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Gréckokatolícka cirkev v Československu sa na sklonku prvej polovice 20. storočia 

ocitla v pozornosti rodiaceho sa totalitného komunistického režimu, ktorý sa ju rozhodol 

ovládnuť a zničiť formou akéhosi návratu do Pravoslávnej cirkvi. Tá bola v očiach režimu 

pokroková a voči komunistickej moci lojálna. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto 

cieľa bolo aj ustanovenie zmocnenca, novodobého komisára, do biskupského úradu v 

Prešove.  

Celý proces dosadzovania vládnych zmocnencov sa zavŕšil 1. decembra 1949, keď bol 

do tejto funkcie na Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove menovaný Michal Rodák, bývalý 

tajomník Krajského akčného výboru Slovenského Národného frontu v Prešove. Začiatkom 

decembra pred 55 rokmi mohol teda Slovenský úrad pre veci cirkevné (SÚC) oznámiť 

vedeniu KSS, že už má obsadené všetky biskupské úrady Katolíckej cirkvi na Slovensku, 

posledným z nich bol spomínaný biskupský úrad v Prešove. Zmocnenec M. Rodák a jemu 

pridelený tajomník Emil Haško tu prišli 9. decembra 1949. Biskup P. P. Gojdič, OSBM proti 

takémuto bezprecedentnému obmedzovaniu svojej slobody zo strany vládnych orgánov 

protestoval márne.1  

Na biskupský úrad v Prešove prišiel zmocnenec ako posledný, ale neprišiel len 

kontrolovať alebo obmedzovať slobodu biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Jeho príchod 

a činnosť priamo smerovala k riadenej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. 

Osud gréckokatolíkov mal byť podobný ako v okolitých krajinách, spadajúcich pod vplyv 

                                                 
1 Porov. VNUK, F.: Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch (1949-1951). Martin : MS 1999, s. 226. 



Sovietskeho zväzu. Gréckokatolíci boli pretransformovaní na pravoslávnych na Ukrajine 

v roku 1946, v Poľsku a Rumunsku v roku 1948 a na Zakarpatskej Ukrajine v roku 1949.2 

O slovenských gréckokatolíkoch sa rozhodlo 7. januára 1950 na zasadaní 

predsedníctva UV KSS, ktoré rozhodlo o zriadení návratovej komisie a ich násilná likvidácia 

bola len otázkou času. Došlo k nej v priebehu štyroch mesiacov 28. apríla 1950 na tzv. 

Prešovskom sobore. V tomto období sa stupňoval tlak na oboch biskupov vo forme 

obmedzovania ich osobnej slobody a presviedčania na prestup do Pravoslávnej cirkvi. Jej 

štruktúry pomáhal budovať štát už od roku 1946.3  

 Nástrojom vládnej moci v blízkosti oboch biskupov bol vládny zmocnenec M. Rodák, 

ktorý sa na biskupskom úrade správal ako zvrchovaný vládca. Jeho správanie sa k biskupom 

neraz pripomínalo správanie príslušníkov NKVD. Pomocný prešovský biskup V. Hopko sa po 

svojom prepustení z väzenia a obnovení Gréckokatolíckej cirkvi o ňom v rozhovoroch 

v kruhu najbližších vyjadril, že M. Rodák otca biskupa P. P. Gojdiča i jeho neraz fyzicky 

napadol a pri jednaní s nimi bežne vykladal na stôl revolver.4   

Prvým krokom zmocnenca na biskupskom úrade bolo, aby mu poštový úrad 

odovzdával všetku poštu adresovanú na prešovské biskupstvo. Od biskupa si nárokoval dve 

izby – jednu pre tajomníka a jednu pre seba. Strategicky si vybral hosťovskú izbu vedľa 

kancelárie otca biskupa. Biskup mu ju poskytnúť odmietol a ponúkol mu miestnosť na 

prízemí. Zmocnenec trval na svojom a spor o izbu trval do konca decembra. Medzi tým si tam 

umiestnil stôl a obvyklé potreby. Na účet biskupstva si objednal veci potrebné na založenie 

vlastnej kancelárie v hodnote 3000 Kčs.  Voči biskupovi vystupoval arogantne a ultimatívne, 

keď nástojil, aby mu bola izba uvoľnená do pondelka 26. decembra, zároveň biskupovi 

zakázal prijímať návštevy bez jeho vedomia a osobnej prítomnosti.5 Takéto grobianstvo 

vyburcovalo otca biskupa k protestnému vystúpeniu, ktoré potom vyjadril aj písomne. 

