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Abstract: Separate Czechoslovak state, created in 1918, was multi-

farious not only in respect of nationality, but also of confessionality. 
Church situation in new state was subject to political-social development, 
different in Bohemia and Slovakia. In spite of complicated relations be-
tween Czechoslovak state and Catholic Church in inter-war republic, it 
was a period, which could be assessed positively enough for Catholic 
Church in Slovakia. Harmonization of often antagonistic interests surely 
helped to create the most stabile democratic state complex in middle and 
east Europe. But this stability has fragmented with beginning of World 
War II. The interrelations between new state and the Holy See have also 
complicated after creation of separate Czechoslovak republic in 1939. 
Their complete renewal happened even after 1945, but the year 1948 has 
been coming and more than 40 years long oppression of Catholic Church 
in Czechoslovakia with it. 
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 Utvorenie samostatného ✞eskoslovenského ✟tátu v roku 1918 bolo 
výsledkom zlo✠itého vývoja, ku ktorému do✟lo v Európe v súvislosti 
s koncom I. svetovej vojny. ✡eskoslovenská republika vznikla 
v dôsledku porá✠ky centrálnych mocností a ví☛azstva dohodových ✟tátov 
v tejto vojne. Zárove☞ bola výsledkom národnooslobodzovacieho hnutia 
Slovákov (doma i v zahrani✞í) a ✡echov, podporovaného ve✌mocami 
Dohody, ktoré boli jeho prvými a hlavnými garantmi. Rakúsko ✍ Uhor-
sko podpísalo 3. novembra 1918 prímerie s Dohodovými mocnos☛ami, 
v tom ✞ase v✟ak u✠ rakúsko ✍ uhorský ✟tát reálne neexistoval. Namiesto 
starej, kedysi slávnej monarchie na mape Európy vznikli nové samo-



THEOLOGOS 2/2008 | �TÚDIE  

 

183 

statné ✁táty ✂ Ma✄arské krá☎ovstvo, Rakúska republika, Po☎sko, Juho-
slávia a ✆eskoslovenská republika.  

✆eskoslovenská republika bola vyhlásená v Prahe 28. októbra, ku 
ktorej sa 30. októbra 1918 tzv. Martinskou deklaráciou jednomyse☎ne pri-
hlásila aj slovenská politická reprezentácia. V roku 1919 sa sú✝as✞ou no-
vovzniknutého ✝eskoslovenského ✁tátu stala aj Podkarpatská Rus. Etnicita 
obyvate☎stva nového ✁tátu tak bola ✁irokospektrálna, jej ✁truktúru tvorili 
predov✁etkým ✆esi, Slováci, Nemci, Ma✄ari, Rusíni, ✟idia a Poliaci.1 Ok-
rem národnostnej pestrosti sa ✆eskoslovenská republika vyzna✝ovala aj 
konfesionálnou pestros✞ou. V roku 1921 sa najviac obyvate☎ov ✆eskoslov-
enska prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi ✂ 70,90%, nasledovala Evan-
jelická cirkev augsburského vyznania ✂ 12,77%, Gréckokatolícka cirkev ✂ 
6,46%, Reformovaná kres✞anská cirkev ✂ 4,80% a 4,53% obyvate☎ov sa 
hlásilo k ✠idovskému vierovyznaniu.2 

✆eskoslovenský ✁tát recipoval vo vz✞ahu k cirkvám aj ich vtedy exis-
tujúcu organiza✝nú a právnu ✁truktúru. Na základe toho v ✆SR existovali 
cirkvi ✁tátom uznané (na Slovensku a Podkarpatskej cirkvi recipované), 
ktoré mali zo strany ✁tátu zabezpe✝enú nielen právnu ochranu, ale 
i finan✝nú podporu. Boli to tieto cirkvi: Rímskokatolícka, Gréckoka-
tolícka (východná zjednotená), Arménskokatolícka, Gréckopravoslávna 
(východná nezjednotená, ortodoxná), Arménskopravoslávna, ✆eskobrat-
ská evanjelická, Ochranovská bratská (evanjelická bratská, ✆eskí bratia, 
Moravskí bratia, Jednota ochranovská, Jednota bratská), Nemecká evan-
jelická augsburská konfesia v ✆echách, na Morave a v Sliezsku, Evan-
jelická augsburská konfesia na Slovensku a Podkarpatskej Rusi 
(luteráni), Reformovaná na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (kalvínska, 
helvétska), Starokatolícka, ✆eskoslovenská cirkev, izraelské vyznanie 
oboch smerov (reformovaného ✂ judaistického a ortodoxného) 
a ✆eskoslovenskí unitári. 

Okrem nich existovali i ostatné nábo✠enské spolo✝nosti, ✁tátom iba 
tolerované, za predpokladu, ✠e výkon ich konfesie nebol v rozpore so 
zákonnými ustanoveniami ✆eskoslovenskej republiky. Boli to nábo✠en-
ské spolo✝nosti pova✠ované za neuznané, t. j. právne neexistujúce, 
ktorých ✝lenovia boli oprávnení len k domácemu výkonu kultu. Takými 
to boli napr.: Jednota bratská (slobodná reformovaná cirkev), Jednota 
Chel✝ického (bratská jednota baptistov, ✝eskoslovenskí baptisti), ana-

                                                 
1 Z celkového po✡tu 13 613 172 obyvate☛ov pri s✡ítaní ☛udu v roku 1921 sa k ✡eskej 
a slovenskej národnosti prihlásilo 8 760 937 obyvate☛ov (65,51%), k nemeckej 3 123 568 
(23,36%), k ma☞arskej 745 431 (5,57%), k rusínskej 461 849 (3,45%), k ✌idovskej 180 855 
(1,35%), k po☛skej 75 853 (0,57%), k iným národnostiam spolu 25 871 (0,19%). ✍ Pozri 
Místopísní slovník ✎eskoslovenské republiky. Hlavní data o obyvatelstvu v republice ✏esko-
slovenské podle s✡ítaní lidu z 15. února 1921. Praha: ✏eskoslovenský kompas, 1929, s. 27. 
2 BREZÁK, J.: Preh✑ad vývoja nábo✒enskej príslu✓nosti obyvate✑ov Slovenska vo svetle 
✓tatistických ✔ísel. Bratislava: Polygrafia, 1996, s. 26. 
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baptisti (novokrstenci), adventisti, metodisti, anglikáni, Novoapo✁tolská 
cirkev, at✂.3 

Katolícke nábo✄enstvo sa mohlo sta☎ akýmsi spojivom medzi jednot-
livými národmi, ke✂✄e sa spo✆iatku k nemu hlásilo okolo 77% obyvate✝-
stva. Cirkevné pomery v novom ✁táte boli o. i. podmienené aj politicko 
✞ spolo✆enským vývojom, ten sa v✁ak zna✆ne odli✁oval v ✟echách a na 
Slovensku. Zna✆ná ✆as☎ ✆eského národa u✄ pred prvou svetovou vojnou 
zvla✄nela vo viere. Ve✝ká ✆as☎ ✆eskej spolo✆nosti chápala katolicizmus 
ve✝mi povrchne ✞ politicky ✞ ako cudzorodý a nepriate✝ský fenomén 
v dejinách a v prítomnosti ✆eského národa. Katolícka cirkev bola ✆asto 
chápaná ako in✁titúcia, ktorá pomáhala ✆eský národ ponem✆ova☎ 
a zbavi☎ ho politickej slobody. Súviselo to s tým, ✄e cirkev a ✁tát boli 
v rakúskej ✆asti rakúsko ✞ uhorskej monarchie ve✝mi úzko prepojené, 
cirkev ✆asto splývala a prelínala sa so ✁tátnou mocou.4 

V ✟echách sa prvé dni republiky niesli v znamení akéhosi 
✠kultúrneho boja✡ proti Cirkvi. U✄ 3. novembra, hne✂ po vyhlásení 
✟eskoslovenskej republiky, sa pra✄skí socialisti vo svojej nenávisti 
k Cirkvi oborili na mariánsky st☛p na Staromestskom námestí, ktorý 
postavil cisár Ferdinand III. Na pamiatku ví☎azstva Pra✄anov nad ☞védmi 
roku 1648. Roku 1919 pra✄skí u✆itelia odstránili zo ✁kôl krí✄e, ich prík-
lad potom nasledovali aj u✆itelia z iných ✆astí ✟iech. Proticirkevne 
naladený ✝ud za✆al ✆oskoro strháva☎ krí✄e, sochy Najsvätej✁ej Trojice 
a najmä sv. Jána Nepomuckého.5 

Mnoho ✆eských politikov sa za✆alo vyslovova☎ za odluku cirkvi od 
✁tátu, k tej v✁ak nakoniec nedo✁lo ✞ predov✁etkým s oh✝adom na ka-
tolícke Slovensko. Katolícka cirkev v ✟echách bola vystavená tlaku aj 
z miest, odkia✝ to ne✆akala ✞ z radov vlastného duchovenstva. ✟as☎ ka-
tolíckych k✌azov, nespokojných s doteraj✁ou praxou, pod vplyvom 
revolu✆ného ducha a zle vysvet✝ovaných demokratických zásad, stále 
hlasnej✁ie dávala najavo nesúhlas s Vatikánom a po✄adovala reformy. 
Tie sa mali dotknú☎ predov✁etkým zvlá✁☎ pál✆ivého problému ✞ celibátu, 
ale i zavedenie ✆e✁tiny ako liturgického jazyka, úpravu vo✝by biskupov 
a odvolanie dosia✝ platného odsúdenia Jána Husa za kacíra. Ke✂ boli 
po✄iadavky ✠reformistov✡ Vatikánom odmietnuté, rozhodli sa títo k✌azi 
opusti☎ Katolícku cirkev.6 

