov tvorila
„normálna osnova“ vydaná MŠaNO. Na občianskych školách boli používané učebnice
schválené príslušným ministerstvom. V cirkevných školách učebné knihy schvaľoval
správca po dohode so školskou stolicou. Každá škola musela byť vybavené pomôckami,
ktoré určovalo MŠaNO. Podmienky prijatia do prvej triedy pojednával § 6 citovaného
zákona, ktorý stanovuje požiadavku ukončenia 5. ročníka na ľudovej škole. O prijatí
žiakov do meštianskej školy rozhodovala učiteľská konferencia. Vyučovacie predmety boli
rozdelené na povinné, ktoré museli absolvovať všetci žiaci a nepovinné, na ktoré boli
prihlásené pri zápise. Pedagogický zbor bol zložený zo správcu školy – riaditeľa, literných
učiteľov – odborní učitelia, učitelia náboženstva, učiteľky ženských ručných prác
a domácich náuk a vedľajší učitelia. Okrem povinných predmetov boli zriadené jednoročné
učebné kurzy, ktorých cieľom bolo prehĺbiť a upevniť nadobudnuté vedomosti a praktické
zručnosti. Prijatie do jednoročného kurzu bolo podmienené ukončením tretej triedy
občianskej školy. Každý kurz musel mať svoj štatút schválený MŠaNO.
Do roku 1939 existovali štyri typy gymnázií, ktoré boli vládnym nariadením z 11. júla
1939 zjednotené na tzv. jednotnú strednú školu s názvom gymnázium. Gymnázium sa
delilo na dva stupne na nižší a vyšší stupeň. V nižšom gymnáziu, ktoré malo 1. – 4.
ročník, sa vo všetkých triedach vyučovalo podľa toho istého učebného plánu. Kým na
vyššom stupni, v 5. – 8. triede, bola popri základnom type (gymnaziálna vetva) aj vetva
klasická a reálna. Bola zrušená spoločná školská výchova chlapcov a dievčat. Na základe
zákona č. 308/1940 Sb. bola možnosť zriaďovať aj cirkevné gymnáziá (Michálechová,
2013).

5.1.2 Vzdelávanie po roku 1948
V roku 1948 bol prijatý zákon o základnej úprave jednotného školstva, ktorý sa vzťahoval
na všetky druhy a stupne škôl. Tento zákon sa nevzťahoval na vysoké, vojenské školy
a teologické fakulty v celej ČSR. Včlenil školy do jednotnej školskej sústavy, určil
všetkým spoločný cieľ a každému osobitné vzdelávacie úlohy.
Zákon č. 95/1948 o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon), jeho úvodné
ustanovenie stanovilo povinnosť školskej dochádzky a vekovú hranicu pre jednotlivé
stupne škôl. Povinná školská dochádzka bola určená od 6. do 15. roku života. Zákon
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stanovil vyučovací jazyk pre jednotlivé národy ČSR. Zákon stanovil vzdelanie I. a II.
stupňa pre žiakov, ktoré bolo povinné, jednotné a bezplatné.
V § 19 bola zadefinovaná náboženská výchova dieťaťa podľa ich náboženského vyznania,
dáva možnosť rodičom dieťa od tejto výchovy odhlásiť. Náboženskú výchovu
zabezpečovali príslušné cirkevné orgány s kontrolou Ministerstvo školstva a osvety (ďalej
MŠaO). Učebné osnovy a rozsah vyučovacích hodín stanoví na návrh cirkevných orgánov
MŠaO. Pri výučbe náboženstva bolo potrebné rešpektovať nariadenia vydané školským
úradom. Náboženská výchova sa vyučovala na I. a II. stupni.
Školy I. a II. stupňa zriaďoval a rušil Školský zemský úrad. Národná škola poskytovala
základné všeobecné vzdelanie, stredná škola poskytovala ucelené základné všeobecné
vzdelanie.
Školy III. stupňa boli zadefinované ako:
1. povinné: základné odborné školy
2. výberové:
a) odborné – s trvaním štúdia menej ako 4 roky
b) vyššie stredné školy – trvanie štúdia najmenej 4 roky
c) vyššie odborné školy a gymnáziá.
Školy III. stupňa zriaďoval a rušil a určoval názov Krajský národný výbor. Pre jednotlivé
odvetvia sa zriaďovali poľnohospodárske, priemyselné, obchodné, umelecké školy. Ďalšie
školy sa zriaďovali pre oblasť sociálnu, zdravotnú a pre ženské povolanie. Podmienky
a spôsob prijatia žiakov do výberových škôl stanovilo MŠaNO. Zároveň stanovilo aj
rozsah povinnej praxe v jednotlivých odboroch, podmienky ukončenia štúdia na
jednotlivých školách.
Gymnáziá poskytovali vyššie všeobecné vzdelanie založené na vedeckom poznaní,
rozširovali kultúrne, prírodné, technické a sociálne vedomosti žiakov. Všestranne rozvíjali
osobnosť žiakov a pripravovala ich na štúdium na vysokých školách. Gymnáziá mali štyri
postupové ročníky.
Zákon stanovil zásady zriaďovania domovov a družín pre mládež, ktoré boli v pôsobnosti
krajských národných výborov podľa plánov stanovených vládou. Ďalej zákon nariadil
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MŠaNO schváliť a uviesť do praxe učebnice, školské pomôcky a učebné pomôcky pre
náboženskú výchovu, ktoré boli navrhnuté príslušnými cirkevnými orgánmi.

5.2 Školstvo v rokoch 1945 – 1950 v Prešovskej eparchii
V druhej časti výskumu sme kvantitatívnymi metódami hodnotili zloženie škôl
v Prešovskom regióne podľa príslušnosti k jednotlivým cirkvám. Ďalej sme hodnotili počet
žiakov, ktorí navštevovali náboženskú výchovu a rozdelili sme získané informácie podľa
druhu škôl. Kategorizovali sme školy podľa rokov, hlavným kritériom hodnotenia bolo
obdobie pred a po prijatí školského zákona.

5.2.1 Pomery v školstve v rokoch 1945 – 1950
Tabuľka 1: V prvej tabuľke sme zisťovali aké bolo zloženie škôl v roku 1945 podľa ich
zriaďovateľa a prevádzkovateľa.
Tabuľka 1 Situačná analýza škôl v roku 1945
Druh školy

Počet škôl - ni

f (%)

Gréckokatolícke školy

205

62%

Rímskokatolícke školy

12

3,6%

Štátne školy

81

24,3%

Evanjelické školy

9

2,7%

Obecné školy

19

5,7%

Súkromné školy

6

1,7%

n = 332

100 %

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 1 Situačná analýza škôl v roku 1945
Zistili sme, že v roku 1945 bolo na Slovensku gréckokatolíckych škôl 205, čo tvorí 62 %;
rímskokatolíckych škôl 12, čo tvorilo 3,6 %; štátnych škôl bolo 12, čo tvorilo 24,3 %;
evanjelických škôl bolo 9, čo bolo 2,7 %; obecných škôl bolo 19, čo bolo 5,7 %;
súkromných škôl bolo 6, čo bolo 1,7 %.
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Tabuľka 2: V druhej tabuľke sme zisťovali, aké bolo zloženie škôl v roku 1948 podľa ich
zriaďovateľa a prevádzkovateľa.

Tabuľka 2 Pomery v školstve po roku 1948
Druh školy

Počet škôl - ni

f (%)

Gréckokatolícke školy

0

0%

Rímskokatolícke školy

0

0%

332

100%

Evanjelické školy

0

0%

Obecné školy

0

0%

Súkromné školy

0

0%

n = 332

100 %

Štátne školy

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru

Pomery v školstve v roku 1948
0

332
Gréckokatolícke školy

Rímskokatolícke školy

Štátne školy

Evanjelické školy

Obecné školy

Súkromné školy

Graf 2 Pomery v školstve po roku 1948
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Zistili sme, že po roku 1948 bolo na Slovensku cirkevných: gréckokatolíckych,
rímskokatolíckych, evanjelických škôl 0, čo bolo 0 %; štátnych škôl 332 čo bolo100 %;
obecných a súkromných škôl bolo 0, čo bolo 0% .

5.2.2 Pomery v školstve v rokoch 1945 – 1950 podľa náboženstva
Tabuľka 3: V tretej tabuľke poukazujeme na rozdelenie škôl a ich počet v prešovskom
biskupstve a počet tried v jednotlivých školách v roku 1947.

Tabuľka 3 Počet škôl v prešovskom biskupstve v roku 1947
Druh školy
Počet škôl

Počet tried

Ľudové

306

643

Meštianské

16

53

Stredné

1

16

Odborné

2

10

n1 = 325

n2 = 722

Spolu

Legenda: n1-2 = rozsah štatistického súboru
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Graf 3 Počet škôl v prešovskom biskupstve v roku 1947
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Zistili sme, že v prešovskom biskupstve bolo v roku 1947 ľudových škôl 306 s 643
triedami; meštianskych škôl bolo 16 s 53 triedami; stredná škola bola 1 so 16 triedami;
odborné školy boli 2 s 10 triedami.
Tabuľka 4: V štvrtej tabuľke predstavujeme súhrnné informácie o počte žiakov
v jednotlivých školách rozdelených podľa náboženstva.

Tabuľka 4 Počet žiakov podľa náboženstva
Gréckokatolíck
é

Rímskokatolíck
é

Evanjeli
cké

Židovsk
é

Pravoslá
vné

n3

n4

n5

n1

n2

Meštians
ke

1789

674

194

27

25

n = 2709

Ľudové

19978

5 777

924

152

329

n=
27160

Stredné

177

425

144

15

0

n = 761

2,47 %

Odborné

185

82

20

1

0

n = 288

0,95 %

Spolu
(n)

n=

n = 6958

n = 1282

n = 195

n = 354

n=

100 %

22 129

f (%)

71,5%

Druh
školy

Spolu
(n)

f (%)

8,76 %
87,82 %

30 918
22,5%

4,1%

0,7%

1,2%

100%

Legenda: n1-5 = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Počet žiakov podľa náboženstva
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Graf 4 Počet žiakov podľa náboženstva
Zistili sme, že gréckokatolíckeho vierovyznania bolo 22 129 žiakov, čo tvorilo 71,5 %
z celkového počtu; rímskokatolíckeho vyznania bolo 6 958 žiakov, čo tvorilo z celkového
počtu 22,5 %;

evanjelického vyznania bolo 1282 žiakov, čo tvorilo 4,1 % ; židovského

vyznania bolo 195 žiakov, čo tvorilo 0,7 %; pravoslávneho vierovyznania bolo 354 žiakov,
čo tvorilo 1,2 % z celkového počtu.
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Tabuľka 5: V piatej tabuľke predstavujeme počet žiakov rozdelených podľa
vierovyznania v meštianskej škole v prešovskom biskupstve v roku 1947.

Tabuľka 5 Počet žiakov podľa náboženstva v meštianskych školách
Počet žiakov - ni
Náboženstvo

f (%)

Gréckokatolícke

1789

66

Rímskokatolícke

674

24,9

Evanjelické

194

7,2

Židovské

27

1

Pravoslávne

25

0,9

n = 2709

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 5 Počet žiakov podľa náboženstva v meštianskych školách
Zistili sme, že v meštianskych školách bolo 66% žiakov gréckokatolíckeho vierovyznania;
24,9% žiakov bolo rímskokatolíckeho vierovyznania; 7,2% evanjelického vierovyznania;
1% žiakov bolo židovského náboženstva; 0,9% žiakov bolo pravoslávneho vierovyznania.
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Tabuľka 6: V šiestej tabuľke prezentujeme počet žiakov rozdelených podľa vierovyznania
v ľudovej škole v prešovskom biskupstve v roku 1947.

Tabuľka 6 Počet žiakov podľa náboženstva v ľudových školách
Počet žiakov - ni
Náboženstvo

f (%)

Gréckokatolícke

19978

73,5

Rímskokatolícke

5 777

21,2

Evanjelické

924

3,5

Židovské

152

0,6

Pravoslávne

329

1,2

n = 27160

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 6 Počet žiakov podľa náboženstva v ľudových školách
Zistili sme, že v ľudových školách bolo 73,5 % žiakov gréckokatolíckeho vierovyznania;
21,2% žiakov bolo rímskokatolíckeho vierovyznania; 3,5 % žiakov evanjelického
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vierovyznania; 0,6% žiakov bolo židovského náboženstva; 1,2% žiakov bolo
pravoslávneho vierovyznania.

Tabuľke 7: V siedmej tabuľke prezentujeme počet žiakov rozdelených podľa
vierovyznania na strednej škole v prešovskom biskupstve v roku 1947.

Tabuľka 7 Počet žiakov podľa náboženstva na stredných školách
Počet žiakov - ni
Náboženstvo

f (%)

Gréckokatolícke

177

23,5

Rímskokatolícke

425

55,8

Evanjelické

144

18,9

Židovské

15

1,9

Pravoslávne

0

0

n = 761

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 7 Počet žiakov podľa náboženstva na stredných školách
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Zistili sme, že na stredných školách bolo 23,5 % žiakov gréckokatolíckeho vierovyznania;
55,8% žiakov bolo rímskokatolíckeho vierovyznania; 18,9% žiakov evanjelického
vierovyznania; 1,9% žiakov bolo židovského náboženstva; 0% žiakov bolo pravoslávneho
vierovyznania.

Tabuľka 8: V ôsmej tabuľke prezentujeme počet žiakov rozdelených podľa vierovyznania
na odbornej škole v prešovskom biskupstve v roku 1947.