V protestnom liste zmocnencovi vytkol, že „siaha na jeho osobnú slobodu“. To považoval za 

vážne porušenie svojich občianskych práv a odvolával sa na svoj sľub vernosti, ktorý zložil 

do rúk K. Gottwalda. Kópiu listu zaslal na SÚC, KNV v Prešove a prezidentovi K. 

Gottwaldovi.6  

                                                 
2 Porov. BORZA, P.: Blahoslavený Vasiľ Hopko, prešovský pomocný biskup (1904-1976). Prešov : Petra 2003, 
s. 23. 
3 Porov. VNUK, F.: Vládny zmocnenci na ..., s. 226.  
4 Ústne svedectvo pána Mgr. A. Kaputu z dňa 09. 11. 2004. 
5 SNA, SÚC, kart. 22. Týždenná situačná správa z dňa 23. decembra 1949. 
6 Porov, POTAŠ, M.: Dar lásky. Prešov 1999, s. 186.   



V nespravodlivom a zločineckom systéme vtedajšieho ľudovodemokratického 

zriadenia nebolo možné dovolať sa spravodlivosti. Ten spustil dopredu naplánovanú akciu na 

zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi a využil k tomu všetky zákonné i nezákonné prostriedky. 

V decembri po presadení svojich požiadaviek pokračoval vládny zmocnenec vo svojej 

práci na biskupskom úrade. Sledoval činnosť biskupa, kontroloval všetku jeho úradnú 

a osobnú korešpondenciu, povoľoval alebo nepovoľoval návštevy u  biskupa, ba prejavoval aj 

rôznu aktivitu nad rámec svojich úloh. Dňa 23. decembra v hlásení na SÚC spomína, že 

aktívne zakročil proti dvom misionárom vo Svidníku, ktorých za ich prácu s mládežou dal 

v spolupráci s bezpečnostným referentom KNV zaistiť, aby tak aspoň čiastočne poslúžili ako 

výstraha ostatným.7 

V januári žiadal SÚC zmocnenca, aby sústavne obťažoval biskupov rozličnými 

malichernosťami, viazal ich čas a odvádzal pozornosť od dôležitejších vecí. V januári 

a februári vrcholilo budovanie organizačných štruktúr Pravoslávnej cirkvi v Československu. 

Boli zriadené dve biskupstvá v Olomouci a v Prešove. Následne došlo k voľbe ich biskupov –  

do Olomouca bol vybratý Čestmír Kračmár a do Prešova Alexej Dechterev. Tieto udalosti 

nemohli uniknúť pozornosti oboch biskupov, ktorí už predpokladali skorú likvidáciu svojej 

milovanej cirkvi. Vysviacky pravoslávnych biskupov sa za veľkej publicity konali 5. februára 

1950 v Olomouci a 12. februára v Prešove v novovybudovanom Chráme sv. Alexandra 

Nevského, ktorý pre Pravoslávnu cirkev postavil štát.8 Vládny zmocnenec o situácii na 

biskupstve referoval 25. februára 1950 a hneď v úvode upozornil na veľké vzrušenie, ktoré 

spôsobila vysviacka pravoslávneho biskupa v Prešove.  

„Konzistórium, ako aj sám biskup Gojdič, a ostatné duchovenstvo rezidencie, je toho 

času najviac zaujaté otázkou pravoslávnej cirkvi. Vysviacka pravoslávneho biskupa v Prešove 

povzbudila v rezidencii veľké vzrušenie, pri čom biskupský poradný zbor, ako aj ostatní 

duchovní v rezidencii majú dojem, že pravoslávna cirkev za politickej pomoci bude sa snažiť 

zlikvidovať cirkev gréckokatolícku. Tento dojem, som vystihol priamo z reči svätiaceho 

biskupa Hopku, ktorý sa o veci v tom zmysle konkrétne vyslovil.“9 

Biskup P. P. Gojdič, OSBM v čase od 29. januára do 11. februára odcestoval na 

pastorálnu návštevu, niektorých svojich farností, kde podľa zmocnenca „prevádzal medzi 

svojím duchovenstvom tajnú a dôslednú inštruktáž, ktorá má byť použitá v obrane proti 

pravoslávnej cirkvi“. Samozrejme, že obaja biskupi nestáli so založenými rukami, keď videli 

                                                 
7 SNA, SÚC, kart. 22. Týždenná situačná správa z dňa 23. decembra 1949.  
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9 SNA, SÚC, kart. 206. Týždenná situačná správa z dňa 25. februára 1950. 