D✌a 8. januára 1920 zvolal Klub reformného duchovenstva schôdzu, 
na ktorej sa 215 k✌azov rozhodlo zalo✄i☎ novú cirkev, tzv. ✟eskosloven-

                                                 
3 ✍EPLÍKOVÁ, Margita: Právny a organiza✎ný vývoj cirkví a nábo✏enských spolo✎ností 
po roku 1918. In: Ro✑enka Ústavu pre vz✒ahy ✓tátu a cirkví 2001. Bratislava 2002, s. 111. 
4 LETZ, Róbert.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a✏ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 43. 
5 Porov. ✔MÁLIK, ✔.: Bo✏í ✕ud na cestách., 1997, s. 705 
6 Kronika k✖es✗anství. Praha: Fortuna Print, 1998, s. 389. 
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skú cirkev. Príslu✁níci tejto cirkvi sa domáhali katolíckych kostolov, 
tak✂e v ✄eských farnostiach dochádzalo k ve☎kým sporom o cirkevné 
objekty. K sporom do✁lo aj v samotnej ✆eskoslovenskej cirkvi. Tá sa 
✄oskoro rozdelila na dve krídla, na tzv. reformné, na ✄elo ktorého bol 
zvolený Dr. Karel Farský (ako patriarcha ✆eskoslovenskej cirkvi), a tzv. 
pravoslávne, na ✄ele ktorého stal biskup Gorazd, ktorý dostal biskupské 
svätenie od belehradského pravoslávneho patriarchu (v roku 1924 pra-
voslávna frakcia okolo biskupa Gorazda Pavlíka odi✁la z radov 
✆eskoslovenskej cirkvi a pripojila sa k ✆eskej nábo✂enskej obci pra-
voslávnej).7 
 U✂ krátko po vzniku ✆eskoslovenskej cirkvi, pápe✂ Benedikt XV. 
18. januára 1920, v✁etkých jej prívr✂encov exkomunikoval. Napriek 
tomu sa v roku 1921 k ✆eskoslovenskej cirkvi prihlásilo 525 322 oby-
vate☎ov ✆SR (v ✆echách 437 377, na Morave 61 786, v Sliezsku 24 069, 
na Slovensku 1 910, na Podkarpatskej Rusi 190).8 
 Na Slovensku bolo postavenie Katolíckej cirkvi, ako vlastne aj 
celého kres✝anstva, zna✄ne odli✁né ako v ✄eských krajinách. Dôvodom 
odli✁nosti ✄eského a slovenského katolicizmu bola do zna✄nej miery 
rozdielna sociálna ✁truktúra obyvate☎stva. ✆esko malo v porovnaní so 
Slovenskom rozvinutej✁í priemysel, bankovníctvo a infra✁truktúru. Na 
Slovensku tvorili vä✄✁inu obyvate☎stva ro☎níci s pretrvávajúcimi patriar-
chálnymi rodovými vz✝ahmi a ☎udovou zbo✂nos✝ou. Európske my✁lienk-
ové prúdy, ktoré zasiahli aj katolícku cirkev, sa dostali na Slovensku u✂ 
oslabené a nena✁li tu ✁ir✁iu odozvu.9 

Na spolo✄ný ✁tát s ✆echmi sa s istou obavou dívali aj slovenskí ka-
tolíci v Amerike. Tí sa v tejto zále✂itosti e✁te v máji 1918 obrátili na 
budúceho prvého ✄eskoslovenského prezidenta T. G. Masaryka, ktorý 
na túto obavu odpovedal takto: ✞V cirkevnom ✟ivote musí by✠ úplná slo-
boda. Nesmie by✠ ✡tátna cirkev. Ja som bol vyhlásený za stra✡ného od-
porcu katolíckej cirkvi. A to som aj bol, ale len cirkvi rakúskej 
a ma☛arskej. Som presved☞ený, ✟e nábo✟enstvo je kultúrna sila, a viem, 
✟e ☞lovek nie je celý, ke☛ nemá nábo✟enstvo. Moje presved☞enie bolo a je, 
✟e nábo✟enstvo a cirkev má svoje harmonické miesto v ✌udskej spolo☞-
nosti. Pravda, musí to by✠ nábo✟enstvo a nie politická trestnica✍.10 

V poslednom polstoro✄í spolu✂itia Slovákov s Ma✎armi boli to práve 
katolícki a evanjelickí k✏azi, ktorí sa anga✂ovali za obranu základných 

                                                 
7 K výro✑í vzniku na✒ich eparchií. In: Hlas pravoslaví, 46, 1990, ✓. 2, s. 33. 
8 Místopísní slovník ✔eskoslovenské republiky. Hlavní data o obyvatelstvu v republice ✕es-
koslovenské podle s✓ítaní lidu z 15. února 1921. Praha: ✕eskoslovenský kompas, 1929, s. 
27. 
9 LETZ, Róbert.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a✖ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 44. 
10 Porov. DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava 2002, s. 68. 
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práv Slovákov a ich národnej identity. Ich relatívne ekonomická 
nezávislos✁ im umo✂✄ovala poduja✁ sa aj na kultúrne a politické ini-
ciatívy na obranu slovenského národa. Napríklad pri zakladaní 
dôle✂itých novín a ☎asopisov stáli v✂dy k✄azi. Táto situácia nám vysvetlí 
aj skuto☎nos✁, ✂e po vzniku nového ✆eskoslovenského ✝tátu v roku 
1918, napriek jeho otvorene protikatolíckemu programu, boli do Národ-
ného zhroma✂denia menovaní aj viacerí k✄azi. V prvej 36-☎lennej 
reprezentácii Slovákov pôsobilo aj 6 katolíckych a 5 evanjelických k✄a-
zov. Aj neskor✝ie, po celý ☎as trvania prvej republiky, nikdy nechýbal 
v poslaneckej snemovni ur☎itý po☎et k✄azov, ☎i u✂ katolíckych alebo 
evanjelických. Najviac z nich sa anga✂ovalo v kres✁ansky orientovaných 
stranách, ako boli Slovenská ✞udová strana, Slovenská národná strana 
a Ma✟arská kres✁ansko-sociálna strana.11  

 
Situácia v Katolíckej cirkvi na Slovensku po vzniku  
✠eskoslovenska 

 Po rozpade rakúsko ✡ uhorskej monarchie prestalo existova✁ Uhor-
sko ako ✝tátny útvar. Cirkevná správa a cirkevná organizácia v✝ak 
ostávali nezmenené. Ako najvy✝✝í predstavite✞ Katolíckej cirkvi vo 
v✝etkých krajinách bývalého Uhorska vystupoval a svoj úrad na✟alej 
zastával uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup kardinál Ján ☛ernoch 
(1913 ✡ 1927; Janos Csernoch, poma✟ar☎ený Slovák, rodák zo Skalice). 
Jeho Ostrihomská arcidiecéza mala v tom ☎ase na Slovensku 404 far-
ností (tieto farnosti na Slovensku spravoval generálny vikár Ladislav 
Báthy; 1916 - 1919). V ✟al✝ích diecézach, ktorých územie bolo na Slov-
ensku, bola situácia nasledujúca:  

Spi☞ská diecéza: Spi✝ský biskup Sándor Párvy (1904 ✡ 1919) bol 
v ☎ase ✝tátneho prevratu roku 1918 ✁a✂ko chorý a zdr✂iaval sa mimo 
svojej diecézy na ma✟arskom území, kde aj 24. marca 1919 zomrel12; 
pomocným biskupom bol Martin Kheberich. 

 Nitrianska diecéza: Nitriansky biskup gróf Vilhelm Batthyányi de 
Németuivár (1911 ✡ 1920) ostal v sídle svojej diecézy.  

Banskobystrická diecéza: biskup Farkas Radnai (1904 ✡ 1920; 
poma✟ar☎ený Nemec, predtým Wolfgang Ritthammer) zotrvával vo svo-
jom úrade a zdr✂iaval sa vo svojej diecéze.13  

Ro✌✍avská diecéza: biskup Lajos Balás de Sipek (✎udovít Balá✂; 
1905 ✡ 1920) sa zdr✂iaval na ma✟arskom území (zomrel 18. 9. 1920).14 

                                                 
11 Porov. DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska II., 2002, s. 68. 
12 ZUBKO, P., ✏VÁRNY, M.: Spi✑skí biskupi. Spi✒ská Kapitula - Spi✒ské Podhradie: K✓az-
ský seminár biskupa Jána Vojta✒✒áka, 1996. s. 36. 
13 Z histórie banskobystrickej diecézy. http://www.bbdieceza.sk/index.php?option 
=com_content &task=view&id=18&Itemid=37; (22.11.2007). 
14 Schématizmus Ro✔✕avskej diecézy. Ro✖✓ava: Biskupstvo Ro✖✓ava, 2005, s. 19. 
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Ko✁ická diecéza: biskup Augustín Fischer-Colbrie (1907 ✂ 1925) 
✄alej spravoval svoju diecézu.15 

Pre✁ovské gréckokatolícke biskupstvo: biskup ☎tefan Novák 
(1913 ✂ 1918/1920) opustil svoju eparchiu a uchýlil sa do Ma✄arska, kde 
v roku 1932 aj zomrel.16 

Muka✆evské gréckokatolícke biskupstvo: biskupstvo spravoval 
biskup Anton Papp. 