Tabuľka 8 Počet žiakov podľa náboženstva na odborných školách
Počet žiakov - ni
Náboženstvo

f (%)

Gréckokatolícke

185

64,3

Rímskokatolícke

82

28,5

Evanjelické

20

6,9

Židovské

1

0,3

Pravoslávne

0

0

n = 288

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 8 Počet žiakov podľa náboženstva na odborných školách
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Zistili sme, že na odborných školách bolo 64,3 % žiakov gréckokatolíckeho vierovyznania;
28,5% žiakov bolo rímskokatolíckeho vierovyznania; 6,9% žiakov evanjelického
vierovyznania; 0,3% žiakov bolo židovského náboženstva; 0% žiakov bolo pravoslávneho
vierovyznania.
5.2.3 Znovuobnovenie cirkevných škôl
Tabuľka 9: V deviatej tabuľke prezentujeme zloženie škôl v roku 1938 podľa ich
zriaďovateľa a prevádzkovateľa. Tento údaj nám doplnil pohľad na východiskovú situáciu
tesne po oslobodení.

Tabuľka 9 Počet ľudových škôl v prešovskom biskupstve v roku 1938
Počet škôl - ni
Druh školy

f (%)

Grécko-katolícke školy

183

57,7

Rímsko-katolícke školy

12

3,8

Štátne školy

101

31,8

Evanjelické školy

5

1,6

Obecné školy

16

5,1

n = 317

100 %

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 9 Počet ľudových škôl v prešovskom biskupstve v roku 1938
Zistili sme, že v roku 1938 patrilo 183 škôl (57,7 %) Gréckokatolíckej cirkvi;
Rímskokatolíckej cirkvi patrilo 12 škôl (3,8 %); štátnych škôl bolo 101 (31,8 %);
Evanjelická cirkev vlastnila 5 škôl (1,6 %) a obecných škôl bolo 16 (5,1 %).

Tabuľka 10: V desiatej tabuľke prezentujeme počet obcí, ktoré podali žiadosť o znovu
obnovenie cirkevných škôl, aby ich mohli znovu spravovať.

Tabuľka 10 Počet obcí, ktoré žiadali cirkevnú školu po roku 1948
Počet obcí - ni
Majiteľ

f (%)

Gréckokatolícke

31

83,7

Rímskokatolícke

5

13,6

Evanjelické

1

2,7

Židovské

0

0

Pravoslávne

0

0

n = 37

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Žiadosť o zmenu majiteľa školy
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Graf 10 Počet obcí, ktoré žiadali cirkevnú školu po roku 1948
Zistili sme, že po roku 1948 z celkového počtu 37 farností žiadalo obnoviť cirkevné
školstvo 31 gréckokatolíckych farností, čo tvorilo 83,7 %; rímskokatolíckych 5, čo tvorilo
13,6 %; evanjelických 1, čo tvorilo 2,7 %; židovská obec a pravoslávne farnosti žiadalo 0,
čo činí 0 %.

Tabuľka 11: V jedenástej tabuľke poukazujeme na celkový stav žiadateľov o cirkevnú
školu a počet obcí zo zachovaním štátnej školy v roku 1948 v Prešovskej eparchii.

Tabuľka 11 Prehľad žiadateľov o zachovanie cirkevnej školy po roku 1948
Počet obcí - ni
f (%)
Štátna škola
Aktuálny stav

295

88,9%

Zmena majiteľa

37

11,1%

n = 332

100%

Spolu

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 11 Prehľad žiadateľov o zachovanie cirkevnej školy po roku 1948
Zistili sme, že z celkového počtu n = 332 (r = 100 %) chcelo ponechať aktuálny stav 295
(88,9 %) škôl; zmenu majiteľa zažiadalo 37 (11,1 %) škôl.
5.2.4 Kňazský seminár
Tabuľka 12:

V tabuľke dvanásť prezentujeme počet bohoslovcov študujúcich

v kňazských seminároch v rokoch 1945 – 1950.
Tabuľka 12 Počet bohoslovcov v kňazských seminároch 1945 – 1950
Prešov

Praha

Rím

Olomouc

Bratislava

n1

n2

n3

n4

n5

1945/46

0

0

0

2

0

1946/47

22

0

0

0

0

1947/48

27

0

1

1

1

1948/49

38

7

1

3

1

1949/50

41

10

0

1

1

Akademický rok

Legenda: n = rozsah štatistického súboru
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Graf 12 Počet bohoslovcov v kňazských seminároch 1945 – 1950

Zistili sme, že v akademickom roku 1945/46 bolo v Prešove, Prahe, Ríme a v Bratislave
0 bohoslovcov; v Olomouci študovali 2 bohoslovci; v akademickom roku 1946/47
študovalo v Prešove 22 bohoslovcov, v Prahe, Ríme, Olomouci a v Bratislave študovalo
0 bohoslovcov; v roku 1947/48 v Prešove študovalo 27 bohoslovcov, v Prahe študovalo
0 bohoslovcov, v Ríme, Olomouci a Bratislave študovalo po 1 bohoslovcovi; v školskom
roku 1948/49 v Prešove študovalo 38 bohoslovcov, v Prahe 7 bohoslovcov, v Ríme
študoval 1 bohoslovec, v Olomouci študovali 3 bohoslovci, v Bratislave študoval
1 bohoslovec; v roku 1949/50 študovalo v Prešove 41 bohoslovcov, v Prahe
10 bohoslovcov, v Ríme študovalo 0 bohoslovcov, v Olomouci študoval 1 bohoslovec
a v Bratislave študoval 1 bohoslovec.
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5.2.5 Zastúpenie škôl a žiakov v Prešovskom biskupstve
Tabuľka 13: V trinástej tabuľke porovnávame množstvo škôl v rokoch 1938, 1945
a 1948 a prezentuje vplyv Gréckokatolíckej cirkvi na výučbu a výchovu mládeže.

Tabuľka 13 Prehľad zastúpenia škôl v Prešovskom biskupstve v rokoch 1938, 1945 a 1948
Druh školy

rok 1938
ni

Rok 1945

f (%)

ni

Rok 1948

f (%)

ni

f (%)

Gréckokatolícke

183

57,73

205

61,75

0

0,00

Rímskokatolícke

12

3,79

12

3,61

0

0,00

Štátne

101

31,86

81

24,40

332

100,00

Evanjelické

5

1,58

9

2,71

0

0,00

Obecné

16

5,05

19

5,72

0

0,00

Súkromné

0

0,00

6

1,81

0

0,00

Spolu (n)

317

100,00

332

100,00

332

100,00

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 13 Prehľad zastúpenia škôl v Prešovskom biskupstve v rokoch 1938, 1945 a 1948

Spoločenské zriadenie v rokoch 1938, 1945 a 1948 vysoko preukazne (P<0,01) ovplyvnilo
početnosť škôl na základe rozdelenia podľa zriaďovateľa, v roku 1948 boli zriadené
výhradne štátne školy v počte 332 (100,00%). V rokoch 1938 a 1945 preukazne (P<0,05)
prevažovali gréckokatolícke školy v porovnaní s rokom 1947. V roku 1938 viac ako 1/2
(57,73 %) pripadalo na gréckokatolícke školy a takmer 1/3 (31,86 %) škôl bolo štátnych.
Rovnaký trend prevládal aj v roku 1945, keď sa zvýšil počet gréckokatolíckych škôl na
205 (61,75 %) z celkového počtu 332 škôl a štátnych škôl bolo v Prešovskom biskupstve
81 (24,40 %).
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Tabuľka 14: V štrnástej tabuľke porovnávame počty žiakov na jednotlivých stupňoch
škôl v rokoch 1938 a 1948.

Tabuľka 14 Počet žiakov v školách Prešovského biskupstva
Druh školy
rok 1938

rok 1948

ni

f (%)

ni

f (%)

1288

4,35

2709

8,76

Ľudové

27 319

92,32

27 160

87,85

Stredné

761

2,57

761

2,46

Odborné

223

0,75

288

0,93

Spolu (n)

29 591

100,00

30 918

100,00

Meštianske

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
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Graf 14 Počet žiakov v školách Prešovského biskupstva
V rokoch 1938 aj 1948 vysoko preukazne viac (P<0,01) žiakov navštevovalo ľudové
školy. V roku 1938 dokonca 27 319 žiakov, čo predstavovalo 92,32 %, v roku 1948 počet
klesol na 27 160 žiakov (87,85 %).
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Tabuľka 15: V pätnástej tabuľke prezentujeme počet žiakov na školách podľa
vierovyznania.

Tabuľka 15 Počet žiakov na školách podľa vierovyznania
Meštianske

Ľudove

Stredné

Odborné

ni

f (%)

ni

f (%)

ni

f (%)

ni

f (%)

Gréckokatolícke

1789

66,12

19978

75,9

177

23,33

185

64,3

Rímskokatolícke

674

24,8

5777

21,95

425

55,8

82

28,46

Evanjelické

194

7,16

92

0,34

144

18,9

20

6,9

Židovské

27

1,00

152

0,57

15

1,97

1

0,34

Pravoslávne

25

0,92

329

1,24

0

0

0

0

Spolu

2709

100

26328

100

761

100

288

100

Legenda: ni = absolútna početnosť, f = relatívna početnosť (%), n = rozsah štatistického
súboru
V roku 1948 vysoko preukazne viac (P<0,01) žiakov bolo gréckokatolíckeho
vierovyznania na meštianskych, ľudových a odborných školách. Na stredných školách bolo
preukazne viac (P<0,01) žiakov rímskokatolíckeho vierovyznania. Celkový počet žiakov
gréckokatolíckeho

vierovyznania

bolo

22

129,

čo

predstavovalo

71,5

%;

rímskokatolíckeho vierovyznania bolo 6 958 žiakov, čo predstavovalo 22,5 %.
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6 DISKUSIA

Cieľom výchovy a vzdelávania je získať vedomosti, praktické zručnosti a nasmerovať
hodnotovú orientáciu človeka. Výchovnú a edukačnú činnosť môžeme rozdeliť na školskú,
mimoškolskú a rodinnú. Gréckokatolícka cirkev uskutočňovala výchovnú a edukačnú
činnosť na školách všetkých stupňov, formou organizovania veriacich v spolkoch,
vydávaním časopisov a na liturgii v chráme. Hlavnú úlohu vo výchove v každej
spoločnosti mala rodina. Cirkev má povinnosť zachovávať si svoju učiteľské povolanie
a ohlasovať morálne zásady a chrániť ľudskú dôstojnosť v každej epoche ľudských dejín
(Liber III..., 2011).
Ak chceme pochopiť pomery v školstve v rokoch 1945 – 1950, musíme poznať politickú
situáciu, ktorá sa po vojne na Slovensku konštituovala.

6.1 Politické vzťahy v Československu v roku 1945 - 1947
V roku 1945 znamenal pre Slovákov koniec vojny. Začiatok útokov na obyvateľstvo
a cirkev bol odštartovaný už v jeseni 1944 v partizánskom ťažení. Vojna zanechala na
obyvateľoch veľkú duchovnú spúšť, najmä na východnom Slovensku, kde žilo najviac
praktizujúcich

gréckokatolíkov

(Šturák,

Coranič,

2010).