blížiacu sa likvidáciu ich cirkvi. Zmocnenec o tom napísal: „Pokyny jednotlivcom, ktoré 

dostávajú, sú dodané veľmi obozretne. Nezhromažďujú sa do žiadnych väčších skupín, a tak 

isto ani sa neprevádzajú na určených dôležitých miestach, ktoré by mne boli doposiaľ známe, 

žiadne porady. Niektorí spoľahliví jednotlivci rezidencie, ako je úradný tajomník biskupa 

Turkyňak, brat biskupa, svätiaci biskup Hopko, kanonik Michalič, opúšťajú denne rezidenciu 

a takýmto postupom sa stretávajú s jednotlivými farármi diecézy na rôznych uliciach, alebo 

iných menej nenápadných miestach, kde prechádzajú iba dvaja, vo veľmi zriedkavých 

prípadoch traja. Mám dojem, že tejto metódy za účelom svojej organizácie používajú aj mimo 

Prešova.“10  

Michal Rodák potom pristúpil k ďalšiemu stupňu izolácie biskupov. Od 6. februára 

zaviedol opatrenia ohľadom návštev rezidencie. „Každá osoba, ktorá za akýmkoľvek účelom 

navštívila rezidenciu, je riadne vedená v evidencii návštev, kde sú uvedené následovné dáta: 

Meno a priezvisko, zamestnanie, bydlisko, číslo legitimácie, ku komu ide a účel návštevy. 

Obyčajne na spodnom okraji navštíveniek, ktoré sú podľa bežného čísla uložené v patričnom 

archíve je podpis zmocnenca a navštívenej osoby. Mimo toho sa vedie kniha návštev 

a vrátnica, ktorá je priamo pri vchode do rezidencie, je s kanceláriou zmocnenca spojená 

domácim telefónom. Bez občianskej legitimácie alebo iného kontrole daného dokladu, prístup 

do rezidencie je nemožný.“ Zároveň požiadal ŠtB aby boli zrušené všetky telefónne stanice 

okrem zmocnenca a biskupa P. P. Gojdiča a rovnako aj telefónna stanica farského úradu 

a otca biskupa V. Hopka. Dňa 20. marca otec biskup P. P. Gojdič, OSBM, vyslovil výhrady 

voči prítomnosti zmocnenca počas návštev, kvôli čomu zmocnenec v priebehu nasledujúceho 

týždňa nedovolil dvanástim farárom a niekoľkým civilným osobám navštíviť otca biskupa P. 

P. Gojdiča, OSBM. Spomenuté opatrenia spôsobili pokles návštev a otec biskup sa dostával 

do čoraz väčšej izolácie podobnej domácemu väzeniu.11  

Úplná izolácia od duchovenstva a veriacich bola na otca biskupa P. P. Gojdiča, OSBM 

a jeho pomocného biskupa V. Hopka uvalená 27. marca 1950 uznesením KV KSS v Prešove. 

Účelom uznesenia bolo zamedziť akémukoľvek nežiadúcemu kontaktu biskupov s 

verejnosťou. Zmocnenec na druhý deň 28. marca uskutočnil následovné opatrenia, o ktorých 

sa dozvedáme z jeho týždennej situačnej správy.  

Uzamkol všetky vchody vedúce do jeho kancelárie a spálne. Jediný vchod, ktorým 

mohol za sprievodu zmocnenca alebo bezpečnostného orgánu prechádzať, bola kancelária M. 

Rodáka. V kancelárii bola vo dne a v noci stála služba. Službu konal buď sám zmocnenec, 
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11 SNA, SÚC, kart.206, Týždenná situačná správa z dňa 25. marca 1950. 



alebo bezpečnostný orgán, ktorý mal právo povoliť a doprevádzať zriedkavé návštevy otca 

biskupa. Mimo kancelárie, ako píše zmocnenec: „ ... je dôsledne izolovaný, pohybuje sa len 

pod sprievodným dozorom a na vychádzke, ktorá trvá denne od 16. 00 hod. najviac do 18. 00 

hod. je sprevádzaný výlučne zmocnencom“. Tieto vychádzky boli tŕňom v oku zmocnenca, 

ktorý nabádal na ich zákaz, pretože v očiach verejnosti vzbudzoval biskupov sprievod 

zvýšený záujem a on sa obával negatívnych reakcií.12  

Jeho osobný postoj voči biskupovi bol plný cynizmu a chladnej bezohľadnosti. 