Na slovenské biskupstvá vymenúvala uhorská vláda biskupov, ktorý 
sa otvorene hlásili k ma✄arskému národu, niektorí dokonca vôbec 
nevedeli po slovensky (napr. K. F. Vaszary, Sandor Párvy, Vilhelm Bat-
tányi, Lajos Balás Sipek, Wolfgang Radnai...). Do ✝isto slovenských far-
ností potom títo biskupi ✝astokrát posielali k✞azov, ktorí taktie✟ neov-
ládali slovenskú re✝. Sloven✝ina bola vytlá✝aná zo slovenských kostolov 
a z katolíckych ✠udových ✡kôl. Tí slovenskí k✞azi a klerici, ktorí boli 
verní svojmu národu, boli mnohokrát prekladaní a perzekvovaní.17  

Na za✝iatku roku 1919 boli biskupské úrady na Slovensku v rukách 
ma✄arských biskupov alebo vikárov, ktorí sa odmietli zmieri☛ so 
zánikom Uhorského krá✠ovstva, so za✝lenením Slovenska do ✝eskoslov-
enského ✡tátu, a v tomto duchu in✡truovali aj svojich k✞azov. Ur✝itú 
výnimku predstavoval ko✡ický biskup A. Fischer-Colbrie, ktorý pred 
rokom 1918 odmietol násilnú ma✄arizáciu a zastal sa niektorých pre-
nasledovaných slovenských k✞azov.18  

Túto pre slovenský katolicizmus nepriaznivú situáciu sa usilovali 
zmeni☛ niektorí aktivisti z radov slovenského katolíckeho k✞azstva. 
Z iniciatívy ru✟omberského farára Andreja Hlinku sa vytvorila 72 ✝lenná 
K☞azská rada (neskôr sa po✝et jej ✝lenov roz✡íril na 100).19 Jej výkonný 
výbor zasadal prvý raz 28. novembra 1918. Otvorene sa tu hovorilo 
o potrebe zmeni☛ cirkevnú hierarchiu. Franti✡ek Jehli✝ka na tomto stret-
nutí navrhol zriadi☛ hierarchiu pod ✝eským prímasom a arcibiskupom 
nitrianskym, ktorým sa mal sta☛ A. Hlinka. Slovenské diecézy mali dosta☛ 
slovenských biskupov, výnimkou mal by☛ A. Fischer-Colbrie, ktorý mal 
aj na✄alej zastáva☛ svoj úrad. Sú✝asne sa vytvorila komisia, zalo✟ená z F. 
Jehli✝ku, Jána Vojta✡✡áka a Karola A. Medveckého. Jej úlohou bolo 

                                                 
15 MIHÓKOVÁ, M.: Ko✌ický biksup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie 1863-1925. ✍ivot a 
dielo. Ko✎ice: Verbum, spol. s. r. o., 1996, s. 9. Pozri tie✏: ANDREJ, J.: Dejiny Ko✌ického 
biskupstva latinského obradu v rokoch 1918-1939. Pre✎ov: Petra, 1999; ✑I✒MÁR, M.: 
Pásli zverené im stádo Ko✌ickí biskupi v rokoch 1804-2004. Pre✎ov: Vydavate✓stvo Micha-
la Va✎ka, 2006; ZUBKO, P.: Dejiny Ko✌ickej cirkvi v prame✔och (1803-2006). Pre✎ov: 
Vydavate✓stvo Michala Va✎ka, 2006. 
16 Dr. Novák István eperjesi gör. kath. püspök halála. In: A Sziv, ro✕. 18, ✕. 3, 17. septem-
ber 1932, s. 1.  
17 Porov. MEDVECKÝ, K. A.: Cirkevné pomery Katolíckych Slovákov v niekdaj✌om Uhor-
sku. Ru✏omberok: Kníhtla✕iare✖ Jána Pári✕ku, 1920, s. 34-43.  
18 Porov. SIDOR, K.: Andrej Hlinka. Bratislava: Kníhtla✕ sv. Andreja, 1934, s. 323. 
19 Kon✎tituovala sa z podnetu Andreja Hlinku 10. novembra 1918 v Ru✏omberku.  
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vypracova✁ memorandum krívd, ktoré zaprí✂inili na Slovensku ma✄arskí 
biskupi. K☎azská rada (KR) sa usilovala o konsolidáciu cirkevných 
pomerov na Slovensku a obranu slovenského katolicizmu pred rozklad-
nými vplyvmi. Rie✆enie existujúcich problémov katolíckeho ✝ivota vi-
dela vo vytvorení katolíckej autonómie na území Slovenska. Výrazom 
tejto autonómie mal by✁ zbor, zlo✝ený z k☎azov a laikov.20 

D☎a 12. decembra 1918 pri✆iel do ✞iliny Vavro ✟robár, ktorý bol 
pra✝skou vládou poverený funkciou ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska. Ten po nástupe do funkcie vymenoval svojich referentov 
preva✝ne z radov evanjelikov a liberálov. To pobúrilo slovenských kato-
líkov na ✂ele s A. Hlinkom, ktorí zalo✝ili 19. decembra 1918 v ✞iline 
vlastnú politickú stranu pod názvom Slovenská ✠udová strana. Referent 
pre zále✝itosti katolíckej cirkvi pri ✟robárovej vláde Karol A. Medvecký 
bol vymenovaný ako posledný spomedzi referentov d☎a 30. decembra 
1918. Do tejto funkcie ho navrhla K☎azská rada a minister Vavro ✟robár 
s tým súhlasil. K. A. Medvecký mal na starosti vládnu pôsobnos✁ 
v cirkevnej oblasti. Jeho úlohou bolo zapoji✁ cirkevnú agendu do nové-
ho ✆tátneho rámca.21 

Situácia postavenia biskupov na jednotlivých stolcoch sa vyvíjala 
rozdielne. Niektorí biskupi si uvedomili zmenenú politickú situáciu 
a abdikovali sami. Vyrie✆i✁ otázku pôsobenia tých ma✄arských biskupov, 
ktorí zostali na Slovensku, boli poverení K. A. Medvecký a Ján Kovalík. 
Táto komisia nav✆tívila 18. januára 1919 prezidenta T. G. Masaryka, kto-
rý sa k tejto iniciatíve staval kladne, av✆ak odporu✂il, aby do tejto zále✝i-
tosti bola zaanga✝ovaná apo✆tolská nunciatúra vo Viedni. O dva dni na 
to, 20. januára 1919 K. A. Medvecký a Ján Kovalík nav✆tívili nunciatúru 
vo Viedni (✡eskoslovensko doteraz nemalo so Svätou nadviazané dip-
lomatické vz✁ahy), kde ich prijal audítor nunciatúry Clemente Micara 
a nuncius Volfre di Bonza. Zástupcovia Svätej stolice si vypo✂uli ich 
po✝iadavky na vymenovanie nových slovenských biskupov a súhlasili 
s návrhom, aby ko✆ický biskup A. Fischer-Colbrie, ktorý mal ako jediný 
spomedzi biskupov dôveru slovenských katolíkov, bol vymenovaný za 
apo✆tolského delegáta pre usporiadanie cirkevných pomerov na Sloven-
sku. ✡o sa týka po✝iadavky odstránenia ma✄arských biskupov, zástup-
covia nunciatúry sa na ☎u pozerali ako na ve☛mi radikálnu.22 

Slovenské po✝iadavky boli odovzdané aj vo forme písomného me-
moranda. Toto stretnutie prispelo k nadviazaniu diplomatických stykov 
medzi ✂eskoslovenským ✆tátom a Svätou stolicou. K☎azská rada súrila 

                                                 
20 LETZ, R.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a☞ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 46. 
21 Tam✌e, s. 46. 
22 DOLINSKÝ, Juraj: Cirkev a ✍tát na Slovensku v r. 1918 ✎ 1945. Trnava: Dobrá kniha, 1999, 
s. 28. 
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odstránenie ma✁arských biskupov memorandami z 22. januára 1919 
a z 26. februára 1919, adresovanými V. ✂robárovi, resp. prezidentovi T. 
G. Masarykovi. Osobitný list v tejto zále✄itosti bol taktie✄ 26. februára 
1919 adresovaný Svätému Otcovi Benediktovi XV., ktorého prosili, aby 
☎kreoval nových, pre Slovákov prijate✆ných biskupov✝.23  

D✞a 3. marca 1919 nav✟tívil viedenský nuncius Volfre di Bonza pre-
zidenta T. G. Masaryka a predmetom rokovania bolo okrem iného aj 
odvolanie ma✁arských biskupov. Ke✁ sa v✟ak ukázalo, ✄e ani toto, ani 
nasledujúce rokovania neviedli k ☎odstráneniu✝ ma✁arských biskupov, 
rozhodla sa vláda pre rázny krok ✠ vys✡ahova✡ ma✁arských biskupov do 
Ma✁arska. Cirkevný referent K. A. Medvecký postupne nav✟tívil trnav-
ského arcibiskupského vikára Ladislava Báthyho, nitrianského biskupa 
Vilhelma Batthyányiho de Németuivár a banskobystrického biskupa 
Wolfganga Radnaia, a informoval ich o rozhodnutí vlády. Úlohou vys✡a-
hovania biskupov bol poverený ☛eský legionár major J. D☞ímal, ktorý 
svoje poslanie vykonal ve✌mi ☎promptne✝.24  

Na Slovensku tak ostal ako sídelný biskup iba ko✟ický biskup A. 
Fischer-Colbrie a ro✄✞avský biskup Lajos Balás de Sipek, ktorý sa stiahol 
do ústrania. Na ☛ele ostatných diecéz boli generálni vikári, menovaní 
e✟te odchádzajúcimi biskupmi. Nitrianskú diecézu spravoval generálny 
vikár Alojz Jeszeszky a po jeho smrti si kapitula zvolila na post kapitul-
ného vikára ✂tefana Kondora. Slovenskú ☛as✡ Ostrihomskej arcidiecézy 
viedol z Trnavy Franti✟ek Richard Osvald (1919 ✠ 1922). Spi✟skú diecézu 
viedol po☛as neprítomnosti biskupa A. Párvyho pomocný biskup M. 
Kheberic. Po smrti biskupa A. Párvyho v Budape✟ti (24. marca 1919) 
a odstúpení pomocného biskupa M. Kheberica, odporú☛al K. A. Med-
vecký, aby si spi✟ská generálna kapitula zvolila za kapitulárneho vikára 
Slováka. Tak bol za kapitulárneho vikára zvolený ✂tefan Mi✟ík. Riadite-
✌om jeho kancelárie sa stal Ján Vojta✟✟ák. Po pred☛asnej smrti ✂. Mi✟íka 
(27. júla 1919) bol na post kapitulného vikára zvolený Marián Blaha. Na 
☛ele Ro✄✞avskej diecézy bol generálny vikár Tetscher. Banskobystrickú 
diecézu riadil generálny vikár J. Gürtler, po ✞om kapitulou zvolený ka-
pitulný vikár Ján Kohút. Pre✟ovské gréckokatolícke biskupstvo spravoval 
generálny vikár biskupstva Mikulá✟ Russnák.25 