Vývoj

v

obnovenej

Československej republike (ďalej ČSR) smeroval ku komunizmu, v ktorej bola uznávaná
osobitosť slovenského národa, ale bola potlačovaná jeho kultúrna identita, pod vplyvom
komunistickej ideológie (Babjak, 1998).
Postup sovietskych vojsk a československého armádneho zboru na územie Slovenska
prinieslo agresiu proti katolíckej cirkvi a veriacim, ktorá bola sprevádzaná násilnosťami
a impertinentnosťami. Pod vplyvom ďalších politicko-mocenských krokov bola snaha
vytvoriť jednotný štát so stabilnou mocou. Košický vládny program (ďalej KVP) nebol
uvedený do praxe, podľa ktorého malo mať Slovensko vlastnú vládu a parlament. KVP
zaručoval ústavnú slobodu v rátane náboženskej slobody.
Vzťah štátu ku katolíckej cirkvi bol navonok kladný, ale neriešil žiadne kroky na získanie
si podpory veriacich a kňazov. Postupy proti cirkvi boli drastické a tlačili katolícku cirkev
do opozície. Likvidácia cirkvi patrila k základným úlohám komunistov. Slovenská národná
rada (ďalej SNR) prisľúbila cirkvi úplnú slobodu, ale v roku 1944 poštátnila všetky školy.
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V máji 1945 rozpustila všetky katolícke organizácie. V júli 1945 SNR rozhodla
o poštátnení internátov a úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov,
ktoré zasiahli do cirkevných kompetencií. Katolícka bohoslovecká fakulta bola vyčlenená
zo slovenskej univerzity. Katolícka tlač nevychádzala, spolková činnosť bola utlmená. Na
vyhrotenú situáciu reagovala konferencia biskupov v Bratislave v auguste 1945 napísaním
protestného listu SNR (Judák, 1992). Vytýčením cieľov so zameraním na mládež, misie
a zakladanie mariánskych a eucharistických spolkov, určili smerovanie katolíckej cirkvi
pre nasledujúce obdobie. Nitriansky arcibiskup Kmeťko podal proti poštátneniu škôl
memorandum v roku 1945, ktoré obsahovalo deväť bodov. Niekoľko bodov sa venovalo
problematike poštátnenia škôl a obmedzenia tlače a dobročinných organizácii. Odpoveďou
štátnej moci bolo zastrašenie arcibiskupa v jeho sídle v Nitre. Katolíckej cirkvi vláda
vytýkala, že sa postavili proti poštátneniu škôl. Napriek vysvetleniu stanoviska, že cirkev
sa nemôže odchýliť od štruktúry vybudovanú pred dvetisíc rokmi. Stanovisko cirkvi ku
vzniknutej situácii je, že cirkev má právo na výchovu mládeže i právo na vedenie ľudí
v tendenciách kresťanského náboženstva. Predstavitelia katolíckej cirkvi sa ozvali proti
poštátneniu škôl, nakoľko sa siahlo na práva cirkvi.
Na novoročnom prijatí v roku 1946 u prezidenta Beneša predniesli biskupi svoju sťažnosť
na nedemokratické postupy. Po zasadaní slovenskej biskupskej konferencie sa konalo
stretnutie slovenských a českých biskupov v Olomouci. Bola znesená požiadavka na
úpravu správcovstva škôl podľa stavu z roku 1938. Prezident na túto situáciu nereagoval
a slovenskí biskupi boli nespokojní.
Biskup Gojdič bol jurisdikčne potvrdený pre gréckokatolíkov v celom Československu
15. januára 1946. V roku 1946 po okupácii Prešova sovietskou armádou, bolo oživené
pravoslávne hnutie pod záštitou Moskovského patriarchátu. Ruský pravoslávny arcibiskup
Voroncov bol poslaný do Československa, aby riadil ofenzívu, ktorú podporovalo
Sovietske veľvyslanectvo v Prahe a Komunistická strana Československa (ďalej KSČ). Už
v lete roku 1947 bola zorganizovaná propagande proti biskupovi Gojdičovi. Na jej základe
sovietske veľvyslanectvo nariadilo vláde ČSR biskupa uväzniť ako nepriateľa ľudu. Vtedy
však Slovenská národná rada odmietla splniť sovietsky príkaz, majúc obavy z reakcie
veriacich. Tak mohol biskup Gojdič ešte tri roky zotrvať vo svojom úrade. Štvavé aktivity
biskupa Gojdiča nenechali pasívnym. Požiadal Svätú stolicu o pomocného biskupa,
menovaným bol Hopko, ktorý bol vysvätený v Prešovskej katedrále 1947. Gojdič aj
naďalej podnecoval intenzívnu misionársku činnosť za pomoci rehoľných rádov
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bazilijánov a redemptoristov. Ktorý svojimi aktivitami posilňovali vieru veriacich po celej
diecéze, a pripravili ich na pravoslávnu propagandu (Gaľa, 2012).
Začiatkom roku 1946 Povereníctvo pre školstvo a osvetu vydalo obežník, v ktorom žiadalo
zmapovať žiakov, ktorí nosili krížiky a zistiť pôvod a dôvod ich nosenia. Dôvodom týchto
oparení bola eliminácia nesúhlasu verejnosti s proticirkevnými opatreniami, ktorý
v povojnových rokoch bol prezentovaný práve nosením krížika. V závere obežníka
povereníctvo uviedlo opatrenia proti noseniu krížikov. Riaditelia škôl pristupovali
k nariadeniu rôzne, od tolerancie až po perzekúcie študentov (Hodásová, 2004).
V roku 1946 vo voľbách na Slovensku zvíťazila Demokratická strana, Čechách zvíťazili
komunisti, ktorí prebrali kľúčové pozície vo vláde. Boj proti katolíkom bol bojom proti
všetkým občanom, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom. Po voľbách arcibiskup
Kmeťko žiadal vrátiť všetky katolícke školy a gymnáziá, internáty a povoliť vydávanie
Katolíckeho denníka (Hlinka, 1990).
V roku 1947 sa pripravoval školský zákon, ktorý stanovil zriaďovať školu výhradne štátu.
Katolícka školská rada v Bratislave v máji 1947 kritizovala nový školský zákon.
Predmetom kritiky bolo odkresťančenie školstva na Slovensku. Spoločné stretnutie
predstaviteľov katolíckych stredných škôl z Čiech a Moravy s predstaviteľmi školskej rady
Slovenska rokovali o jednotnom školskom zákone. Okrem boja o slobodné školstvo
vznikalo mnoho sporných otázok medzi cirkvou a štátnymi orgánmi.

6.2 Školstvo
Začiatky vyučovania v povojnových rokoch boli veľmi zložité. Prioritnou úlohou obcí po
prechode frontu a v prvých povojnových rokoch bola likvidácia škôd spôsobených vojnou.
Významný podiel na rozvoji vzdelanosti na Slovensku aj v povojnovom období mala
cirkev. Kňazi pôsobili nielen na národných a stredných školách, ale aj ako strední
inšpektori na referáte ukrajinských škôl (ďalej RUŠ) (Vírostková, 2013). Súčasne s bojom
o charakter školy hlavným problémom školskej správy bolo obnovenie vyučovania na
všetkých typoch škôl.
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6.2.1 Poštátnenie školstva
Zasadnutie pléna SNR zo dňa 26. mája 1945 sa uznieslo na rozsahu a druhu majetku, ktorý
bolo potrebné poštátniť. Poštátnený bol všetok majetok fyzických a právnických osôb,
ktorý slúžil „školským cieľom a ubytovaniu učiteľských a iných školských zamestnancov“
(Zápisnica zo zasadnutia pléna SNR..., 1945, §1). Ďalej bol vytýčený nehnuteľný majetok,
ktorý len čiastočne slúži školským účelom, ten patril „štátu a doterajšiemu subjektu v
pomere, v akom slúži školským účelom a inej potrebe“ (Zápisnica zo zasadnutia pléna
SNR..., 1945, §2).
Nariadením č. 99/1945 o úprave pracovného pomeru štátnych a verejných zamestnancov
Slovenská národná rada vytýčila termín štátny zamestnanec v § 1: podľa tohto nariadenia
sa rozumejú všetci zamestnanci štátu, podnikov, fondov, ústavov a zariadení štátnych
a štátom spravovaných vo verejnoprávnom alebo súkromnoprávnom (zmluvnom) pomere.
Prílohou tohto nariadenia bol aj dotazník o osobných pomeroch štátneho a verejného
zamestnanca. Tento dotazník mali povinnosť vyplniť zamestnanci inej ako maďarskej
alebo nemeckej národnosti, ktorí konali službu u fašistickej zákonodarnej, výkonnej alebo
súdnej moci. Dotazník štátni zamestnanci mali povinnosť vyplniť v dvoch rovnopisoch
a odovzdať do 8 dní na príslušnom úrade.
Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 69/1945 o prepúšťaní osôb štátne nespoľahlivých
zo súkromných služieb. Podľa tohto ustanovenia môže zamestnávateľ so súhlasom
národného výboru bez ohľadu na iné zákonné alebo zmluvné ustanovenia s okamžitou
platnosťou rozviazať akýkoľvek pracovný, služobný alebo učebný pomer s osobou štátne
nespoľahlivou.
Už v prvých mesiacoch roku 1945 prešovsky biskup vzniesol ostré protesty proti zásahom
v školskej sfére, akými boli odstraňovanie riaditeľov cirkevných škôl. Biskup Gojdič sa
kriticky staval k zákrokom režimu aj v ďalšom období. Razantne sa postavil proti príprave
poštátnenia cirkevných škôl. Nariadenie o ich poštátnení sa podľa jeho stanoviska priečilo
ústave i základným princípom novej demokratickej Československej republiky a bolo v
protiklade aj so záujmami štátu. Samotné uskutočnenie poštátnenia škôl zapôsobilo na
Gojdiča veľmi negatívne. Dňa 14. apríla 1945 biskup Gojdič zaslal list Povereníctvu pre
školstvo v Košiciach. V tomto liste biskup Gojdič odmietol poštátnenie školstva, pretože:
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„...pozbavenie cirkvi možnosti udržiavať školy, výchovy mládeže v kresťanskom duchu,
protiví sa povolaniu cirkvi, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať ľud, a to najmä od utlého
veku, od mladosti...
A keď sa aj stali snáď na niektorých cirkevných školách prechmaty, to bolo vinou
jednotlivcov, ktorých treba pozbaviť školského účinkovania, ale nie zrušiť cirkevné školy,
lebo aj na štátnych školách boli neprávosti a na základe toho princípu aj štátne školy by
bolo potrebne zavrieť.
Konečne táto osnova zákona protiví sa v najväčšej miere Ústave a základným princípom
novej demokratickej Československej republiky. V novej republike normou všetkých
zákonov je vôľa a ľud ešte ohľadom tejto osnovy svoju vôľu nevyjadril, ba ešte aj nemohol
vyjadriť.
Na základe toho, najúctivejšie prosím Slovenskú národnú radu, aby osnovu zákona
o poštátnení škôl na Slovensku odročila na ten čas, keď celá ČSR sa po dôkladnom uvážení
rozhodne pre zrušenie cirkevných škôl, v tom ako vo všeobecnej vôli ľudu každý sa musí
uspokojiť.
A keď poštátnenie cirkevných škôl navzdor tomu bolo by prevedené, vtedy najúctivejšie
prosíme, aby náhrada za cirkevné školské budovy bola daná cirkvi nie v peniazoch, ale
v rovnocenných nehnuteľnostiach“ (Gojdič, 1945). Predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi
sa týmto vyjadrili proti poštátneniu škôl, za čo boli obvinení z rozvracania štátu.
Podľa slov biskupa Gojdiča žiadna iná diecéza nestratila toľko ako práve prešovská,
pretože mala relatívne najviac cirkevných škôl. Boli to nielen ľudové školy, ale aj
meštianka, gymnázium a učiteľská akadémia, všetko školy vo vzornom poriadku a s
kvalitným učiteľským zborom. Po vojne bolo v prešovskom regióne gréckokatolíckych
škôl 205, rímskokatolíckych 12, štátnych 81, evanjelických škôl 9, obecných 19
a súkromných 6. Najväčšie zastúpenie vo výučbe mala práve gréckokatolícka cirkev, ktorej
pomer voči ostatným školám bol 62% (Diecezálna školská kancelária, 1947).
Po roku 1945 sa poštátňovanie škôl začalo praktizovať v praxi. Ako uvádza Coranič (2008)
Gréckokatolícka cirkev prišla v roku 1945 o 260 škôl. V našom výskume sme dohľadali
počet poštátnených gréckokatolíckych škôl 205. Toto číslo nebolo úplné, lebo nie všetky
farské úrady poskytli údaje o školstve na biskupský úrad. Tieto dáta nedodalo 51 farských
úradov (Diecezálna školská kancelária, 1947). Na základe týchto faktov predpokladáme,
že nastal nesúlad medzi našimi zisteniami a Coraničovým výskumom. Zo zistených
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a prezentovaných záverov, môžeme konštatovať, že Gréckokatolícka cirkev sa podieľala
na výučbe vo veľkej miere na všetkých typoch škôl.
Vlastníctvo škôl prešlo pod správu štátu, ale cirkev však v obmedzenej miere, riadila školy
a kontrolovala učiteľov, štát prevzal osobné a vecné náklady. Nové nariadenie schválila
SNR v máji 1945, išlo o vymenovanie typov škôl, ktoré sa mali poštátniť. Okrem
poštátnenia majetku pri školách, boli poštátnení aj zamestnanci škôl, ktorí sa stali štátnymi
zamestnancami. Katolícka cirkev mala nekompromisné stanovisko k poštátneniu škôl, čo
považovala za hrubé porušenie náboženskej slobody. Katolícka cirkev svoje právo na
vlastné školstvo odôvodnila 3 zásadami. Prvou bolo právo rodičov na rozhodovanie
o výchove detí a chrániť neporušenosť ich viery a mravnosti školskej výchovy. Druhou
zásadou bolo právo cirkvi zakladať a viesť školy všetkých stupňov a typov. Treťou
zásadou bolo právo biskupov strážiť náboženskú stránku výchovy na všetkých školách
(Jarošová, 2003).
V ďalšom kroku vláda poštátnila aj internáty. Pred prijatím nariadenia o poštátnení
internátov členovia rady viedli otvorené diskusie. Na zasadaní pléna SNR zo dňa 21. júla
1945 podpredseda Novomeský predostrel myšlienku...“keď sme odmietli princíp, aby
v školách sa stlupovala mládež, podľa náboženskej príslušnosti, musíme sa pridržiavať
stanoviska, aby ani v internátoch takéto tlupovanie možné nebolo“. Cieľom novej politiky
štátu bolo doplniť školskú sústavu systémom internátov podľa usporiadania škôl
a potrebou žiakov podľa vzdialenosti trvalého bydliska. Nepoštátnené internáty boli tie,
o ktoré štát nemal záujem. Jednalo sa o internáty teologické a rehoľných učilíšť. Internáty
pred poštátnením patrili v 80 % rehoľným a cirkevným inštitúciám. Z pozície cirkvi bol
záujem implikovať v internátoch aj rehoľné sily, tieto požiadavky neboli akceptované.
Poštátnením internátov cirkev postupne strácala majetky, ktoré slúžili na výučbu
a výchovu mládeže.