Dokumentuje to aj jeho zápis o rozhovore s otcom biskupom, keď mu oznámil nové 

opatrenia. Otec biskup P. P. Gojdič, OSBM, na ne reagoval slovami: „Pán zmocnenec, prečo 

len ma tak starého človeka trápite. Veď ostatní biskupi, kde sú zmocnenci, sú úplne voľní.“  

Zmocnenec nato len odpovedal, aby mu to nemal za zlé, že tým je jeho osoba viacej chránená 

a nikto ho nemôže neoprávnene podozrievať.13 Prešovský biskup P. P. Gojdič, OSBM bol 

posledný biskup, ku ktorému dosadili zmocnenca, a prvý, na ktorého uvalili úplnú izoláciu.  

Počas izolácie nemohol verejne sláviť sv. liturgiu a do svojej katedrály mohol vstúpiť iba 

vtedy, keď sa tam nekonali žiadne pobožnosti a nikto tam nebol. Na Veľkonočnú nedeľu sa 

mohol zúčastniť obradov len s podmienkou, že povie „pokrokovú kázeň“,  s ktorou však 

zmocnenec nebol spokojný a vyhrážal sa, že ak sa to bude ešte raz opakovať, bude nútený mu 

úplne obmedziť prístup do katedrálneho chrámu. Biskup P. P. Gojdič, OSBM vo vedomí, že 

táto kázeň je jeho posledná, povzbudzoval ľudí k vytrvalosti vo viere a len v závere sa zmienil 

o pokroku, ktorý priniesla táto vláda. Nezabudol, však dodať, že aj cirkev je pokroková, lebo 

tá začala stavať chudobince, starobince a pod. Tiež povedal, že za pokrok nepovažuje neveru 

v Boha a dušu.14    

Pomocný biskup V. Hopko bol príslušníkmi ŠtB tiež dôsledne strážený. Štátne orgány na 

zistenie jeho „skutočného zmýšľania“ zneužili aj spoveď, keď o ňu 2. apríla 1950 požiadal 

príslušník ŠtB. O spovedi potom podal podrobnú písomnú správu, ktorú zakončil vetou plnou 

nenávisti a hnevu voči biskupovi. Naproti tomu sa biskup V. Hopko k svojmu strážcovi 

správal prívetivo a s láskou. Viedli spolu rozhovory o budúcnosti Cirkvi, socializmu. Strážca 

ho vtedy rád presviedčal o výhodách socializmu a kritizoval správanie duchovenstva, ale 

biskup to prijímal s porozumením, stále zostávajúc verný Katolíckej cirkvi a Svätému Otcovi 

                                                 
12 „Tejto spoločnej vychádzky si obecenstvo dosť zo záujmom všíma a mám dojem, že táto vec by mu nemala byť 
povolená, lebo nielen že nerobí dobré oko pred verejnosťou, ale môže im slúžiť za argument ich 
prenasledovania. Počas vychádzky navštevuje miesta kde je najviac ľudí, ako sú kostoly, kaplnky a nemocnica. 
Dokonca mi oznámil, že pôjde aj spovedať a bude prevádzať aj vysviacky kostolov na vidieku.“ SNA, SÚC, 
kart.206, Týždenná situačná správa z dňa 31. marca 1950. 
13 SNA, SÚC, kart.206, Týždenná situačná správa z dňa 31. marca 1950 a z dňa 7. apríla 1950. 
14 Porov. VNUK, F.: Vládni zmocnenci na ..., s. 229. 



v Ríme. 26. apríla 1950, teda dva dni pred konaním tzv. „soboru“ v Prešove, sa pred svojim 

strážcom vyslovil v tom zmysle, že v priebehu 7 – 10 dní sa rozhodne o jeho osude. 

Predpovedal svoje uväznenie a prevzatie biskupskej rezidencie Pravoslávnou cirkvou.15 

Príslušník ŠtB sprevádzal otca biskupa V. Hopka na každom jeho kroku. Mohol sa však 

na rozdiel od svojho sídelného biskupa P. P. Gojdiča, OSBM stretávať s duchovenstvom 

a mladými klerikmi v seminári, kde v tom čase prednášal morálnu teológiu. Klerici využívali 

rôzne príležitosti aby sa mohli osobne s otcom biskupom porozprávať. Pán Ján Rindoš, 

bohoslovec posledného štvrtého ročníka a žiak otca biskupa Vasiľa spomína na tieto udalosti 

takto: „V apríly 1950 otca biskupa V. Hopka do seminára sprevádzal strážca, ktorý ho nikdy 

neopustil a nenechal samého. Aby sme sa s otcom biskupom mohli nerušene porozprávať a 

poinformovať o ďalšom postupe v tejto zlej situácii, tak sme my, skupinka fajčiarov zdržali 

strážcu na chodbe, ponúkli cigaretu a pofajčili sme si spolu. V tom čase ostatný mohli 

podávať správy o dianí v seminári a eparchii, zároveň dostali rady a usmernenia od otca 

biskupa.“16  

Boli to jedny z mála možností, ako získať informácie o dianí v biskupstve. 