 Svätá stolica pozorne sledovala vývoj cirkevných udalostí na Slo-
vensku. Viedenská nunciatúra po prijatí správfy o vypovedaní biskupov 
protestovala u ministra V. ✂robára. ✍al✟ou udalos✡ou, ktorá nepochybne 
upevnila jej zdr✄anlivý postoj v tejto otázke, bolo stanovisko Prípravné-

                                                 
23 Tam✎e, s. 29. 
24 DROBNÝ, Marián: Cirkevná správa na Slovensku. In: Historická revue, ro✏. 12, r. 
2001, ✏. 3, s. 20. 
25 DOLINSKÝ, Juraj: Cirkev a ✑tát na Slovensku v r. 1918 ✒ 1945. Trnava: Dobrá kniha, 1999, 
s. 30. 



 JAROSLAV CORANI� 

 

190 

ho výboru slovenskej katolíckej autonómie z 8. apríla 1919. Prípravný 
výbor, ktorý sa zi✁iel v Bratislave, ✂... jednohlasne sa uzniesol na tom, ✄e 
sa máme obráti☎ na Svätú stolicu, ✄eby shliadla na na✆e osiralé biskup-
stvá a nám behom najkraj✆ieho ✝asu administrátorov, prípadne prvých 
pastierov biskupství vymenova☎ rá✝ila✞.26  

 Prípravný výbor si sú✟asne privlastnil právo poradného hlasu vo 
veci vymenovania slovenských biskupov. Vymenoval 75 osôb (50 
z radov duchovenstva a 25 z radov laikov) a prikro✟il k vo✠be kandidá-
tov na biskupské stolce. Z memoranda F. Jehli✟ku, zaslaného V. ✡robá-
rovi d☛a 13. mája 1919, sa dozvedáme výsledky tejto vo✠by: ☞Pán minis-
ter ako kandidátov na biskupské stolce predostrie Svätej stolici troch k✌a-
zov, ktorých si autonómny prípravný sbor vä✝✆inou hlasov zvolil 
(z podaných 56 hlasov dostali mnohí, asi 45 ✍udí, po 2-3 hlasoch, Andrej 
Hlinka dostal 53, dr. Karol Kme☎ko 53, dr. Franti✆ek Jehli✝ka 53, dr. Jo-
zef Buday 51, dr. Jantau✆ asi 30, dr. ✎udevít Okánik 10 at✏.).✞27  

 Traja kandidáti s najvy✁✁ím po✟tom hlasov mali by✑ cestou V. ✡ro-
bára navrhnutí Svätej stolici. Kandidátov na zvy✁né dve diecézy mala 
navrhnú✑ vláda. Ako vyplýva z nóty viedenskej nunciatúry ministrovi 
✡robárovi z 21. mája 1919, Svätá stolica e✁te oficiálne nezaujala stanovi-
sko k vyhosteniu ma✒arských biskupov zo Slovenska. Nóta vyjadrila, ✓e 
spôsob odstránenia ma✒arských biskupov vyvolal ✂bolestný dojem✔. 
✕alej nóta odmietla návrh katolíckej autonómie na Slovensku 
a postavila sa proti kompetencii jej Prípravného výboru spolurozhodo-
va✑ pri vo✠be biskupov.28 

 Staré patronátne privilégiá cisára pri vymenovaní biskupov pod✠a 
výkladu Svätej stolice neprichádzajú na ✟eskoslovenskú vládu. Situáciu 
v tom ✟ase komplikoval vpád ma✒arských bo✠✁evických vojsk na Slo-
vensko. Táto udalos✑ nepochybne oddialila definitívne rozhodnutie ve✠-
mocí o ✁tátnych hraniciach medzi ✖eskoslovenskom a Ma✒arskom.29 

 ✕al✁í pokus primä✑ Svätú stolicu k vymenovaniu slovenských bis-
kupov podnikla reformistická Jednota katolíckeho duchovenstva.30 Schô-
dza výboru Jednoty sa d☛a 19. mája 1919 rozhodla vysla✑ delegáciu ku 
Svätému Otcovi do Ríma, aby mu predostrela svoj program, do ktorého 
zahrnula aj vymenovanie nových slovenských biskupov. Schôdza roz-
hodla aj o zlo✓ení delegácie. Tvorili ju katolícki k☛azi: Marián Blaha 

                                                 
26 Slovenský národný archív (SNA), fond: Andrej Hlinka, krabica ✗. 4. 
27 KRAMMER, J.: Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918-1929., 1962, s. 31. 
28 Tam✘e, s. 33. 
29 LETZ, R.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a✙ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 49. 
30 Pôvodne ✗eský modernistický katolícky spolok duchovných, ktorý sa v r. 1919 sna✘il 
o reformu Katolíckej cirkvi. V r. 1920 bol pra✘ským arcibiskupom F. Kordá✗om rozpus-
tený.  
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(✁len ✁eskoslovenskej delegácie na Mierovej konferencii v Parí✂i, bol 
vyslaný ako vládny zmocnenec ministra V. ✄robára), Vojt☎ch ✄anda (de-
kan teologickej fakulty v Prahe), Franti✆ek Kroiher (dekan a poslanec 
parlamentu) a Alois Kolísek (univerzitný profesor a poslanec parlamen-
tu). Senior ✁eského biskupského zboru J. Doubrava31 dal delegácii od-
porú✁ací list pre pápe✂a Benedikta XV. Ve✝kú dôle✂itos✞ pripisovala de-
legácii aj ✁eskoslovenská vláda. Pred odchodom prijal delegátov minis-
ter ✆kolstva Gustav Habrman a minister bez kresla Mo✟ic Hruban. Ok-
rem toho o delegácii osobitne rokovala vláda, ktorá ju vzala pod svoju 
ochranu a vydala jej diplomatické pasy. Delegácia bola ozna✁ená ako 
Delegace ✠í✡ske jednoty ☛eskoslovenského duchovenstva. Po príchode do 
Ríma a po rokovaniach s vatikánskym podsekretárom Tadeschinim po-
dala delegácia pápe✂skej kúrii a prítomným kardinálom d☞a 1. júla 1919 
svoje memorandum. U✂ prvý bod sa zaoberal vymenovaním nových 
biskupov. ✌alej sa po✂adovalo vytvorenie novej diecézy so sídlom 
v Bratislave alebo v Trnave. Druhý bod memoranda, ktorý sa rovnako 
týkal cirkevnej správy a vo svojich dôsledkoch aj Slovenska, po✂adoval, 
aby ✍arcibiskupu pra✎skému k titulu primase, jeho✎ u✎ívá, byla p✠idána 
moc vpravd✏ primaciální na v✡echny provincie republiky na zpôsob ju-
risdikce, která kdysi byla dána sv. Matod✏jovi, slovanskému apo✡tolovi.✑32  

 Pra✂ský arcibiskup sa tak mal sta✞ najvy✆✆ou cirkevnou autoritou 
v ✆táte. ✌al✆ie body memoranda sa týkali zavedenia re✁i ✝udu do boho-
slu✂ieb a zmiernenia celibátu. Pápe✂ Benedikt XV. delegáciu prijal na 
osobitnej audiencii. Pokia✝ ide o starých rakúskych a ma✒arských bisku-
pov, vyjadril sa v tom zmysle, ✂e chýbajú konkrétne údaje o zlom plne-
ní ich pastierskych úloh. Otázku liturgickej re✁i mala pre✆tudova✞ prí-
slu✆ná komisia a k otázke celibátu sa nevyjadril ✓ jeho zásadné odmie-
tavé stanovisko v tejto veci ✁oko✝vek meni✞ bolo v✆eobecne známe. Vo 
veci vymenovania nových biskupov delegáti odchádzali z Ríma 
s prís✝ubom ✒al✆ích rokovaní s výh✝adom na priaznivé rie✆enie. 

 
Vymenovanie prvých slovenských biskupov 
 Vymenovaniu slovenských biskupov priamo predchádzali dve dô-

le✂ité udalosti. Prvou bolo nadviazanie oficiálnych diplomatických sty-
kov medzi ✔eskoslovenskom a Vatikánom. Za za✁iatok nadviazania 
týchto diplomatických vz✞ahov sa pova✂uje de☞ 22. marec 1920, kedy 
✁eskoslovenská vláda menovala za prvého diplomatického zástupcu 
✔SR vo Vatikáne Kamila Kroftu. Diplomatickým zástupcom Svätej stolice 
v ✔SR sa stal Mons. Clemente Micara, ktorý bol za apo✆tolského nuncia 
vymenovaný 7. mája 1920 (C. Micara od okóbra 1919 pôsobil ako dele-

                                                 
31 V rokoch 1903 ✕ 1921 bol královohradeckým biskupom, od decembra 1918 pôsobil aj 
ako apo✖tolský administrátor pra✗skej arcidiecézy.  
32 KADLEC, J.: P✘ehled ✙eských církevních d✚jín. Praha: Zvon, 1991, s. 240. 
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gát Svätej stolice pre cirkevné zále✁itosti pri ✂eských a slovenských bis-
kupstvách, úradu nuncia sa ujal v Prahe 9. septembra 1920). 