6.2.2 Náboženská výchova na školách
V poštátnených školách prestalo byť náboženstvo povinným predmetom. Do 15 roku
života mohli byť žiaci oslobodení od vyučovania náboženstva na základe rozhodnutia
svojich rodičov, starší žiaci na základe svojho vyhlásenia. Bola zrušená povinná účasť
žiakov na rôznych náboženských úkonoch. Vyučovaniu náboženstva nebolo bránené, ale
komunisti vyvíjali snahu na výučbu laickej mravouky. Napriek poštátneniu škôl aj naďalej
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prebiehala výučba náboženstva v plnom rozsahu na všetkých stupňoch, ako pred
poštátnením škôl. Učebnice náboženstva boli rozpracované pre jednotlivé stupne a ročníky.
Boli vypracované učebné osnovy

pre školy ľudové, meštianske, lýceá, gymnázia

a odborné školy. Na vysokých školách sa náboženstvo vyučovalo iba na učiteľských
akadémiách, ktoré okrem učiteľov pripravovali aj laických katechétov pre nižší stupeň škôl
(Dolinských, 2001). Najpoužívanejší katechizmus bol „Malý katechizmus pre katolícke
dietky“, ktorý v roku 1934 vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave.
Na meštianskych školách náboženstvo navštevovalo 2 709 žiakov, z toho bolo
gréckokatolíckeho vierovyznania 1 789 žiakov, čo z celkového počtu tvorilo 66 % žiakov.
Ľudové školy v Prešovskej eperchii navštevovalo 27 160 žiakov, gréckokatolíkov bolo 19
978, čo sumárne tvorilo 73,5 % . Na stredných školách študovalo 761 študentov, z toho
177 študentov sa hlásilo ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu, čo tvorilo 23,5 % celkového
počtu. Odborné školy navštevovalo 288 študentov, 185 študentov bolo gréckokatolíckeho
obradu, sumárne tvorili 64,3 % z celého počtu študentov. Na väčšine škôl Prešovskej
eparchie bola prevaha žiakov gréckokatolíckeho vierovyznania. Cirkev sa podieľala na
výučbe a výchove mládeže a formovaní ich morálnych hodnôt na školách prostredníctvom
vyučovania náboženstva. Veľký podiel na udržiavaní a šírení kresťanských hodnôt mala
rodinná výchova.
V roku 1945 bolo na Slovensku päť reholí, ktoré boli výlučne učiteľsky zamerané. Aktivity
rehoľných učiteľov boli z pozície štátnych orgánov hodnotené negatívne. Likvidácia
rehoľných škôl zasiahla aj do života rádových učiteľov. Učiteľské zbory boli roztrieštené,
na každej škole ostali iba dvaja alebo traja rehoľní učitelia, ktorým štátne orgány
znepríjemňovali život.
Poštátnenie škôl malo za následok odstraňovanie krížov zo školských miestností. Výučba
náboženstva bola sledovaná zo strany štátu a ak učiteľ zneužil náboženské vyznanie,
mohol byť potrestaný až vylúčený. Ako následok vzniknutej situácie boli podávané
masové žiadosti v prospech katolíckych škôl, rozbehla sa celoslovenská petičná akcia.

6.2.3 Vzdelávanie pedagógov
Problémy v školstve sa netýkali len obnovy školských budov, ale aj personálnych otázok.
Medzi najväčšie problémy patril nedostatok učiteľov a ich nízka kvalifikačná úroveň.
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Vzdelávanie učiteľov do roku 1945 prebiehalo na Učiteľskej akadémii v Prešove. Tento
učiteľský ústav bol jedinou vzdelávacou inštitúciou, ktorá vzdelávala budúcich učiteľov.
V roku 1945 v októbri prezident vydal dekrét o pedagogických fakultách, ktorým boli
učiteľské akadémie zrušené. Po vojne bol nedostatok „akýchkoľvek“ učiteľov. Ako uvádza
Gabzdilová - Olejníková a kol. (2005) vo svojom výskume: „Problémom však boli mnohé
predtým prijaté a neodvolané opatrenia. Bol citeľný nedostatok učiteľov...“ Na ľudových
školách v Prešovskej eparchii bolo 44 kvalifikovaných učiteľov, nekvalifikovaných bolo
60 učiteľov a v školách chýbalo 10 učiteľov. Na meštianskych školách pôsobilo 45
kvalifikovaných učiteľov, 3 nekvalifikovaní učitelia a vo vzdelávacom systéme chýbalo 23
učiteľov (Vírostková, 2013). Ak posúdime množstvo učiteľov zapojených do
vyučovacieho procesu, musíme konštatovať, že počet kvalifikovaných učiteľov bol
nedostačujúci.
Na základe zákona č. 100/ 1946 Sb. boli založené prvé pedagogické fakulty na vysokých
školách. Prvá pedagogická fakulta bola zriadená na Univerzite Komenského v Bratislave,
ktorá mala pobočky v Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach. Výchova učiteľov bola
materialisticky zameraná, cirkev nemala vplyv na výchovu mladých pedagógov.
Organizácia

vysokoškolského

vzdelávania

učiteľov

bola

zadefinovaná

vládnym

nariadením č. 170/1946 Sb., ktorým sa vydáva štatút pedagogických fakúlt a určuje
študijnú dobu učiteľov. Študijné a skúšobné poriadky boli navrhnuté ministrom školstva a
osvety, na Slovensku po dohode s povereníkom školstva a osvety. I tieto normy boli
jednotné pre celý štát. Štúdium učiteľov bolo rozdelené podľa stupňov školskej dochádzky.
Dĺžka štúdia bola rozdielna. Pre učiteľky materskej školy vzdelávanie trvalo 4 semestre.
Pre učiteľov ľudových a meštianskych škôl výučba trvala 6 semestrov a vzdelávanie
učiteľov stredných a odborných škôl sa uskutočňovalo počas 8 až 10 semestrov. Na
pedagogických fakultách si mohli doplniť pedagogické vzdelanie učitelia bez
vysokoškolskej aprobácie a pedagogického vzdelania v diaľkovej, externej, večernej forme
štúdia a to postgraduálne a doplnkovo. Na fakultách sa zaviedlo systematické štúdium
a povinná účasť na výučbe (Vzdelávanie učiteľov, 2013).
Ak vezmeme do úvahy zrušenie učiteľských akadémií a založenie vysokoškolského
vzdelávania učiteľov, musíme konštatovať, že vzniklo tzv. „prázdne“ obdobie. Bola to
doba, kedy absolventi učiteľských akadémií už nekončili a prvý absolventi vysokých škôl
ešte nekončili štúdium.
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6.2.4 Teologická fakulta
V roku 1945 bol gréckokatolícky seminár v Prešove zasiahnutý leteckým útokom, ktorý
spôsobil značné škody. Po vojne boli potrebné stavebné opravy budovy. Medzi prvé
vzdelávacie inštitúcie v prešovskej diecéze od jej zriadenia boli kňazsky seminár a vysoká
bohoslovecká škola. Vďaka nim sa Prešov stal centrom vzdelanosti a sídlom
Gréckokatolíckeho biskupstva. Zásluhou vzostupu biskupstva sa začalo rozvíjať školstvo
na všetkých stupňoch (Janočko, 2008).
V období biskupa Gojdiča, prevládala snaha udržať seminár na duchovnej výške.
Pravidelne, raz do týždňa navštevoval seminár, a podieľal sa na formácii bohoslovcov po
teologickej, či duchovnej stránke. Zúčastňoval sa na polročných alebo koncoročných
skúškach bohoslovcov, zapájal ich pri svojej pastoračnej práci. Biskup Gojdič mal bohaté
katechetické a pedagogické skúsenosti ešte z obdobia, keď bol vychovávateľom
v chlapčenskom Alumneu. V tejto praxi sa naplno prejavila jeho láska k mládeži a jej
organizovaní v založení „Eucharistického spolku“, prostredníctvo ktorého pomáhal
rozvíjať duchovný život študentov. Ako katechéta nerobil stavovské rozdiely medzi
žiakmi, ale viedol ich so všetkou zodpovednosťou a snahou v konaní dobra (Halgašová,
2010).
V seminári pôsobili tri spolky, do ktorých patrili vtedajší bohoslovci. Prvý spolok bol
spolok Božského srdca Ježišovho, druhý spolok bol Škapuliarsky, tretí spolok bol
Mariánskej kongregácie. Spolok si mohli študenti dobrovoľne vybrať. Každý z týchto
spolkov mal svoju modlitbu, ktorú sa musel každý bohoslovec modliť (Šturák, 2010;
Janočko, 2008).
Nová vláda v roku 1945 oddelila od Univerzity Komenského v Bratislave teologickú
fakultu, ktorú finančne dotovalo ministerstvo kultúry.

6.3 Politické pomery v Československu v roku 1948-1950
Po februári 1948 sa vlády ujala KSS, ktorá plnila príkazy Moskvy a pre obyvateľom
Slovenska sa začala doba temna. Zakladali sa akčné výbory národného frontu, ktoré mali
za úlohu robiť previerky politických, hospodárskych i kultúrnych funkcionárov. Hlavným
kritériom výberu bola bezpodmienečná oddanosť komunistickej strany, nie vedomostná
a mravná úroveň. Začalo sa postupovať proti náboženstvu a proti katolíckej cirkvi, ktorá
predstavovala jedinú jednotku v štáte, ktorá nebola schopná zrieknuť sa svojho
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individuálneho poslania. Komunisti pokladali likvidáciu cirkvi za jednu z prioritných úloh,
narušením jej hierarchickej štruktúry, činnosti a najmä výchovu kňazov (Korec, 2003).
Sľubný rozvoj Prešovskej eparchie v 20. stor. bol zabrzdený vojnovými udalostiam ale
hlavne nástupom komunistických síl v roku 1948. Väčším nebezpečenstvom pre
Gréckokatolícku cirkev bola politika štátu, ktorá smerovala k utláčaniu cirkvi, čo bolo
manifestované v zákonoch. Nová legislatíva poškodzovala cirkev, oberala ju o slobodu
a podriaďovala ju štátnej moci.
Gréckokatolícka cirkev v Československu sa po vojne dostala pod vplyv sovietskej sféry.
Oživovatelia povojnového politicko-mocenského slovanstva si uvedomovali, že na
dosiahnutie tohto cieľa im môže veľmi účinne napomôcť Pravoslávna cirkev.
Obmedzenie náboženského života pokračovalo napriek deklarovanej náboženskej slobode.
Kňazi a rehoľníci, laici sa začali organizovať na protestných akciách v rôznych oblastiach
Slovenska. Komunisti rušili mnohé rehole, z ktorých rehoľníci boli nútení odísť do
zahraničia (Petranský, 2001).
Vo februári 1949 rozhodol Ústredný výbor Komunistickej strany Československa (ďalej
ÚV KSČ) o boji proti katolíckej cirkvi. Bol vypracovaný plán na obrodného hnutia –
„katolícka akcia“ na izolovanie cirkevnej hierarchie. Cieľom bolo naklonenie si nižšieho
kléru a aktivizovanie štátneho úradu pre cirkevné veci. V apríli úrad pre cirkevné veci
rozhodol o obmedzení vzťahov s Vatikánom, čo by malo mať za následok osamostatnenie
cirkvi v Československu a mala sa stať národnou cirkvou (Dolinský, 2001). Ako odozvu
na „katolícku akciu“ vydali biskupi obežník so stanoviskom k akciám, ktoré by boli
podniknuté bez ich vedomia a súhlasu. Takéto aktivity boli považované za porušenie
základnej štruktúry cirkvi (Hlinka, 1990). Na „katolícku akciu“ reagovala aj Svätá stolica
dekrétom

z júna

1949,

v ktorom

odsúdila

túto

organizáciu

a jej

prívržencov

exkomunikovala. Vatikán dekrétom o komunizme zakázal veriacim vstupovať do
komunistickej strany.
Na Slovensku sa uskutočňovala čistka verejného života, pri ktorej boli aktívni katolíci
prepustení zo škôl a z funkcii verejného života.
V roku 1950 sa uskutočňovali mocenské útoky Komunistickej strany Slovenska (ďalej
KSS) na cirkev. Skončila sa doba demokracie a nastala doba teroru (Šturák, Coranič,
2010). Tieto akcie boli označované tajnými šiframi, napr. akcia „K“ (zameraná proti
kláštorom a reholiam). Akcia „P“ bola zameraná na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi
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a následné včlenenie veriacich do pravoslávnej (Judák, 1998). Predvoj tejto akcie započal
už v roku 1946, keď Moskva vyslala do Prahy pravoslávneho metropolitu (Šturák, Coranič,
2010). Násilná aplikácia akcie „K“ bola uskutočňovaná na všetkých gréckokatolíckych
farách. Cieľom akcie bolo oslabenie vzťahu s Rímom a pričlenenie gréckokatolíkov
k moskovskému patriarchátu. Čím chcela KSS dosiahnuť oslabenie pozície a vplyvu
katolíckej cirkvi (Pešek, 1996). Gréckokatolícka cirkev v Československu sa po druhej
svetovej vojne dostala pod vplyv sovietskej sféry. Oživovatelia povojnového politickomocenského slovanstva si uvedomovali, že na dosiahnutie tohto cieľa im môže veľmi
účinne napomôcť pravoslávna cirkev. Tvorcovia myšlienky sledovali konečný cieľ –
likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi. V rokoch 1947 - 1949 sa viditeľne budovala štruktúra
Pravoslávnej cirkvi, a to za podpory štátnych úradov. V marci roku 1950 boli štruktúry
Pravoslávnej cirkvi vo vrcholnej fáze (Šturák, 1999).
Gréckokatolícka cirkev bola mnohé desaťročia jedinou stálou inštitúciou Rusínov a preto
mala veľkú autoritu v spoločenskom i národnom živote ľudu. Nedobrovoľná likvidácia
bola zákonite pochopená ako úder nielen proti viere, ale aj proti národnosti. Veľká časť
Rusínov z tohto dôvodu pravoslávie neprijala. Po istom čase sa priklonili k
rímskokatolíckej cirkvi. Rusíni odmietli aj ukrajinskú národnostnú príslušnosť a začala sa
hlásiť k slovenskej národnosti (Konečný, 2008).
Kňazi boli postavení pred alternatívu buď prechod k pravosláviu, alebo strata všetkých
práv súvisiacich s kňazským stavom. Duchovní, ktorí nepodpísali prestup na pravoslávie
boli väznení alebo sa skrývali. Títo kňazi slúžili tajne po domoch liturgie, vysluhovali
sviatosti podľa možností, zároveň sa starali o kňazský a rehoľný dorast. Rehoľníci a laici
ukrývali kňazov a pomáhali ich rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi (Vaško, 2007).
Hlavní predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi Gojdič a Hopko boli zatknutí. Radoví kňazi
boli vyvážaní do Čiech, kde žili pod policajným dozorom a vykonávali najťažšie práce.
Títo kňazi sa nemohli vrátiť na Slovensko (Šturák, 2003). Počet veriacich, ktorí prestúpili
na pravoslávie sa nedá zistiť. Mnoho veriacich zostali verní svojej cirkvi navštevovali buď
rímskokatolícke bohoslužby, alebo sa tajne stretávali po domoch, na cintorínoch, pri
krížoch. Neskôr sa ukázalo, že akcia „P“ bola neúspešná.
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6.4 Školstvo po 1948
V otázke školstva išlo o boj medzi dvoma autoritami. Spory o charakter školskej sústavy
ukončil nástup komunistickej moci vo februári 1948, ktorý priniesol program jednotnej
nediferencovanej školy a tiež množstvo obsahových a ideologických zmien v duchu
vtedajšej ideológie. Školská politika komunistov bola založená podľa vzoru sovietskej
školy, na myšlienke jednotnej a štátnej školy.
Činnosť Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (ďalej UNRP), Referátu pre ukrajinské
školy (ďalej RUŠ), ako aj ukrajinských školských a kultúrnych inšpektorátov niesli isté
znaky kultúrnej autonómie menšiny. Územné orgány KSČ na Slovensku preto začali viac
poukazovať