Prostredníctvom otca biskupa V. Hopka sa ich dozvedal aj P. P. Gojdič, OSBM.17     

Pri likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi 28. apríla 1950 boli obaja biskupi internovaní, 

neskôr uväznení a nespravodlivo odsúdení. Biskup P. P. Gojdič, OSBM zomrel vo väznici 

Leopoldov v deň svojich narodenín 17. júla 1960. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 4. novembra 

2001 v Ríme vyhlásil za blahoslaveného biskupa a mučeníka. Rovnako ako otec biskup P. P. 

Gojdič, OSBM, aj jeho pomocný biskup ThDr. V. Hopko prežíval kruté podmienky týrania 

a násilia vo viacerých väzeniach. Napokon sa však, hoci aj s poškodeným zdravím, dočkal 

znovuzrodenia svojej cirkvi v roku 1968 a aktívne prispel k jej obnove. Zomrel 23. júla 1976 

v Prešove. Utrpením vo väzení a hrdinskou vernosťou Bohu získal nevädnúci veniec slávy 

v Božom kráľovstve. V Bratislave, kde 24. októbra 1951 pokorne prijal nespravodlivý 

rozsudok, bol 14. septembra 2003 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. vyhlásený za 

blahoslaveného.18  

Vládny zmocnenec M. Rodák opustil rezidenciu biskupa až po dvoch týždňoch od 

konania tzv. Prešovského soboru, keď úradne odovzdal hodnoty a písomný materiál  

Gréckokatolíckeho biskupského úradu do rúk predstaviteľov Pravoslávnej cirkvi v 

                                                 
15 AMV v Levoči, Fond B 10-7, inv. j. 31, Úradne záznamy zo služby u biskupa Hopku. 
16 Ústne svedectvo pána J. Rindoša z dňa 17.04.2004.  
17 AMV v Levoči. Fond B 10-7, inv. j. 31, Úradný záznam napísaný dňa 15 apríla 1950. Služba u biskupa 
Hopku, dňa 14 a 15 apríla 1950. 
18 Porov. BORZA, P.: Blahoslavený Vasiľ Hopko, prešovský pomocný biskup (1904-1976). Prešov : Petra 2003, 
s. 5. 



Československu.19 Zomrel v roku 1995 vo Svidníku, keď predtým prijal sviatosti z rúk 

gréckokatolíckeho kňaza. Pochovaný bol gréckokatolíckym kňazom vo svojom rodisku 

v dedine Havranec, ktorá je filiálkou Gréckokatolíckej farnosti Kapišová. Na jeho náhrobnom 

kameni môžeme čítať slová: „Kriste nebuď mi sudcom, ale Spasiteľom“. Tak mu cirkev, proti 

ktorej bojoval na strane ateistického režimu, poskytla všetky milosti ponúkané dobrotivým 

Spasiteľom, naším Pánom Ježišom Kristom.   

 

***** 

Inštitút vládneho zmocnenca na biskupských úradoch znamenal nový spôsob 

obmedzovania slobody hierarchie Katolíckej cirkvi na Slovensku. Išlo o bezprecedentné 

zasahovanie do právomocí biskupov, ktoré sa priečilo cirkevným, ale aj demokratickým 

princípom. Zmocnenci boli súčasťou plánovaného boja proti Cirkvi, ktorá bola v tom čase už 

poslednou reálnou silou, schopnou odporovať totalitnému režimu. Búrka krutého 

prenasledovania vyniesla na povrch množstvo znamenitých osobností – pokladov 20. storočia. 

Medzi nich patria aj obaja naši biskupi P. P. Gojdič, OSBM a V. Hopko, ktorí zostávajú 

navždy skutočnými hrdinami Gréckokatolíckej cirkvi, ako aj celej našej krajiny. 

Monumentami slobody v dobe, ktorá ju v akejkoľvek podobe potláčala a ničila.  
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