Druhou dôle✁itou udalos✄ou, ktorá prispela k vymenovaniu prvých 
slovenských biskupov bolo definitívne ur✂enie ju✁nej ☎tátnej hranice 
✆eskoslovenska s Ma✝arskom Trianonskou mierovou zmluvou zo 4. 
júna 1920. Trianonská mierová zmluva definitívne zlomila vládu ma✝ar-
ských politických kruhov nad nema✝arskými národmi a národnos✄ami 
bývalého Uhorska, zbavila ich mocenskej nadvlády na nema✝arských 
územiach. Medzinárodnoprávne potvrdila zánik starého uhorského ☎tátu 
a kodifikovala výsledky národnooslobodzovacieho hnutia nema✝ar-
ských národov a národnosti. Potvrdila vy✂lenenie Slovenska z rozpad-
nutého Uhorska a po prvý raz od základu stanovila hranicu medzi Slo-
venskom a Ma✝arskom. Sú✂asne vymedzila pojem Slovenska, ako ur✂i-
tého historického, geografického a právneho celku v medzinárodnop-
rávnom dokumente. V tomto spo✂íva jej obrovský historický význam 
pre Slovensko z medzinárodnopolitického h✞adiska.33  

A✁ po týchto politických aktoch zverejnil pápe✁ Benedikt XV. na 
zasadaní tajného konzistória d✟a 13. novembra 1920 mená troch sloven-
ských biskupov: Jána Vojta☎☎áka pre Spi☎skú diecézu, Mons. Mariana 
Blahu pre Banskobystrickú diecézu a Dr. Karola Kme✄ka pre Nitriansku 
diecézu. Oficiálne menovanie týchto kandidátov na biskupov bolo zve-
rejnené 16. decembra 1920.34 

Apo☎tolská nunciatúra v Prahe za✂iatkom januára 1921 doru✂ila 
v☎etkým trom novovymenovaným biskupom menovacie listiny Svätého 
stolca a vy✁iadala si od nich zlo✁enie prísahy. De✟ konsekrácie bol sta-
novený na 13. februára 1921 v Nitre ✠ kolíske kres✄anstva na Slovensku. 
Konsekráciu vykonal nuncius Apo☎tolského stolca v Prahe Clemente 
Micara, titulárny arcibiskup apumenský, za asistencie spolukonsekráto-
rov: Karla Ka☎para, biskupa královohradeckého a Antonína Podlahu, 
svätiaceho biskupa pra✁ského, vo farskom chráme v Nitre. Na slávnos✄ 
konsekrácie troch slovenských biskupov pri☎li zástupy veriacich 
z celého Slovenska. Procesiu moravských Slovákov viedol Cyril Antonín 
Stojan, ktorého krátko na to menoval Svätý stolec arcibiskupom 
v Olomouci.35  

 

 

 

 

                                                 
33 Porov. HRONSKÝ, M.: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava : Národné 
literárne centrum, 1998, s. 277.  
34 DOLINSKÝ, J.: Cirkev a ✡tát na Slovensku v r. 1918 ☛ 1945. Trnava: Dobrá kniha, 1999, 
s. 34. 
35 Porov. KUMOR, B., DLUGO☞, F.: Cirkevné dejiny. Spi✌ská Kapitula: Nadácia K✍azské-
ho seminára biskupa Jána Vojta✌✌áka, 2004, s. 391. 
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Cirkevná správa a územno ✁ správne ✂lenenie katolíckych  
biskupstiev na Slovensku 
Postupne boli obsadené aj ✄al☎ie diecézy Slovenska novými bis-

kupmi. Po r. 1920 bola situácia v jednotlivých biskupstvách takáto: 
Trnavská apo✆tolská administratúra 
Do trnavskej administratúry boli za✝lenené tie farnosti bývalej Ostri-

homskej arcidiecézy, ktoré po r. 1918 zostali na Slovensku. Trnava bola 
sídlom ostrihomských arcibiskupov od roku 1543, kedy sa do rúk Os-
manských Turkov dostalo sídelné mesto arcidiecézy ✞ Ostrihom.36 Pre 
✟ah☎ie spravovanie rozsiahlej arcidiecézy, arcibiskupi i po svojom návra-
te do Ostrihomu v roku 1820 ponechali v Trnave svojich arcibiskup-
ských vikárov, a to a✠ do roku 1922.37 V r. 1916 a✠ 1919 bol arcibiskup-
ským vikárom u✠ spomínaný Ladislav Báthy. V rokoch 1919 ✡ 1922 bol 
menovaný za vikára s fakultami generálneho vikára nielen pre trnavský 
vikariát, ale pre celé územie Ostrihomskej arcidiecézy, nachádzajúce sa 
v ☛eskoslovensku Richard Osvald.38 Po smrti R. Osvalda sa kon✝í práv-
ne i faktické jestvovanie vikariátu, lebo d☞a 29. mája 1922 tú ✝as✌ Ostri-
homskej arcidiecézy, ktorá patrila ☛eskoslovenskej republike, vzala Svä-
tá stolica do vlastnej správy a ustanovila tam svojho apo☎tolského admi-
nistrátora.39 Trnava sa stala sídlom apo☎tolskej administratúry, za prvého 
administrátora bol 19. mája 1922 menovaný Dr. Pavol Jantausch, za titu-
lárneho prienenskeho biskupa bol vysvätený 29. apríla 1925. V Trnave 
ako administrátor pôsobil a✠ do svojej smrti 29. júna 1947.  

Nitrianske biskupstvo 
V Nitre sa stal biskupom Dr. Karol Kme✌ko, ktorý bol vysvätený za 

biskupa 13. februára 1921. Biskupstvo riadil a✠ do svojej smrti v roku 
1948. V roku 1944 bol menovaný pápe✠om Piom XII. za arcibiskupa ✍ad 
personam✎.40 

Banskobystrické biskupstvo  
Prvým banskobystrickým biskupom v u✠ novom ☎táte ✞ ☛eskoslo-

vensku, sa stal biskup Marián Blaha (1921 - 1943). Bol prvým sloven-
ským biskupom od ✝ias ✏. Moysesa na biskupskom stolci. V roku 1919 
istý ✝as pôsobil ako kapitulný vikár Spi☎skej diecézy. V roku 1919 bol 
taktie✠ ✝lenom ✝eskoslovenskej delegácie na Mierovej konferencii v 
Parí✠i. Jeho vystupovanie kladne hodnotili ✝eskí ✝lenovia delegácie aj 
po mnohých rokoch. Jeho znalosti pomerov na Spi☎i a Orave, ako aj 

                                                 
36 Trnava - sídlom ostrihomských arcibiskupov. http://www.abu.sk/historia.html (14. 12. 
2007). 
37 Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava: Spolok sv. Vojtecha, 1971, s. 
253. 
38 Trnava - sídlom vikariátu. http://www.abu.sk/historia.html (14.12.2007). 
39 Trnava - sídlom apo✑tolskej administratúry. http://www.abu.sk/historia.html 
(14.12.2007). 
40 JUDÁK, V.: Priatelia Bo✒í. Bratislava 1995, s. 196 - 199. 
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pomerov v Po✁sku vyu✂ili ✄tátni predstavitelia a delegovali ho za ☎lena 
medzinárodnej plebiscitnej komisie v spore medzi ✆SR a Po✁skom o 
severnú ☎as✝ Oravy a Spi✄a.41 Za banskobystrického biskupa bol vysvä-
tený 13. 2. 1921 spolu s biskupmi Jánom Vojta✄✄ákom a Karolom Kme✝-
kom.  

Ro✞✟avské biskupstvo 
V Ro✂✠ave bol biskupom ✡udovít Balász od roku 1905 do roku 

1920, teda do svojej smrti. Roku 1924 sa stal ro✂✠avským administráto-
rom Jozef ✆árský s titulom thagorského biskupa, konsekrovaný bol 
v Trnave 21. júna 1925. Potom, ☎o bol 12. novembra vymenovaný za 
ko✄ického administrátora, odi✄iel biskup J. ✆ársky do Ko✄íc. Na jeho 
miesto nastúpil Michal Bubni☎, biskupskú konsekráciu prijal 8. 12. 1925. 
Ro✂✠avské biskupstvo viedol 20 rokov, a✂ do svojej smrti 12. 2. 1945.42 
 ☛tátoprávne zmeny po prvej svetovej vojne spôsobili aj zmenu úze-
mia Ro✂✠avského biskupstva tým, ✂e 19 farností zostalo mimo hraníc 
✆eskoslovenskej republiky. Podobne ostalo 19 farností mimo ☎eskoslo-
venskej republiky pri poslednej úprave hraníc s Ma☞arskou republikou. 
V ☎ase ke☞ Ro✂✠ava patrila do Ma☞arska, zostal Michal Bubni☎ na☞alej 
biskupom v Ro✂✠ave, kde sa staral sa o Slovákov ✂ijúcich v Ma☞arsku.43 

Ko✌ické biskupstvo 
Pre svoju tolerantnos✝ zostal v Ko✄iciach a✂ do roku 1925 na bis-

kupskom stolci Augustín Fischer-Colbrie.44 A. Fisher-Colbrie pôsobil 
v Ko✄iciach a✂ do svojej smrti 11. mája 1925.45 Po jeho smrti si ko✄ická 
kapitula zvolila za kapitulného vikára kanonika ☛tefana Hartsára. Po 
✠om nastúpil Jozef ✆árský (1925 - 1939, 1946 - 1962), ktorého pápe✂ 
Pius XI. vymenoval za ko✄ického administrátora 12. novembra 1925. 
Správu Ko✄ického biskupstva prevzal biskup J. ✆ársky 6. decembra 
1925.46 