na

neúnosnosť

tolerovania

nejednoznačného

„rusínsko-ukrajinského“

charakteru obyvateľstva a používania ruského i ukrajinského jazyka. Vyvíjali istý nátlak
predovšetkým na Predsedníctvo UNRP, najmä na členov KSČ v ňom, aby urýchlilo svoje
definitívne rozhodnutie. Súčasne však pripravovali pôdu pre direktívny zásah.
V súvislosti so zavedením krajského zriadenia zanikol RUŠ vedený Kapišovským. Činnosť
ukončili aj ukrajinské školské a kultúrne inšpektoráty. Od začiatku roku 1949 tlačový
orgán UNRP „Пряшевщина“ uverejňoval viac príspevkov v ukrajinskom jazyku. UNRP
tiež schválila návrh, aby od školského roku 1949/50 boli v ruských školách na Slovensku
vo všetkých ročníkoch II. a III. stupňa zavedené dve hodiny ukrajinského jazyka.
Prijatie nového školského zákona znamenal koniec všetkých cirkevných školských
inštitúcií, prepustenie všetkých rehoľných učiteľov a profesorov. KSS zdôrazňovala, že štát
má právo na kontrolu školstva. Zákon č. 95/1948 o základnej úprave jednotného školstva
(školský zákon) vstúpil do platnosti dňa 1. septembra 1948. Podľa tohto zákona mala dať
škola všetkým deťom jednotné vzdelanie, podľa demokratických zásad. Ministerstvo
školstva

propagovalo

vybudovať

marxizmu-leninizmu. Z toho

istého

výchovu

a

pohľadu boli

vzdelávanie

na

princípoch

vysvetľované

a praktizované

prírodovedné a spoločenskovedné disciplíny (Dolinský, 2001).
Na vzniknutú politickú situáciu v školstve vzrástla vlna nepokojov a objavovali sa žiadosti
o znovuobnovenie cirkevného školstva. Ako sme už spomenuli vyššie (v kap. 6.1.) bola
snaha zo strany cirkvi ale aj obyvateľov o navrátenie stavu v školstve do roku 1938.
V tomto období Gréckokatolícka cirkev mala 183 škôl, čo tvorilo 57,7 % z celkového
počtu. V roku 1948 na základe petičnej akcie žiadali obce o prinavrátenie škôl pod správu
cirkvi. Celkove o zmenu majiteľa požiadalo 37 obcí na východnom Slovensku. Z toho bolo
72

31 gréckokatolíckych, čo predstavovalo 83,7 %. Ďalšími žiadateľmi bola Rímskokatolícka
cirkev, ktorá predložila žiadosť v 5 obciach, čo činilo 13,6 % z celkového počtu.
Evanjelická cirkev požiadala o 1 školu, čo tvorilo 2,7 %. Z prezentovaných údajov
môžeme konštatovať, že najväčší podiel na zachovaní cirkevného školstva vyjadrila
Gréckokatolícka cirkev. Ak vezmeme v úvahu stav škôl pred vojnou, Gréckokatolícka
cirkev mala 183 ľudových škôl z celkového počtu 317, čo činilo 57,7 %. Štátnych škôl
bolo 101, čo tvorilo 31,8 %; rímskokatolíckych škôl bolo 12 čo bolo 3,8 %; evanjelických
škôl bolo 5, čo tvorilo 1,6 %; obecných škôl bolo 16, čo predstavuje 5,1 %. Na východnom
Slovensku pred vojnou v roku 1938 patrilo najviac škôl Gréckokatolíckej cirkvi, potom
boli školy štátne. Po poštátnení škôl najväčšiu ujmu utrpela práve Gréckokatolícka cirkev.
Z celkového počtu 332 škôl na východnom Slovensku, o zmenu majiteľa v roku 1948
požiadalo 37 škôl, čo z celkového počtu tvorilo 11,1 %. Za zachovanie aktuálneho stavu sa
vyjadrilo 295 škôl, čo tvorilo 88,9 %.
Po celkovom hodnotení výsledkov môžeme konštatovať, že najväčší záujem o zachovanie
cirkevného školstva na území Východného Slovenska mala práve Gréckokatolíka cirkev.
Nový školský zákon v § 4 ustanovil, že školy sú výhradne štátne. V odseku 2 pripúšťal
možnosť výnimiek pre niektoré školy, ktoré by neboli štátnymi. Tieto výnimky mali byť
ustanovené osobitným zákonom. Čiže zákon č. 95/1948 umožňoval existenciu neštátnych
škôl iba teoreticky, ale prakticky neboli stanovené podmienky, ktoré by upravovali vznik
neštátnych škôl. Osobitný zákon, na ktorý sa odvolával § 4 odsek 2 nikdy nebol
vypracovaný ani predložený, čiže nikdy nevstúpil v platnosť (Cigánek, 2009). Nová ústava
v časti „Právo na vzdelanie“ v článku 13 definuje: len štátne školy sú uznané zákonom.
V článku 14 zasa,

že každý typ výchovy a vyučovania musí

byť

v súlade

s ľudovodemokratickým režimom (Dolinský, 2001). Aj nová ústava podporila školský
zákon a tým definitívne ukončila tendencie o znovuobnovenie cirkevného školstva.
Ministerstvo školstva a osvety nespravovalo školy priamo, ale prostredníctvom nižších
školných úradov. Školská správa prešla z miestnych školných rád a okresných školných
rád na referáty školstva a osvety príslušného národného výboru. Zákonom č. 233/1948 Sb.
zo dňa 7. októbra 1948 bola urobená zmena názvu Ministerstva školstva a osvety na
Ministerstvo školstva, vied a umenia.
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6.4.1 Náboženská výchova na školách po roku 1948
Výučbu náboženstva deklaroval aj nový školský zákon, ktorý stanovil pravidlá pre výučbu
a garanciu náboženskej výchovy. Učebné osnovy navrhovali cirkevné orgány, ktoré
muselo schváliť Ministerstvo školstva a osvety (ďalej MŠaO). Štát kontroloval aj učiteľov
náboženskej výchovy, ktorí museli rešpektovať predpisy vydávané školskými úradmi.
Vyučovanie náboženstva muselo byť v súlade s výchovnou činnosťou školy. Výučba
náboženstva bola obmedzená na prvý a druhý stupeň školskej dochádzky. V treťom stupni
sa výučba náboženstva už nerealizovala.
Vyučovanie náboženstva bolo situované mimo hlavného vyučovania, aby nerušilo
základný vzdelávací proces. Výučba náboženstva bola zaradená na popoludňajšie hodiny.
Zrušením učiteľských akadémií bola zrušená aj príprava učiteľov náboženstva. Na
pedagogických fakultách nebola zaradená príprava katechétov do študijných plánov, čím
vznikol deficit kvalifikovaných učiteľov náboženstva. Za vzdelávanie žiakov boli
zodpovední správcovia farností, ktorí chodili po školách svojich farnosti a viedli hodiny
náboženstva.
Podľa

školského

zákona

o jednotnej

škole

boli

zrušené

všetky

učebnice

z predchádzajúceho obdobia. V § 69 v ods. 3 je uvedené, že učebnice a učebné pomôcky
pre náboženskú výchovu schvaľovali cirkevné orgány, ktoré museli prejsť schvaľovacím
procesom na MŠaO. Tieto knihy museli vyhovovať ako po stránke občianskej, tak po
stránke náboženskej. Učebnice náboženstva, ktoré boli vypracované v predchádzajúcom
období sa nemohli používať k výučbe. Osobitné učebnice na výučbu náboženstva
gréckokatolícka cirkev nemala. Jedinou učebnicou zostal Katechizmus. Učebnice
a pomocné knihy pre všetky učebné predmety okrem náboženskej výchovy boli vydávané
v štátnych nakladateľstvách (Zákon NS ČSR č. 95/1948 Zb.).
Cenzúra tvrdo kontrolovala náboženskú tlač, čo malo za následok nekvalitné vydania
katechizmu. V roku 1948 boli publikované katechizmy na dobrej úrovni. Niektoré z nich
boli dotlačou z predchádzajúcich rokov. Najhodnotenejšie katechizmy z tohto obdobia
pochádzajú od prof. Chmeľu, ktoré boli tvorené z troch kníh. Prvý diel bol pomenovaný
„Biblické dejiny: Nový zákon I“, ktorý vyšiel v roku 1948 v druhom vydaní. Druhý diel
mal názov „Biblické dejiny: Nový zákon II“ v roku 1948 vyšiel tiež v druhom vydaní.
Tretí diel katechizmu bol s názvom „Biblické dejiny: Starý zákon“ publikovaný bol
v rovnakom období ako predchádzajúce. Učivo katechizmov je zamerané na najlepšie
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pochopenie Starého a Nového zákona. Každá biblická udalosť bola rozpracovaná do
šiestich častí. V prvej časti je primerane detskému veku prerozprávaný biblický text.
Potom nasleduje druhá časť vierouky, kde bola rozpracovaná cirkevná náuka z biblického
textu. Tretia časť pojednávala o tradícii cirkevných otcov a ich vyjadreniach k danej
problematike. Štvrtá stať obsahovala liturgickú časť. Hore spomínané katechizmy boli
používané pri výučbe žiakov 4. – 6. ročníka. V tomto období bol vydaný dobre spracovaný
katechizmus od Herodeka, ktorý bol rozdelený na štyri časti. Prvá hovorí o všeobecne
o viere a prechádza na apoštolské vyznanie viery. Druhá časť je venovaná prikázaniam,
ktorá začína hlavným prikázaním lásky, a pokračuje dekalógom a pätoro cirkevnými
prikázaniami. V tretej stati sa autor venoval božej milosti, modlitbe, sviatostiam a
sväteninám. Posledná štvrtá časť bola nazvaná „Využitie milosti v kresťanskom živote.“
Štruktúra kapitol katechizmu bola spracovaná: všeobecný výklad látky doplnený citátmi zo
Svätého písma. Ďalej nasledovali otázky a odpovede a v závere bola spracovaná časť na
zapamätanie. Texty boli spestrené obrázkami (Dolinský, 2001).
Po preskúmaní historických materiálov sa nám nepodarilo získať učebné osnovy zo
sledovaného obdobia. Môžeme predpokladať, že sylaby predmetu boli zhodné
s tematickým usporiadaním katechizmu.

6.4.2 Príprava kňazského dorastu
Finančná situácia seminára v Prešove bola aj naďalej veľmi zložitá, v roku 1948 sa na
seminár konala zbierka v každej farnosti biskupstva. Zbierka bola zorganizovaná na
základe výzvy k veriacim a duchovenstvu, aby prispeli na podporu gréckokatolíckeho
seminára (Výzva k veriacim a duchovenstvu, 1948). Veriaci prispievali jednak peňažnými
darmi, z niektorých farnosti posielali milodary v naturáliách (Šturák, 2010).
Dekanom teologickej fakulty sa v školskom roku 1947/48 stal pomocný biskup Hopko,
prodekanom Kizák. Profesorskí zbor ďalej tvorili Russnák, Podhájecky, Bobák.
Pomocnými profesormi boli Suchý, Sedlák, Majovsky (Schematizmus venerabilis cleri...,
1948). Ako posledná zmena v rámci teologickej akadémie sa uskutočnila v roku 1948. Bol
vyhlásený konkurz na obsadenie profesorského miesta pre katedru slovanských dejín a
pedagogiky. Na dosiahnutie tohto miesta podľa požiadaviek ministerstva bolo potrebné,
aby profesor - historik mal absolvovaný okrem teologických štúdií aj doktorát z filozofie.
Problémom konkurzu bolo, že na vyhlásenú pozíciu sa nikto neprihlásil. Biskupstvo preto
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podalo návrh s vlastným kandidátom na profesora. Stal sa ním Bobák, riaditeľ stredných
škôl (Lipták, 2008).
V čase, keď sa blížila násilná likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v školskom roku 1948/49
bol rektorom Hopko. V tom istom školskom roku na Vysokej bohosloveckej škole
študovalo 30 seminaristov. V prvom ročníku bolo 12 poslucháčov, v druhom bolo 7
poslucháčov, v treťom ročníku bolo 5 poslucháčov, v štvrtom boli 4 poslucháči a v piatom
ročníku boli 2 poslucháči (Šturák, 2010; Janočko, 2008). Na základe informácii
z archívnych údajov sme zistili, že v spomínanom roku bolo v Prešove 38 bohoslovcov. V
akademickom roku 1945/46 boli v Československu iba dvaja bohoslovci, ktorí študovali
v Olomouci. V ďalšom roku 1946/47 v Prešove začalo študovať 22 bohoslovcov,
v ostatných seminároch neboli prijatí žiadni záujemcovia o štúdium. V roku 1947/48 boli
prijatí v Prešove 5 bohoslovci, v Olomouci 1 a v Bratislave 1 bohoslovec, a jeden
bohoslovec bol prijatý na štúdium do Ríma. V roku 1948/49 okrem Prešova študovali
bohoslovci vo všetkých seminároch, v Prahe bolo 7 študentov, v Olomouci boli 3 študenti,
v Bratislave a v Ríme študovali po jednom poslucháčovi. V roku 1949/50 v Prešove
študovalo 41 študentov, v Prahe 10 študentov a v Olomouci a Bratislave študovali po
jednom študentovi (Počet bohoslovcov v rokoch 1945 – 50). Aj napriek nepriaznivým
politickým pomerom, bolo v školskom roku 1949/1950 prijatých v Prešovskom seminári
do prvého ročníka 19 bohoslovcov, čo bol najvyšší počet za celú históriu seminára.
Najviac bohoslovcov sa pripravovalo na kňazstvo práve v prešovskom seminári
(Spravodajstvo z cirkvi, 1948).

Gréckokatolícka cirkev za výdatnej podpory biskupa

Gojdiča sa snažila vychovávať kňazský dorast, aby si zachovala kontinuitu dušpastierov
v starostlivosti o veriaci ľud.

6.4.2.1 Vplyv politickej situácie na výchovu bohoslovcov
Od roku 1948 sa centrom záujmu štátnej bezpečnosti okrem prešovského biskupského
úradu stal aj biskupský kňazský seminár. Avšak do činnosti seminára a fakulty nijak
výrazne nezasahovali.
Štátna moc chcela oslabiť vplyv gréckokatolíckej cirkvi, preto podnikala rôzne
protiopatrenia a kontrolovala najvyššie postavené osobnosti cirkevnej hierarchie.
Zasahovala do aktivít cirkvi a menila plánované akcie. Štátna bezpečnosť dozorovala
biskupov aj pri činnostiach, ktoré mali v chráme, v seminári a na verejnosti.
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Dňa 26. augusta 1949 štátna moc prekazila na poslednú chvíľu kňazskú vysviacku Hirku a
Kelloa, ktorá sa mala uskutočniť v katedrálnom chráme. Napokon bola vykonaná v
seminárnej kaplnke (Petro, 2010). Viditeľnú zmenu mohli v tých časoch sledovať aj
bohoslovci. Pri stretnutiach s biskupom Gojdičom v katedrále pozorovali, že sa vždy
v jeho blízkosti pohybovali muži v civile. Tí všetko sledovali, počúvali a zapisovali si.
Počas slúženia liturgie, jeden z mužov sedel v sakristii a sledoval každé jeho slovo
(Červínka, 2000). To isté mohli pozorovať bohoslovci aj v prípade pomocného
prešovského biskupa Hopku. Vždy počas návštevy kňazského seminára ale aj prednášok
z morálnej a pastorálnej teológie bol doprevádzaný príslušníkom štátnej bezpečnosti
(Borza, 2003).
Začiatkom roka, 19. februára 1950, v seminárnej kaplnke diecézny biskup Gojdič vysvätil
na kňazov šiestich diakonov piateho ročníka (Babjak, 2011). Neskôr, keď bol biskup vo
svojej biskupskej rezidencii internovaný, zaslal list predstaveným kňazského seminára.
V ňom žiadal predstavených, aby pripravovali ďalších bohoslovcov na svätenie. Každá
akákoľvek verejná vysviacka by hrozila väzením, preto bolo predstavenými rozhodnuté, že
vysvätia iba tých bohoslovcov, ktorí sú rozhodnutí prijať kňazstvo v celibáte. Prijať
kňazskú vysviacku sa rozhodli iba dvaja bohoslovci. Aktom vysviacky bol diecéznym
biskupom Gojdičom poverený, pomocný biskup Hopko. Plánovaná vysviacka sa mala
uskutočniť v nasledujúcu nedeľu. Udalosti sa však vyvinuli inak. V piatok večer 23. apríla
do seminára prišli príslušníci štátnej bezpečnosti a začali dávať inštrukcie ohľadom nových
organizačných zmien. Poriadok v seminári sa aj napriek týmto skutočnostiam nijako
nezmenil (Babjak, 2011; Seminár, 1949).

6.4.2.2 Zrušenie seminárov
Sľubný rozvoj seminára zastavil až rok 1950 a pokus štátnej moci zlikvidovať
Gréckokatolícku cirkev v Československu. K zastaveniu činnosti a následnej likvidácii
kňazského seminára a bohosloveckej fakulty došlo v marci 1950 (Šturák, 2010).
Až dňa 20. apríla 1950 vo večerných hodinách prišla do seminára štátna bezpečnosť, ktorá
vykonala prehliadku seminára (Coranič, 2009). V čase ich príchodu sa v seminári
nenachádzal žiaden predstavený. Preto všetkých bohoslovcov zavolali do seminárnej
jedálne, kde im oznámili, aby nekládli odpor, pričom budú môcť študovať aj naďalej ako
pravoslávni bohoslovci (Jambor, 2013). Štátna bezpečnosť odovzdala všetky inštrukcie
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o ďalšom živote v seminári. Následne do vedenia seminára dosadili štátneho zmocnenca
Lattu, profesora z humenského gymnázia (Babjak, 2011). Štátny zmocnenec oslovoval
bohoslovcov, ktorým ponúkal ďalšie štúdium, ak prejdú na pravoslávnu vieru. Všetky
nahovárania a presviedčania sa minuli účinku. Na ďalší deň v sobotu, kedy na akadémii
prebiehali prednášky, bohoslovec Kočiš informoval rektora seminára Hopka o situácii,
ktorá sa udiala v predchádzajúci večer. Rektor skrátil prednášky na dve hodiny, pričom ich
venoval príprave na vysviacku Kočiša a Chanáta (Jambor, 2013). Od nového týždňa sa stal
rektorom seminára niekdajší gréckokatolícky kňaz Havrila. Nové vedenie kňazského
seminára vyhlásilo seminár za pravoslávny (Coranič, 2009). Bohoslovci vidiac situáciu v
seminári a vonku na ulici, kde bol pristavený autobus s tmavými oknami, v čase
neprítomnosti štátneho zmocnenca, sa veľká časť bohoslovcov rýchlo zbalila a opustila
seminár (Jambor, 2013). Seminár opustili takmer všetci bohoslovci, zostali iba dvaja, ktorí
nestihli odísť (Babjak, 2011). Činnosť prešovského kňazského seminára bola ukončená
niekoľko dní pred konaním prešovského soboru. Prešovský seminár bol zrušený ako prvý
zo všetkých biskupstiev na Slovensku. Ostatné semináre boli zrušené až počas mesiaca
júla 1950 (Hišem, 2010). V priebehu niekoľkých týždňov príslušníci zboru národnej
bezpečnosti vykonali „lov na bohoslovcov‟. K dňu 20. máj 1950 bolo zatknutých a
zaistených v prešovskej väznici 20 bohoslovcov. Vo väzení boli po jednom predvolávaní
vedením pravoslávneho seminára a znova presviedčaní v pokračovaní štúdia v
pravoslávnom seminári v Prahe (Coranič, 2009). Všetkých zastrašovali slovami: „Kým
nepodpíšete prestup na pravoslávnu vieru, dovtedy tu všetci budete sedieť“ (Babjak, 2011,
s. 399). Po nátlaku dali súhlas traja bohoslovci, ktorí chceli opustiť seminár a zvoliť si iné
zamestnanie (Coranič, 2009). Väznenie u bohoslovcov nevyvolalo strach, ale naopak svoj
životný optimizmus prejavili spoločným spevom, ktorý sa rozliehal po celom väzení.
Štátna bezpečnosť využila na prehováranie bohoslovcov na štúdium na pravoslávnej
fakulte i gréckokatolíckeho kňaza Turkiňáka. Avšak bohoslovci veľmi dobre vedeli, že
kňaz to robí z prinútenia. Po neúspešnom nátlaku, ich prepustili domov (Babjak, 2011). O
dva týždne bohoslovcov opäť zatkli a autobusom previezli do sústreďovacieho kláštora v
Hlohovci. Tu po dvoch mesiacoch boli povolaní do armády, kde boli umiestnení v
pomocnom technickom prápore na tri a pol roka (Coranič, 2009).
V roku 1950 vláda dekrétom č. 112 zrušila trinásť diecéznych seminárov a predstavení
seminára boli uväznení (Hodásová, 2004; Judák, 2003). Následne vláda stanovila, že
všetky fakulty v Česku sa sústreďujú do bohosloveckej fakulty z názvom „Rímskokatolícka
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cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Prahe“. Na Slovensku v Bratislave bola zriadená
teologická fakulta, pre slovenských bohoslovcov s názvom „Rímskokatolícka bohoslovecká
fakulta v Bratislave“. Fakulty boli podriadené Ministerstvu kultúry. Rehoľné semináre boli
všetky zrušené. Okrem rímskokatolíckych fakúlt boli zriadené evanjelické fakulty v Prahe
a v Bratislave. Zároveň v Prahe bola zriadená aj pravoslávna fakulta. Avšak pravoslávna
cirkev otvorila fakultu v Prešove, hoci sídlo mala v Prahe, pre posilnenie pozície
pravoslávnej cirkvi na Východnom Slovensku (Janočko, 2008; Pešek, Barnovský, 1997).
Politická moc v ČSR zasahovala aj do organizácie seminárov, kde boli dosadení
predstavení, ktorí spolupracovali s režimom. Pre kňazský dorast to malo škodlivé následky
(Hlinka, 1990). Študenti teologickej fakulty boli rozdelení do troch skupín. V prvej
skupine boli bohoslovci, ktorí boli lojálny k vláde. Od nich sa očakávalo, že budú
spolupracovať s režimom. V druhej skupine boli študenti, ktorí boli vyškrtnutí zo štúdia.
V poslednej tretej skupine sa nachádzali študenti, ktorým sa mala venovať zvláštna
pozornosť (Judák, 2003). O každom uchádzačovi sa viedol dôverný záznam, kde bolo
uvedené jeho politické presvedčenie. Zamestnanec slovenského úradu pre veci cirkevné
viedol s kandidátom na kňazstvo mesačné rozhovory. Štúdium na fakulte trvalo štyri roky
(Kollár, 2012). Seminár nenašiel u veriacich pochopenie, teologická fakulta sa stala
verejným pohoršením.

6.5 Gréckokatolícka tlač
Gréckokatolícka cirkev svoje výchovné pôsobenie orientovala aj na tlačené periodiká.
V časopisoch primeranou formou mohla pôsobiť na široké skupiny verejnosti. Cirkev
v nich mohla poskytovať aktuálne informácie o dianí v eparchii, publikovala všeobecné
a špeciálne témy s liturgickou prípravou na sviatky. Prvým časopisom pre gréckokatolíkov
bol časopis Misionár.
Časopis Misionár začal vychádzať v roku 1942 v Michalovciach. Tento časopis ako
mesačník vydávali redemptoristi. Posledný krát vyšiel v januári roku 1949. Jeho posledný
redaktor bol o. Ján Ďurkáň, CSsR (Szekely, Mesároš, 1997).
Časopis Blahovistnik po prvýkrát vyšiel 6. januára 1946, čo v preklade znamená
ohlasovateľ blahej zvesti alebo evanjelia. Na vzniku tohto mesačníka mal veľký podiel a
iniciátor gréckokatolícky biskup Gojdič. Časopis Blahovistnik bol v čase svojho vzniku
prvý diecézny časopis v dejinách Prešovského biskupstva. Biskup Gojdič v tomto čase na
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adresu vychádzajúceho časopisu povedal: „Do rúk našich veriacich chceme dať taký
časopis, ktorý ich bude poučovať a upevňovať vo viere, vysvetľovať náš obrad, informovať
o všetkých diecéznych udalostiach a udržiavať úzky kontakt medzi veriacimi a
ordinariátom. Chceme, aby sa naši veriaci stali lepšími, zbožnejšími a stále vernejšími
katolíckej Cirkvi“ (In Krajňák, 1996, s.13). Hlavným redaktorom bol Hopko, neskorší
pomocný biskup Prešovskej eparchie. Časopis nútene zlikvidovali v roku 1949 pri násilnej
likvidácií Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu (Z histórie Blahovistnika,
2007).
Časopis Mária začal vychádzať začiatkom 50. rokov v Kanade pre slovenských
gréckokatolíkov. Jezuita Lacko v emigrácii uverejňoval publicistické a vedecké články
o krivdách komunistického režimu a upozorňoval na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi
v Československu. Tento časopis sa rôznymi cestami dostaval aj na Slovensko (Šoltés,
2009).
Počas komunizmu nebolo možné medializovať žiadnu cirkev vo verejnoprávnych médiách
a vydávať náboženskú literatúru (Babjak, 1997). Dňa 21. apríla 1948 boli poštátnené
všetky vydavateľstvá. Na Slovensku ostalo vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha. Bolo
zrušené vydávanie všetkých kresťanských časopisov a novín.
Spolok svätého Cyrila a Metoda začal pracovať počas 2. svetovej vojny v roku 1941, ktorý
si stanovil za cieľ zveľaďovanie dedičstva slovanských vierozvestcov, rozvíjať
náboženskú,

kultúrnu a organizačnú činnosť

medzi

slovenskými

a zahraničnými

gréckokatolíkmi. Jeho činnosť bola prerušená v roku 1950 (Szekely, Mesároš, 1997).