Územný rozsah Ko✄ického biskupstva pre✄iel v rokoch 1918 ✍ 1938 
viacerými zmenami. Pápe✂skou bulou ✎Ad ecclesistici regiminis✏ z 2. 
septembra 1937, v zmysle Modu vivendi medzi Svätou stolicou 
a ✆eskoslovenskou republikou, boli 14. októbra 1937 od Ko✄ickej die-
cézy od☎lenené tie farností, ktoré le✂ali na území Ma☞arska. Svätá stolica 
pre tieto farnosti zriadila apo✄tolskú administratúru, ktorá bola priamo 

                                                 
41 Z histórie banskobystrickej diecézy. http://www.bbdieceza.sk/index.php?option 
=com_content &task=view&id=18&Itemid=37 (22.11.2007). 
42 Schématizmus Ro✑✒avskej diecézy. Ro✓✔ava: biskupstvo Ro✓✔ava, 2005, s. 19. 
43 BACSKAI, B.: Z minulosti Ro✑✒avskej diecézy. 1975, s. 14. 
44 Pápe✓ Pius X. ho 27. decembra 1904 menoval za pomocného biskupa ko✕ickému 
sídelnému biskupovi ✖igmundovi Bubi✗ovi. Za apo✕tolského administrátora ko✕ického 
biskupa bol vymenovaný 1. februára 1906. 
45 ANDREJ, J.: Dejiny Ko✘ického biskupstva latinského obradu v rokoch 1918-1939. Pre-
✕ov: Petra, 1999, s. 21. 
46 ZUBKO, P., HROMJÁK, ✙.: Ko✘ickí biskupi. Vranov nad Top✚ou 1998, s. 25. 
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podriadená Svätej stolici.47 K ✁al✂ím zmenám v územnej organizácii Ko-
✂ickej diecézy do✂lo v rokoch 1938 - 1939 v dôsledku okupácie Ko✂íc 
Ma✁arskom. Po obsadení Ko✂íc Ma✁arskom 11. novembra 1938 boli 
Ko✂ice pri✄lenené Ma✁arsku a s nimi pripadlo do Ma✁arska aj 33 farnos-
tí. Po tomto dni bol pre ✄as☎ Ko✂ickej apo✂tolskej administratúry, ktorá 
ostala na území ✆eskoslovenska, ustanovený generálny vikariát so síd-
lom v Bardejove.48 Generálnym vikárom tejto administratúry bol Mon. 
Gejza ✝ebrácky, farár v Bardejove. D✞a 19. júla 1939 bola vydaná pá-
pe✟ská bula Dioecesium fines, ktorou sa vytvorila Ko✂ická apo✂tolská 
administratúra so sídlom v Pre✂ove s úradným názvom Ko✂ická, Ro✟✞av-
ská a Satmárska apo✂tolská administratúra na Slovensku. J. ✆ársky sa 
stal apo✂tolským administrátorom tohto územia. Do Ko✂íc bol menova-
ný riadny diecézny biskup Dr. ✠tefan Madrász.49 

   
Vz✡ahy medzi ☛eskoslovenskou republikou a Svätou stolicou 
Roky 1919 a 1920 mô✟eme hodnoti☎ ako rozhodujúce vo vz☎ahoch 

✆eskoslovenska a Svätej stolice. Napriek silnej antiklerikálnej vlne najmä 
v ✄eskej ✄asti ✂tátu, nútenej ✂tátnej správe cirkevných majetkov, zásahmi 
do ✂kolstva a pod. sa nepresadila odluka cirkvi od ✂tátu. Naopak, nie-
ktoré zákony z rokov 1919 a 1920 ju prakticky spochybnili a vylú✄ili 
(napr. zákony o teologických fakultách v Bratislave a Olomouci). Po-
dobne za ústupok od odluky mo✟no pova✟ova☎ zákon o uzavretí man-
✟elstva, ktorý upustil od povinného ob✄ianskeho sobá✂a a uzákonili iba 
fakultatívny ☞ nepovinný spôsob ob✄ianskeho sobá✂a. Povinné vyu✄o-
vanie nábo✟enstva na ✂kolách ostalo, aj ke✁ zní✟ili ✄asové dotácie na 
jeho výu✄bu. Dôvodom niektorých týchto ústupkov, ktoré znamenali 
odklon od pripravovanej odluky, bolo prijímanie ✄eskoslovenskej ústavy 
vo februári 1920, na ✄o boli potrebné aj hlasy katolíckych poslancov 
v parlamente. ✌al✂ím dôvodom bolo úsilie o konsolidáciu pomerov, 
ktorá sa bez katolicizmu nedala uskuto✄ni☎.50 

Slovenský katolicizmus dosiahol vymenovanie troch slovenských 
biskupov, ✄o vytvorilo základný predpoklad pre realizáciu ✁al✂ieho cie✍a 
☞ samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Slovenskí katolícki k✞azi 
tento cie✍ otvorene sformulovali na svojom stretnutí v januári 1920. Pod-
✍a nich oslobodenému národu patrí samostatná cirkevná provincia. Vy-
tvorenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie v✂ak nemohla by☎ 
krátkodobá a okam✟ite realizovate✍ná zále✟itos☎. Vy✟adovala si ✄as, kon-
solidáciu pomerov, triezvy úsudok a perspektívu. Je známe, ✟e Svätá 

                                                 
47 Schématizmus ko✎ickej diecézy. Ko✏ice: biskupský úrad, 1995, s. 12. 
48 ANDREJ, J.: Dejiny Ko✎ického biskupstva latinského obradu v rokoch 1918-1939. Pre-
✏ov: Petra, 1999, s. 32. 
49 ZUBKO, P.: Dejiny Ko✎ickej cirkvi v prame✑och (1803-2006). Pre✏ov: Vydavate✒stvo 
Michala Va✏ka, 2006, s. 45. 
50 Tam✓e. 
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stolica sa nerozhoduje náhle, pod✁a vonkaj✂ích podnetov. V jej rozho-
dovaní sa zoh✁ad✄uje aj tradícia predchádzajúceho obdobia. Spo☎iatku 
sa vz✆ah medzi Svätou stolicou a ✝eskoslovenskom, odhliadnuc od ur☎i-
tých ✆a✞kostí, vyvíjal s✁ubne. K prvému v✂eobecnému rokovaniu 
o komplexe otázok medzi ✝eskoslovenskom a Svätou stolicou do✂lo u✞ 
v roku 1921, ke✟ sa minister zahrani☎ných vecí E. Bene✂ po☎as svojej 
náv✂tevy Ríma stretol s kardinálom Gasparrim.  

Vo vývoji vzájomných vz✆ahov novovzniknutého ☎eskoslovenského 
✂tátu a Vatikánu v✂ak existoval i celý rad nevyrie✂ených problémov 
a otázok. Jednou z nich bola i skuto☎nos✆, ✞e hranice jednotlivých bis-
kupstiev na území ✝eskoslovenska neboli v súlade so ✂tátnymi hranica-
mi. Územie Slovenska aj po r. 1918 ostalo sú☎as✆ou ostrihomského 
a jágerského arcibiskupstva.51  

Ako naliehavá sa ukazovala potreba úpravy hraníc slovenských die-
céz, ktoré sa neprekrývali so ✂tátnymi hranicami. Sídlo ko✂ického bis-
kupstva síce ostalo na Slovensku, ale na území Ma✟arska mu ostalo 49 
farností. Podobne sídlo ro✞✄avského biskupstva le✞alo na Slovensku, ale 
19 farností ostalo v Ma✟arsku. Zo spi✂ského biskupstva 18 farností pri-
padlo Po✁sku. Opa☎ný bol prípad ostrihomského arcibiskupstva, ktorého 
sídlo le✞alo v Ma✟arsku, ale preva✞ná ☎as✆ jemu podliehajúcich farností 
ostala na Slovensku. Okrem toho rumunské biskupstvo v Satu Mare 
malo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi 45 farností. Zále✞itos✆ správy 
územia ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku sa rie✂ila vytvorením 
apo✂tolskej administratúry v Trnave roku 1922, nezávislej od ostrihom-
ského arcibiskupa. Otvorené ostávali majetkové vz✆ahy jednotlivých 
ma✟arských biskupstiev a cirkevných in✂titúcií na Slovensku. Ma✟arské 
cirkevné kruhy na Slovensku, v Ma✟arsku i pri Svätej stolici sa usilovali 
o zalo✞enie samostatného ma✟arského biskupstva na slovenskom úze-
mí. Týmto ✞iadostiam v✂ak Svätá stolica nevyhovela. Jediné, ☎o sa v tom 
smere podarilo dosiahnu✆, bolo pápe✞ské bréve, ktorým Pius XI. vyme-
noval jasovského prepo✂ta Dr. Meduarda Takácsa za preláta nulliusa. 
Tým sa predstavení jasovského premon✂trátskeho rádu stali akoby bis-
kupmi ✂tyroch klá✂torov a ôsmych farností s majetkami na Slovensku.52  

A✞ v roku 1923 sa za☎alo rokova✆ o zostavení komisie, ktorá by pri-
pravila nové rozdelenie diecéz. Kvôli spôsobu správy cirkevných majet-
kov a pozemkovej reforme v✂ak neviedli k cie✁u. Proti novému rozhra-
ni☎eniu diecéz vystupoval najmä bývalý poslanec Slovenskej ✁udovej 
strany Franti✂ek Jehli☎ka, ktorý ✞il od roku 1919 v emigrácii v Ma✟arsku, 

                                                 
51 ✠EPLÍKOVÁ, Margita: Vzájomný vz✡ah predmníchovskej ☛SR a Vatikánu. In: Ro☞enka 
Ústavu pre vz✌ahy ✍tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 174. 
52 LETZ, R.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a✎ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 51. 