6.6 Zhodnotenie výchovno-edukačného vplyvu Gréckokatolíckej cirkvi
Na základe zistených historických kvantitatívnych údajov môžeme zhodnotiť vplyv
Gréckokatolíckej cirkvi na výchovnú a edukačnú činnosť v rokoch 1945 – 1950. Ako
východiskovú hodnotu sme si zvolili rok 1938, kde najviac škôl bolo gréckokatolíckych.
V roku 1938 viac ako 1/2 (57,73 %) pripadalo na gréckokatolícke školy a takmer 1/3
(31,86 %) škôl bolo štátnych. Rovnaký trend prevládal aj v roku 1945, keď sa zvýšil počet
gréckokatolíckych škôl na 205 (61,75 %) z celkového počtu 332 škôl a štátnych škôl bolo
v Prešovskom biskupstve 81 (24,40 %). V rokoch 1938 a 1945 preukazne (P<0,05)
prevažovali gréckokatolícke školy v porovnaní s rokom 1948. Gréckokatolícka cirkev na
Východnom Slovensku mala výrazné postavenie pri výchove a edukácii mládeže. V roku
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1948 po nadobudnutí platnosti zákona č. 95/1948 o jednotnom školstve, ktorý určil nové
pravidlá štruktúry škôl. Od roku 1948 boli všetky školy štátnymi a Gréckokatolícka cirkev
nemala v správe žiadne školy. Jej vplyv na poli edukačnom tak výrazne oslabil.
Spoločenské zriadenie a politická moc v rokoch 1938, 1945 a 1948 vysoko preukazne
(P<0,01) ovplyvnili početnosť škôl na základe rozdelenia podľa zriaďovateľa, v roku 1948
boli zriadené výhradne štátne školy v počte 332 (100,00%).
Pri hodnotení počtu žiakov na jednotlivých stupňoch škôl v rokoch 1938 aj 1948 vysoko
preukazne viac (P<0,01) žiakov navštevovalo ľudové školy. V roku 1938 dokonca 27 319
žiakov, čo predstavovalo 92,32 %, v roku 1948 počet klesol na 27 160 žiakov (87,85 %).
V roku 1948 klesol počet žiakov na ľudových školách o 4,47 % oproti roku 1938.
Pri hodnotení počtu žiakov podľa vierovyznania musíme konštatovať, že v roku 1948
vysoko preukazne viac (P<0,01) žiakov bolo gréckokatolíckeho vierovyznania na
meštianskych, ľudových a odborných školách. Na stredných školách bolo preukazne viac
(P<0,01)

žiakov

gréckokatolíckeho

rímskokatolíckeho
vierovyznania

bolo

vierovyznania.
22

129,

čo

Celkový

počet

predstavovalo

žiakov
71,5

%;

rímskokatolíckeho vierovyznania bolo 6 958 žiakov, čo predstavovalo 22,5 %.
V závere nášho výskumu pri hodnotení zistených postulátov môžeme konštatovať, že
Gréckokatolícka cirkev najväčší vplyv na výchovnú a edukačnú činnosť mala tesne po
vojne v roku 1945. Na základe turbulencií v politickej premene nášho štátu
Gréckokatolícka cirkev strácala dosah na edukačnú činnosť v školskom systéme. Svoj
vplyv po roku 1948 mohla realizovať na hodinách náboženstva a v chrámoch počas
liturgií.
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ZÁVER

Vzdelanie je chápané ako kapitál každého národa, nakoľko vzdelaní ľudia kreujú
národno–kultúrnu prosperitu. Gréckokatolícka cirkev sa celými svojimi dejinami snažila
o zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zvýšenie kultúry aj u pospolitého ľudu. Veľký
rozmach prešovskej eparchie v 20. storočí poznačilo menovanie Gojdiča za jej
Apoštolského administrátora a neskôr aj za jej sídelného biskupa. Nástupom do funkcie
vynakladal úsilie v sociálnej oblasti a predovšetkým v cirkevnom školstve. Jeho snahou
bolo umožniť získať vzdelanie nadaným žiakom, ktorí patrili k chudobným vrstvám
obyvateľstva. Pričinil sa o založenie Gréckokatolíckeho ruského gymnázia, kde študovali
žiaci z chudobných rodín. Osobne navštevoval školy, internáty a zaujímal sa o študijné
výsledky žiakov a zúčastňoval sa na školských aktivitách. Biskup ťažko znášal krivdy,
ktoré vládnuca strana spôsobila cirkvi. Zo všetkých síl sa snažil o zachovanie cirkevného
školstva a o výchovu mládeže v kresťanskom duchu. Poštátnenie cirkevného školstva
prerušilo rozvoj a vzdelávacie aktivity v eparchii. V politickom zápase o svoju existenciu
aj napriek nátlaku a spoločensko-politickým zmenám si zachovala svoju identitu.
V práci sme rozpracovali témy výchovy a vzdelávania, Gréckokatolícka cirkev
v historickom kontexte a náhľad na dejiny Gréckokatolíckeho školstva. Výskumom
historických materiálov sme zisťovali, skutočnosti ohľadom vzdelávania, množstvo
a druhy škôl, ktoré zriadila a spravovala Gréckokatolícka cirkev. Na východnom
Slovensku najväčšie zastúpenie v počte škôl mala Gréckokatolícka cirkev. Po vojne pod
vplyvom politických zmien v spoločnosti nastali aj zmeny v správa a organizácii školstva.
Prijatím novej legislatívy boli v roku 1945 poštátnené všetky školy. Riadenie škôl zostalo
v rukách pôvodných zriaďovateľov. Následne bol poštátnený aj majetok a personál škôl.
Náboženstvo už nebolo povinný predmetom, napriek tomu sa výučbe nebránilo. Veľký
zvrat v spoločenskom a politickom živote nastal po februári v roku 1948, kedy sa dostala
k moci Komunistická strana, ktorá začala ostrý boj proti cirkvi. Prijatím veľkého školského
zákona cirkev stratila vplyv na edukačnú činnosť, na formovanie výchovy v duchu
kresťanských hodnôt. Vplyv Gréckokatolíckej cirkvi bol obmedzený na výučbu
náboženstva na školách a hlásanie kresťanských hodnôt pri liturgii. Komunistický režim
chcel mať pod kontrolou celú spoločnosť, a to najmä zložky s veľkým vplyvom na široké
masy. Na Slovensku mala výrazný vplyv cirkev, preto predstavovala hrozbu

pre

komunistickú vládu. Vrcholom snahy o zničenie gréckokatolíckej cirkvi mala byť
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internácia Gojdiča a Hopka ako najvyšších predstaviteľov cirkvi. V roku 1950 bola
štátnymi orgánmi zrušená Gréckokatolícka cirkev a pod vplyvom Sovietskeho zväzu bola
snaha včleniť veriacich do Pravoslávnej cirkvi. Podporiť prestup na pavoslávie mal mať
nátlak na kňazov a ich sociálne zabezpečenie.
Zrušením Gréckokatolíckych a ostatných cirkevných škôl stratila cirkev vplyv na
výchovný a edukačný proces. Preštudovaním dostupných materiálov sme čiastočne
objasnili vplyv gréckokatolíckej cirkvi na výučbu a výchovu v rokoch 1945 – 1950 na
Slovensku. Nakoľko práca nepredkladá komplexný pohľad na riešenú problematiku,
ponecháva priestor na podrobnejšie skúmanie Gréckokatolíckeho školstva pre iných
autorov.
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Príloha C Pastiersky list biskupa Gojdiča a Hopku vydaný k Vianociam 1948.

Obrázok 1 – Originálny text pastierskeho listu
Zdroj: Blahovistnik, eparchialnaja dvuchnedelnaja religioznaja gazeta, roč. 3, Prjašev,
Pascha 1948, č. 9-10, s. 65-66.
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Príloha D Preklad pastierskeho list biskupa Gojdiča a Hopku vydaný k Vianociam 1948.

Pastiersky list blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku v rokoch 19451948 zverejnené v časopise Blahovistnik

Vo zverejnenom liste k sviatkom Veľkej noci s názvom Kristus skutočne vstal
zmŕtvych! Christos Voistinu Voskres! Úvodom listu biskup Pavol uvažuje nad udalosťami
pred necelými 2000 rokmi na Pilátovom dvore, kde zazneli slová zhromaždeného ľudu
,,Ukrižuj, ukrižuj ho!" Biskup Pavol sa spolu slovami Piláta pýta: ,,A čo zlého urobil? "
Ako odpoveď na nespravodlivú požiadavku zo strany ľudu vladyka predkladá slová stichír
veľkopiatočnej večierne: ,,Ľud môj, čím som sa proti tebe previnil? Koľké zázraky som v
Júdsku urobil! jediným slovom som kriesil vašich mŕtvych. Každú bolesť som odstránil.
Čím sa mi to odplácate? Prečo na moje dobrodenia zabúdate? Za uzdravenie ste ma
ranami zasypali. Za dar života na smrť vydali. Ako zlodeja ste na kríž pribili... " Skupina
národa akými boli farizeji a zákonníci uspokojovali svoje svedomie slovami veľkňaza
Kaifáša, že je lepšie ak zomrie jeden človek za národ. Áno, splnilo sa tak dávne proroctvo aby vierou v neho jediného mal život večný. Biskup sa pýta, prečo aj v súčasnej dobe je
Cirkev tak nenavidená, prenasledovaná. Čo zlého urobila, keď nasleduje kroky svojho
zakladateľa? Biskup vymenuváva všetky aktivity Cirkvi počas jej dlhej existencie starostlivosť o chudobných, o vzdelanie, starostlivosť o chorých a opustených. Aj napriek
tomu z ľudu zaznieva: ,,Ukrižuj!" Kristová Cirkev je obviňovaná z akýchkoľvek nešťastí a
utrpenia. Kristovo vzkriesenie jasne ukázalo silu Kristovej moci a jeho pravdy, ktorú
hlásal. Aj túto pravdu istá skupina ľudí chcela potlačiť a podplatila vojakov, ktorí strážili
hrob, aby hlásali ukradnutie Kristovho tela z hrobu. Kristovo utrpenie a zmŕtvychvstanie je
pre nás dokonalým svedectvom nášho ľudského utrpenia, ktoré sa končí nebeskou
blaženosťou.
V závere biskup Pavol vyprosuje všetkým najsrdečnejšiu radosť zo sviatkov a udeľuje
archijerejské požehnanie.

Autor prekladu Mgr. Peter Jambor
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Príloha E Nariadenie Slovenskej národnej rady
Nariadenie Slovenskej národnej rady
č. 5/1944 Sb.n. SNR
zo dňa 6. septembra 1944
o poštátnení školstva na Slovensku.
Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:
§ 1.
Školy všetkých kategórií a stupňov od detských opatrovní a útulní až po školy
vysoké na Slovensku sa dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia poštátňujú.
§ 2.
Učiteľské osoby a iní zamestnanci na týchto školách sú štátnymi zamestnancami.
§ 3.
Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a
národnú osvetu.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.
Slovenská národná rada.

Zdroj: Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do čiastky 86/2013 Z.z. - RA479
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Príloha F Nariadenie Slovenskej národnej č. 34/1945 Zb.

Nariadenie Slovenskej národnej rady
č. 34/1945 Sb.n. SNR
zo dňa 16. mája 1945
o poštátnení školstva na Slovensku.
Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§1
(1) Poštátňujú sa tieto školy:
A) školy národné:
a) ľudové,
b) meštianske,
c) školy pre deti úchylné,
d) ústavy pre mládež vo veku predškolskom,
B) školy stredné:
a) gymnázia všetkých typov,
b) učiteľské akadémie,
c) odborné učiteľské ústavy domácich náuk,
C) školy odborné:
a) obchodné učilištia,
b) priemyselné školy a odborné školy pre jednotlivé odvetvia priemyslu,
c) odborné školy pre ženské povolania,
d) učňovské školy,
D) konzervatórium,
E) školy vysoké.
(2) Školy, ktoré podľa svojho zariadenia a programu spadajú pod ustanovenia
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ods. 1, môže Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu do 1 roku od
účinnosti tohto nariadenia zrušiť.
§2
(1) Poštátnenie majetku a zamestnancov škôl, uvedených v § 1, upravia osobitné
nariadenia.
(2) Zamestnanci a majetok škôl zrušených podľa § 1 ods. 2 vyníma sa z
poštátnenia.
§3
S účinnosťou odo dňa 7. septembra 1944 zrušuje sa nariadenie Slovenskej národnej
rady č. 5/1944 Sb.n. SNR, pokiaľ odporuje ustanoveniam tohto nariadenia.
§4
Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a
osvetu.
Šmidke v.r.
Dr. Lettrich v.r.
____________________________________________________________
Zdroj: Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do čiastky 86/2013 Z.z. - RA479
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Príloha G Zápisnica zo zasadnutia pléna SNR zo dňa 26. mája 1945

Zápisnica zo zasadnutia pléna SNR zo dňa 26. mája 1945
Predsedníctvo SNR predložilo osnovu nariadenia o poštátnení školského majetku.
Referentom bol podpredseda a povereník pre školstvo Novomeský:
Nariadenie o poštátnení školského majetku kráča v ton istom smere a duchu ako nariadenie
Slovenskej národnej rady č. 5 Sb. n. SNR zo dňa 6. septembra 1944. Ním poštátňujú sa
všetky nehnuteľnosti a hnuteľnosti škôl poštátnených nariadením o poštátnení školského
majetku.
V minulosti boli vlastníkmi a udržiavateľnú prevažnej väčšiny škôl politické obce a cirkvi,
v celkom nepatrnej miere iné spoločnosti a jednotlivci. Toto vlastníctvo bolo len formálne,
v skutočnosti prispieval štát na stavby, zariadenie a vecné vydržiavanie týchto škôl po 60
až 70 % všetkých nákladov. Podľa navrhovaného nariadenia preberá štát do svojho
vlastníctva všetky školské majetky a stáva sa výhradným udržiavateľom školy, Výhody
takéhoto stavu sú viaceré:
1/ Odstraňuje sa nejednotnosť vo vybavení škôl, V minulosti bol stav školskej budovy, jej
zariadenia, stav školských pomôcok, knižníc vždy veľmi závislý od udržiavateľa. Bohaté
obce a cirkvi maly školy vybavené pomerne dobre, chudobné zle. Pritom všetkom záviselo
vybavenie často i od subjektívnych činiteľov. názorov a vôle predstaviteľov dotyčných
udržiavateľov. Riaditeľ školy musel často svádzať celé boje s udržiavateľom, kým dostane
škola najnutnejšie potreby. Týmto nariadením dostáva sa všetkým školám rovnaká podpora
a odstraňuje sa nespravodlivosť voči chudobným školám a krajom,
2/ Udržiavanie škôl štátom umožňuje jednotné a racionálne plánovanie všetkých vecných
potrieb škôl; umožňuje sa vypracovanie a prevedenie jednotných typov školských stavieb,
vyhovujúcich dokonalo hygienickým a pedagogickým požiadavkám súčasnej doby. Tak sa
odstráni dnešný stav, kedy udržiavateľ stavia, budovy, ktoré nijako nezodpovedajú
potrebám školy. Podobná náprava nastane i v školskom zariadení /lavice, stoly, tabule atď.
/ a pri učebných pomôckach. Štátna školská správa, ako jediný zaopatrovateľ škôl, bude
mať vždy nežnosť aby zasiahla do výroby a predaja všetkých školských potrieb a zabránila
tak v minulosti známu špekuláciu. Poštátneniu školského majetku uvedie sa do súhlasu s
plánovaním vnútorného obsahu výchovy i plánovania materiálnych školských potrieb v
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záujme zlepšenia výchovy školy v prospech celej spoločnosti o štátu. Poštátnenie
školského majetku je nutným znakom štátnej školy.
Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 26. Mája 1945 o poštátnení majetku pri
školách poštátnených nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1943 Sb. n. SNR.
Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1.
Majetok fyzických a právnických osôb, ktorý školským cieľom a ubytovaniu učiteľských
síl a iných školských zamestnancov, prechádza na štát.
§ 2.
Nehnuteľný; majetok, ktorý len čiastočne slúži školským účelom a ubytovaniu učiteľských
síl a iných školských zamestnancov, patrí štátu a doterajšiemu subjektu v pomere, v akom
slúži školským účelom a inej potrebe.
§ 3.
/1/ Pre posúdenie toho, čo patrí k poštátnenému majetku podľa § 1, smerodajný je
skutočný stav určenia alebo užívania majetku v deň účinnosti tohto nariadenia.
/2/ Za poštátnený platí aj taký majetok, ktorý bol po 1. septembri 1938 odňatý svojmu
školskému účelu alebo užívaniu
a/ bez právneho základu opatrením hocikoho,
b/ na obsadených územiach cudzou vládnou mocou,
c/ podľa osobitných prepisov o Židoch.
§ 4.
Podrobnosti o tom, čo sa rozumie pod majetkom, slúžiacim školským účelom podľa § 1,
určí Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu vyhláškou.
§ 5.
Budovy, v ktorých boly dočasne alebo núdzovo umiestené školské objekty, zostávajú i
naďalej vo vlastníctve doterajšieho majiteľa, ktorý je však povinný dať ich do nájmu za
nájomné štátu na školské účely na dobu najviac 10 rokov od platnosti tohto nariadenia.
§ 6.
Za poštátnený majetok poskytne štát náhradu, ktorú upraví osobitné nariadenie.
§ 7.
/1/ Poštátnenie majetku vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a
osvetu správnym pokračovaním podľa vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. o n. a rozhodne
o ňom výmerom. 1
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/2/ Výmer Povereníctva Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu vykoná sa
politickou exekúciou a je listinou spôsobilou na vklad do pozemkových kníh.
§8.
/1/ Pomery uvedené v § 2 možno slikvidovať zmluvou, poradom práva alebo výnimočne
vyvlastnením časti druhej strany.
/2/ Vyvlastňovacie pokračovanie vykoná sa podľa zák. čl. XLI/1881.
§ 9.
Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu s
Povereníctvom Slovenskej národnej rady pre pravosúdie. K jednotlivým ustanoveniam
nariadenie treba uviesť:
Ad § 1.:
Prednostom poštátnenia je majetok každého subjektu bez ohľadu na to, či ide o subjekt
práva verejného alebo súkromného, osobu fyzickú, korporáciu alebo základinu.
Pod názvom majetku zahrňujú sa okrem vlastníctva aj iné majetkové práva, najmä rozličné
práva, užívacie, dôchodkové i atď.
Vymedzenie hmotného predmetu poštátnenia pomocou jeho účelového určenia je dosť
všeobecné, ale už doterajšie právne normy a prax používajú toto označenie na vymedzenie
tejto (nečitateľné) majetkovej podstaty, a preto pri praktickom aplikovaní pojmu nezviknú
väčšie ťažkosti, Za majetok venovaný školským účelom, bude sa považovať všetko, čo aj
dosiaľ slúžilo alebo slúži riadnej prevádzke školy po stránke vyučovacej /učebné a
skúšobné miestnosti, šatne, telocvične, ihriská, školské dvory, riadenie učební, sbierok,
knižníc, laboratórií, školských dielní atď. / administratívnej /miestností a zariadenie
riaditeľní, učiteľských sborov /technicko – správnej /školnícke alebo domovnícke byty,
umývarne, šatne atď. /
Predmetom poštátnenia sú aj miestnosti určené na ubytovanie všetkého učiteľského
personálu, naproti tomu nepoštátňujú sa majetky, ktoré boly v inom naturálnom užívaní
učiteľov, najmä poľnosti,
Všetok školský majetok prechádza na štát v deň účinnosti nariadenia ex logo, a to bez
ohľadu na to, či ide o práva vlastnícke alebo iné.
Ad. § 2.:
Poštátnené nehnuteľné majetkové podstaty sú v niektorých prípadoch len čiastočné
užívané na Školské ciele, najmä pri cirkevných školách, kde vlastníci /cirkevné obce,
rehole, kláštory, kongregácie/, užívaly takýto majetok niekedy v oddelených, inokedy v
neoddelených, čiastkach aj pre neškolské účely. Napr. budovy, v ktorých boly byty
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rehoľníkov alebo kancelárie a dielne, ktoré so školou nemaly nič spoločného a pod.. Také
majetkové celky obyčajne riešime - tak, aby pri poštátnení mohly vzniknúť oddelené celky
pre školy, preto predpis § 2. zriaďuje k ním spoluvlastnícke právo resp. spoločenstvo iných
práv v potrebnom rozsahu. Aj tieto pomery vznikajú už ex lege v deň účinnosti nariadenia.
Pritom vychádza sa z predpokladu, že tento pomer časom sa zlikviduje dobrovoľnou
dohodou, prípadne vyvlastnením podľa § 7.
Školská správa pri objektoch, ktoré boly používané aj ku kultúrnym alebo cirkevne
kultúrnym účelom aj v budúcnosti s ochotou vyjde v ústrety cirkvám v prípadoch, kde tieto
budovy budú potrebovať pre takéto ciele a kde o ich prepožičanie na čas, alebo k trvalejšej
potrebe.
Ad § 3:
Pri konkrétnom ustálení rozsahu a stavu majetku, ktorý sa pri jednotlivých školách
poštátni, vzniknú isté ťažkosti pri zisťovaní toho, čo patrí v smysle § 1. a § 2. ku
školskému majetku v dobo poštátnenia, lebo pri súkromných udržiavateloch a majiteľoch
škôl bolo zvykom, že často menili účelové určenie svojho majetku a majetku venovanému
pôvodne školskému účelu, priznávali časom inú funkciu, nahradiac tu inou majetkovou
podstatou, aby nevznikly ťažkosti pri konkrétnom zistení školského majetku, predpisuje §
4., ako prvoradé kritérium, skutočný stav jeho určenia v čase poštátnenie.
Nakoľko však určenie nemusí byť vždy jasné a nepochybné treba ešte viac brať ohľad na
fakticitu a preto kde by kritérium účelového určenia nestačilo, treba použití kritéria
faktického užívania určitého majetku v čase poštátnenia. Preto za poštátnený bude platiť aj
taký majetok, pri ktorom nebude možno dokázať jeho účelové určenie, ak sa bez ohľadu na
to v čase poštátnenia užíva ako školský majetok.
Druhý odsek § 3, počíta s prípadmi odňatia majetkovej podstaty jej školskému účelu. V
dobe veľkých štátoprávnych a politických zmien a reforiem školských, prevedených od
roku 1938, došlo nielen ku bezprávnym, ale právnymi predpismi prevedeným presunom v
majetkových /nečitateľné/ účelom. Zákonodárstvo o Židoch a zakladateľstvo cudzích
štátnych nocí na odtrhnutom území vyradilo zo školského užívania mnoho majetku, ktorý
pri obnovení židovských škôl a školstva na oslobodených územiach musí byť vrátený
svojmu pôvodnénu určeniu.
Ad § 4.:
Aby sa vyhlo očakávaný, a to zbytočným sporom, potrebné je vyhláškou podrobnejšie
rozviesť poštátneného majetku, pravda, len v medziach ustanovení.
Ad § 5.:
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Týmto § sa vylučujú z poštátnenia všetky majetky, ktoré nemaly resp. nemajú účelové
/určenia školského, čiže slúžily iba, prechodne a výpomocne školským účelom.
Ad § 6.:
Ustanovenie, v súlade s politickým stanoviskom štátneho vedenia, ktoré v doterajšom
zákonodarstve vyvlastnilo bez náhrady alebo skonfiškovalo len majetok nepriateľov štátu,
priznáva zásadne náhradu za poštátnený majetok, podrobnosti stanoví osobitná náhradová
norma. V nej bude vybavená aj otázka bremien, viaznucich na poštátnených majetkoch.
Ad § 7.:
Poštátnenie školského majetku uskutočňuje sa týmto nariadením ex logo, ale k jeho
prevedeniu potrebné sú konkrétne správne akty, ktoré vydá povereníctvo. Pre spôsob
vydania smerodajné sú zásady správneho pokračovania, s tým rozdielom, že pokračovanie
v I. inštancii sa vylučuje.
Druhá strana má v tomto pokračovaní možnosť obrany svojich záujmov len v obmedzenej
miere. Nakoľko ide významné právne nároky, priznáva sa jej súdna ochrana pred
Najvyšším správnym súdom; pripustiť poradie práva znamenalo by znemožnenie rýchleho
prevedenia celej akcie, prípadne jej zmarenie vôbec.
Ad § 8.:
Ako bolo podotknuté už vyššie pri §-o 2 tam upravené spoluvlastníctvo a iné spoločenské
pomery budú spravidla len dočasným pomerom medzi štátom a druhou stranou. Každá zo
strán, aby lepšie mohla splniť funkciu prikázanú svojmu majetkovému podielu, bude
usilovať osamostatniť školský majetok. Uskutočnenie tejto normy predpokladá najužšiu
spoluprácu všetkých zúčastnených povereníctiev a úradov. Najväčšia časť ťarchy zostane,
pravda, na Povereníctve pre školstvo a osvetu, ktoré pri uskutočnení poštátnenia bude
musieť riešiťmnožstvo komplikovaných právnych a skutkových problémov a otázok.
Napriek týmto ťažkostiam, ktoré možno predvídať, otázka poštátnenia je tak principiálnym
postulátom v politickom programe, ktorý slúži za základ budovania nového štátneho
zriadenia, že, aj v dnešných pomeroch, zaťažený nutnosťou riešiť mnohé naliehavé otázky,
patrí medzi najnaliehavejšie problémy štátnopolitické, ktoré čakajú na okamžité riešenie.
Okrem toho je isté, že plný úspech môže mať táto akcia len pri rýchlom a dôkladnom
riešení.
Vydanie náhradovej normy muselo byť oddelené od vydania normy o poštátnení majetku,
lebo vyžiada si osobitnú spoluprácu rezortov. konečné poštátnenie škôl bude dovŕšené
normu o poštátnení učiteľstva / § 2. nariadenia č. 5 Sb. n. SNR zo dňa 6. septembra 1944 /.
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Príloha H List biskupa Gojdiča ministrovi školstva a osvety Československej republiky.
Žiadosť o finančnú podporu pre ruské gymnázium

„Vaša Excelencia! Pán minister!
Na základe mojej osobnej audiencie, vykonanej u Vašej Excelencie v októbri t. r.,
dovoľujem si najúctivejšie prosiť Vašu Excelenciu o prisľúbenú podporu na naše
novootvorené gr. kat. ruské gymnázium zo svojho rozpočtového prebytku. Naše gymnázium
je jedinou katolíckou ruskou strednou školou na Slovensku. Má za účel a za povinnosť dať
stredoškolské vzdelanie a katolícku výchovu mladým, nadaným deťom chudobného
rusínskeho národa v ich materinskom jazyku a vychovávať s nich dobrých, verných
a lojálnych občanov Československej republiky a skutočných pobožných, uvedomelých
členov katolíckej Cirkvi.
Preto úctivé a s dôverou obraciam sa k Vašej Excelencii v mene národa Rusínov na
Slovensku žijúceho, aby ste nám láskavé pomáhať ráčili v tom našom veľkom podniku
a v prípade, že by Ministerstvo školstva a národnej osvety v svojom rozpočte pre rok 1936
nemalo už žiadneho prebytku, ráčili prepustiť k naším účelom, - ako ste mi to ráčili
prisľúbiť - obnos 25 000 Kč z Vášho prebytku Ministerstva školstva.
Opätujúc svoju žiadosť a úctivo prosiac o jej prajné vybavenie, prajem Vašej Excelencii
šťastlivý a požehnaný Nový rok a znamenám sa s prejavom úplnej úcty Vašej Excelencii
najoddanejší biskup“
Zdroj: AGBP inv. č. 71, Žiadosť o finančnú podporu pre ruské gymnázium r. 1936

111