THEOLOGOS 2/2008 | �TÚDIE  

 

197 

Po✁sku, USA a Rakúsku. Ponechanie pôvodného rozhrani✂enia diecéz 
vyhovovalo jeho komcepcii autonómie Slovenska v rámci obnovenia 
Uhorska.53

✄al☎ou otvorenou zále✆itos✝ou zostala otázka nomina✂ná. I☎lo 
o menovacie práva, ktoré patrili v bývalom Rakúsku panovníkovi, ako 
právo vládne, tzv. ✞nominatio regia✟, v Uhorsku ✞na základe tzv. vrch-
ného patronátu krá✁ovského rovnako za vládne pova✆ované✟. Nový ☎tát 
sa pokladal za právneho nástupcu rakúskych cisárov a uhorských krá-
✁ov. Svätá stolica v☎ak pova✆ovala nomina✂né právo iba za osobné prá-
vo rakúskych cisárov, resp. uhorských krá✁ov, ktoré nepre☎lo na ✂esko-
slovenské vládne orgány. Pápe✆ Benedikt XV. v tejto súvislosti d✠a 21. 
novembra 1921 vyhlásil, ✆e privilégia a práva, ktoré apo☎tolská stolica 
kedysi dohodami udelila iným ☎tátom, nemô✆u si ✆iadnym právom pri-
svoji✝ ☎táty nové. Z týchto dôvodov Svätá stolica vykonávala i na✡alej 
svoje menovacie práva bez oh✁adu na ☎tát, ✂o nepochybne spôsobilo 
stup✠ovanie rozporov.54 

K zintenzívneniu vzájomných vz✝ahov do☎lo v roku 1924, kedy mi-
nister zahrani✂ných vecí E. Bene☎ za✂al rokovania s Vatikánom 
o uzatvorení dohody. Na jar roku 1924 odovzdal pra✆ský nuncius Mons. 
F. Marmaggi ✂eskoslovenskej vláde návrh vzájomnej dohody medzi ☎tá-
tom a katolíckou cirkvou. Vláda predlo✆ila svoj alternatívny návrh. Uká-
zalo sa, ✆e ✂eskoslovenská vláda sa odmieta vzda✝ niektorých svojich 
predstáv o spôsobe úpravy vz✝ahov so Svätou stolicou.55  

Vo vtedaj☎ej vláde stále dominoval názor o prisvojení nomina✂ného 
práva vo veci nových biskupov. Tento postoj je v dokumente zdôvod-
nený tým, ✆e prechod nomina✂ného práva z panovníka na vládu uznal 
✂eskoslovenský správny súd v prípade obsadenia brnianskeho 
a olomouckého kanonikátu. Obsadenie biskupských stolcov v spi☎skej, 
nitrianskej a banskobystrickej diecéze sa ú✂elovo vysvet✁ovalo ako vý-
nimo✂ný prípad, dohodnutý ☛mimo obor státní správy kultové☞.56  

K zhor☎eniu vz✝ahov medzi ✌eskoslovenskou republikou a Svätou 
stolicou v 20 ✍ tych rokoch 20. storo✂ia do☎lo aj kvôli rie☎eniu ☎kolskej 
otázky. V roku 1922 bol prijatý tzv. Malý ☎kolský zákon, ktorý v zna✂nej 
miere po☎kodil Katolícku cirkev v ✌eskoslovensku. Bol to zákon ✂. 226 
Sb. z., ktorým sa upravilo vyu✂ovanie nábo✆enstva tak, ✆e ostalo povin-

                                                 
53 Tam✎e.  
54 ✏EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz✑ah predmníchovskej ✒SR a Vatikánu. In: Ro✓enka 
Ústavu pre vz✔ahy ✕tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 174. 
55 Porov. VNUK, Franti✕ek.: Ná✖rt dejín katolíckej cirkvi. Bratislava: Cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta, 1995, s. 165. 
56 Porov. MULÍK, P.: Katolícka cirkev a Slováci., 2000, s. 52. 
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ným len na ni✁✂om stupni ✄udových ✂kôl.57 Opätovné proticirkevné na-
riadenia vlády na poli ✂kolstva donútili slovenských biskupov, s ktorými 
sa solidárne stoto✁nili aj ☎eskí biskupi, vyda✆ roku 1924 spolo☎ný pas-
tierký list o ✂kolskej otázke, v ktorom obvi✝ujú tých, ktorí odstra✝ujú 
Boha z výchovy a do✁adujú sa základnej kres✆anskej výchovy 
v katolíckych ✂kolách.58 

Roku 1925 (3. apríla) odhlasoval Pra✁ský parlament zákon o úprave 
sviatkov. Mariánske sviatky (2. február, 25. marec, 8. september) 
a druhý de✝ výro☎ných sviatkov, ktoré kódex kánonického práva ne-
predpisoval, boli zru✂ené. V ✞echách bol zru✂ený národný sviatok svä-
tého Jana Nepomuckého, sviatok svätých Cyrila a Metoda (5. júl) 
a svätého Václava bol roz✂írený aj na Slovensko. Zaviedli sa nové pa-
mätné dni, 6. júl (de✝ upálenia Jána Husa), 28. október (vznik ✞SR) a 1. 
máj (sviatok práce).59 Ke✟ sa v roku 1925 úradne oslavoval pamätný 
de✝ upálenia Jána Husa za ú☎asti prezidenta a vlády, do✂lo k urá✁livým 
prejavom vo☎i Katolíckej cirkvi, apo✂tolský nuncius F. Marmaggi de-
mon✂tratívne opustil Prahu. Napriek tomu diplomatické vz✆ahy medzi 
✞eskoslovenskou republikou a Vatikánom sa úplne nepreru✂ili, zastupi-
te✄ské úrady neboli zru✂ené, ale boli spravované pomocou chargé d� 
affaires.  

 
Modus vivendi 

Podmienky na normalizáciu vz✆ahov so Svätou stolicou priniesli a✁ 
zmeny v ☎eskoslovenskej vláde. Ústretovú tendenciu prejavila najmä 
koali☎ná vláda agrárnika Antonína ✠vehlu, ktorá sa utvorila v roku 1926 
bez socialistických ministrov, a do ktorej boli prijatí aj zástupcovia Hlin-
kovej slovenskej ✄udovej strany.60  

                                                 
57 ✡TURÁK, Peter: Spolo☛ensko ☞ nábo✌enská situácia v ✍eskoslovensku v rokoch 1918 ☞ 
1927. In: Blahoslovený biskup Pavol Peter Gojdi✎ (1888 ✏ 1960) v súradniciach ✎asu 
a doby. Pre✑ov 2006, s. 36 
58 DOLINSKÝ, J.: Cirkev a ✒tát na Slovensku v r. 1918 ☞ 1945. Trnava: Dobrá kniha, 1999, 
s. 52. 
59 ✡TURÁK, P.: Spolo☛ensko ☞ nábo✌enská situácia v ✍eskoslovensku v rokoch 1918 ☞ 
1927. In: Blahoslovený biskup Pavol Peter Gojdi✎ (1888 ✏ 1960) v súradniciach ✎asu 
a doby. Pre✑ov 2006, s. 36. 
60 HS✓S vstúpila do vlády a✔ 15. januára 1927 po vy✑e ro✎nom rokovaní s predstavite✕mi 
vládnej koalície. Pozri: Kol. autorov: Dejiny Slovenska V. (1918 ☞ 1945). Bratislava: 
Veda, 1985, s. 139. 
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V roku 1926 vy✁iel tzv. kongruový zákon61, ktorý, i ke✂ ve✄mi 
skromne, predsa upravil platy k☎azov. Vláda opä✆ h✄adala cesty poro-
zumenia so Svätým stolcom a ke✂✝e z obidvoch strán sa prejavila dobrá 
vô✄a, roku 1927 do✁lo k uzatvoreniu bilaterálnej zmluvy, tzv. Modus 
vivendi.62 Cesta k uzatvoreniu tejto zmluvy v✁ak nebola jednoduchá. 
Bolo potrebné takmer dva roky diplomatického vyjednávania, aby sa 
dospelo k vzájomnej dohode.  

✞eskoslovenská vláda sa u✝ krátko po odchode vatikánskeho nun-
cia F. Marmaggiho z Prahy sna✝ila zmierni✆ vzniknutú situáciu, a preto 
18. júla 1925 vydala vyhlásenie, v ktorom deklarovala, ✝e chce 
s Vatikánom vyrie✁i✆ zmierlivo v✁etky aktuálne cirkevné otázky, re✁pek-
tujúc plne v✁etky nábo✝enské záujmy svojich ob✟anov.63 Za✟iatkom ro-
ku 1927 poslala Vatikánu nótu, v ktorej ✝iadala, aby ✠Svätá stolica vysla-
la do Prahy svojho zástupcu, ktorý by najneskôr do konca februára 1927 
zapo✟al s jednaniami✡. V marci roku 1927 Svätá stolica vyslal do Prahy 
provizórneho správcu nunciatúry Mons. Petra Ciriaciho, ktorý obnovil 
rokovania s vládou.64 

Ochotu Svätej stolice rokova✆ v tom ✟ase dokumentuje aj fakt, ✝e 
pápe✝ Pius XI. 22. apríla 1927 vydal dekrét Celebre apud Slovaccham 
Gentem, ktorým vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slo-
venska.65 

So strany ✟eskoslovenského ✁tátu viedol rokovania o dohode bývalý 
ve✄vyslanec vo Vatikáne Kamil Krofta, zo strany Svätej stolice Mons. 
Borgongini Duca. Výsledkom týchto rokovaní bolo podpísanie spomí-
nanej dohody Modus vivendi, ktoré sa udialo 17. decembra 1927. ✞es-
koslovenská vláda predmetný text zmluvy schválila 20. januára 1928, 
príslu✁né nóty Modu vivendi boli vymenené d☎a 29. januára 1928 zo 

                                                 
61 Tzv. kongruový zákon bol zákon ☛. 122/1926 Zb. o finan☛nom zabezpe☛ení duchov-
ných. Zákon stanovil najni☞✌í príjem duchovenstva tých cirkví a nábo☞enských spolo☛-
ností, ktoré boli uznané ✌tátom. I✌lo o 9.000 K☛ pre jeden farský úrad ro☛ne, ☛o sa ka☞dé 
tri slu☞obné roky zvy✌ovalo o 972 K☛, najviac v✌ak 10 ✍ krát. Na kongruálnu mzdu sa 
dop✎✏al ☛istý príjem duchovného, stanovený na základe finan☛ného priznania. Do tohto 
príjmu sa zapo☛ítavali príjmy duchovného z farského majetku a ✌tolárnych poplatkov, 
nezapo☛ítaval sa v✌ak príjem za vyu☛ovanie nábo☞enstva v ✌kolách. Pozri: ✑ABO, Martin: 
✒tát a cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví. Bratislava: Lú☛ 2006, s. 47 
62 Porov. KUMOR, B., DLUGO✑, F.: Cirkevné dejiny., 2004, s. 393. 
Pojmom ✓Modus vivendi✔ ozna☛ujeme spôsob spoluna☞ívania medzi ✕u✖mi i ✌tátmi, 
organizáciami, at✖., spôsob vzájomného vychádzania v styku. 
63 ✗EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz✘ah predmníchovskej ✙SR a Vatikánu. In: Ro☛enka 
Ústavu pre vz✚ahy ✌tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 175. 
64 DOLINSKÝ, J.: Cirkev a ✛tát na Slovensku v r. 1918 ✜ 1945. Trnava: Dobrá kniha, 1999, 
s. 43. 
65 RADVÁNI, Hadrián: Na✛a národná sväty✢a bazilika v ✒a✛tíne. Trnava: SSV, 1990, s. 
37. 
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strany ✁SR a 2. februára 1928 zo strany Vatikánu.66 Text Modu vivendi 
v✂ak nebol predlo✄ený na schválenie ☎eskoslovenskému parlamentu 
a nebol ani publikovaný v zbierke zákonov. Prezident ✁SR T. G. Masa-
ryk dokonca túto dohodu odmietol ratifikova✆ s odôvodnením, ✄e Vati-
kán a pápe✄ nesp✝✞ajú predpoklad ✂tátnej zvrchovanosti.67 

Modus vivendi ur☎il v✂eobecné zásady vz✆ahov Svätej stolice a ✁SR. 
Modus vivendi obsahoval ✂es✆ ☎lánkov a dotýkal sa viacerých otázok ✟ 
delimitácie hraníc biskupstiev a reho✠ných provincií v zhode so ✂tátnymi 
hranicami, menovanie hodnostárov biskupstiev, prísahy vernosti pred-
stavite✠ov biskupstiev ✁SR, provizórnej správy cirkevných majetkov 
a pomeru Modu vivendi k ☎eskoslovenským zákonom.68 

V prvom ☎lánku Modu vivendi sa obidve strany dohodli, ✄e ✄iadna 
☎as✆ územia ☎eskoslovenského ✂tátu nebude podriadená ordinariátu, 
ktorého sídlo je v inom ✂táte, a tie✄, ✄e hranice ✄iadneho biskupstva 
v ✁eskoslovensku nebudú siaha✆ za jeho ✂tátne hranice. Ku konkrétne-
mu ohrani☎eniu jednotlivých biskupstiev sa v✂ak zatia✠ nepristúpilo. 
Delimitáciu hraníc mala vyrie✂i✆ samostatná komisia, ktorú by tvorili 
zástupcovia ✂tátu, ako aj zástupcovia cirkvi.69  

Druhý ☎lánok sa zaoberal správou cirkevného majetku (myslel sa 
tým ten cirkevný majetok, ktorý bol v tom ☎ase pod nútenou správou - 
zátvor). V tomto bode sa kon✂tatovalo, ✄e zátvor je provizórny a✄ do 
novej delimitácie hraníc biskupstiev, a ✄e do toho ☎asu správu majetkov 
obstaráva komisia pod predsedníctvom biskupského zboru.70 V novem-
bri 1929 sa ujala funkcie tzv. správna komisia, ktorej predsedom sa stal 
z poverenia biskupského zboru spi✂ský biskup J. Vojta✂✂ák. Výkonným 
orgánom prevádzania zátvoru zostala ✡Likvida☎ná komisia☛. Slovenský 
biskupský zbor vykonával dozor nad hospodárením Likvida☎nej komi-
sie, dával súhlas k opatreniam správy a mal rozhodujúce slovo pri v✂et-
kých opatreniach zásadného rázu.71 

Tretí bod bol venovaný problematike reholí a kongregácií. Bolo ur-
☎ené, ✄e klá✂tory a domy týchto reholí a kongregácií v ✁eskoslovensku 
nesmú by✆ podriadené provinciálom v cudzine. Ak by sa v ✁eskoslo-
vensku nemohla zriadi✆ provincia, vtedy mali by✆ také reho✠né domy 

                                                 
66 ☞ABO, M.: ✌tát a cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví. Bratislava: Lú✍ 2006, 
s. 49. 
67 LETZ, R.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 1918 a✎ 1938. In: 
Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000, 
s. 55. 
68 ✏EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz✑ah predmníchovskej ✒SR a Vatikánu. In: Ro✍enka 
Ústavu pre vz✓ahy ✔tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 176. 
69 Katolícke Slovensko 833 ✕ 1933. Trnava: SSV, 1933, s. 456. 
70 BEDNÁ✖, F.: Sbírka zákon✗ a na✘ízení vce v✙cech nábo✎enských a církevních 
v republice ✒eskoslovenské. Praha 1929, s. 553. 
71 ✏EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz✑ah predmníchovskej ✒SR a Vatikánu. In: Ro✍enka 
Ústavu pre vz✓ahy ✔tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 179.  
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podriadené priamo generalátu v Ríme. Za provinciálov a predstavených 
týchto reho✁ných domov mali by✂ menovaní len ob✄ania ✄eskosloven-
ského ☎tátu.72 

Najvýznamnej☎ím, ale aj najproblematickej☎ím bodom Modu vivendi 
bol jeho ☎tvrtý ✄lánok, ktorý pojednával o menovaní vy☎☎ích cirkevných 
hodnostárov. Výslovne upravoval menovanie arcibiskupov, biskupov, 
biskupov koadjutorov a vojenského ordinára. V☎etci títo cirkevní hierar-
chovia museli by✂ ✄eskoslovenskými ☎tátnymi ob✄anmi a menoval ich 
pápe✆. V dohode v☎ak bolo stanovené, ✆e Svätá stolica pred oficiálnym 
menovaním týchto hierarchov, oznámi ✄eskoslovenskej vláde ich mená, 
aby sa uistila, ✆e vláda proti tejto vo✁be nemá výhrady politického rázu 
(takou výhradou mohla by✂ napr. iredentistická, separatistická, príp. 
protiústavná ✄innos✂, alebo ✄innos✂ proti verejnému poriadku, a pod.). 
Mená týchto kandidátov mali osta✂ v tajnosti.73 ✝eskoslovensko sa 
v tomto bode zmluvne zaviazalo, ✆e svoje námietky vo✄i vatikánskemu 
kandidátovi bude odôvod✞ova✂, pri✄om Svätá stolica mohla, ale 
i nemusela tieto námietky bra✂ do úvahy. To spôsobilo neskôr mnoho 
kritiky, predov☎etkým z radov liberálnych a ✁avicových politických kru-
hov. Tento stav preh✟bila aj ✠al☎ia skuto✄nos✂, a to tá, ✆e Modus vivendi 
neupravoval menovanie v☎etkých do úvahy prichádzajúcich správcov 
biskupstiev. V tomto ✄lánku napr. neboli vôbec spomenutí pomocní, 
resp. svätiaci biskupi bez nástupníckeho práva, a tie✆ apo☎tolskí admi-
nistrátori. Do týchto úradov tak mohla Svätá stolica menova✂ za kandi-
dátov aj cudzinca, nemuseli to teda by✂ ✄eskoslovenskí ☎tátni ob✄ania.74 

Piaty ✄lánok Modu vivendi nadviazal na predchádzajúci ✄lánok. 
V☎etci cirkevní hodnostári, ktorí boli Svätou stolicou vymenovaní na 
príslu☎ný post, mali predtým ako zaujmú svoj úrad zlo✆i✂ s✁ub vernosti 
✄eskoslovenskému ☎tátu.75 

✡iesty bod sa vz✂ahoval predov☎etkým na ✄eskoslovenskú vládu, 
ktorá sa mala postara✂ o to, aby sa Modus vivendi ✄ím skôr realizoval 
v praxi, resp. aby sa upravili ✄eskoslovenské zákony v súlade s Modom 
vivendi.76 

Pokia✁ ide o realizáciu Modu vivendi, tá nebola v zlo✆itých politic-
kých pomeroch I. ✝eskoslovenskej republiky vôbec jednoduchá. V roku 

                                                 
72 Katolícke Slovensko 833 ☛ 1933. Trnava: SSV, 1933, s. 456; pozri tie☞ ✌TURÁK, P.: 
Spolo✍ensko ☛ nábo✎enská situácia v ✏eskoslovensku v rokoch 1918 ☛ 1927. In: Blaho-
slovený biskup Pavol Peter Gojdi✑ (1888✒ 1960) v súradniciach ✑asu a doby. Pre✓ov 
2006, s. 37. 
73 Katolícke Slovensko 833 ☛ 1933. Trnava: SSV, 1933, s. 456 ✒ 457. 
74 Porov.: ✔EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz✕ah predmníchovskej ✏SR a Vatikánu. In: Ro-
✑enka Ústavu pre vz✖ahy ✓tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 178. 
75 BEDNÁ✗, F.: Sbírka zákon✘ a na✙ízení vce v✚cech nábo✎enských a církevních 
v republice ✏eskoslovenské. Praha 1929, s. 553. 
76 KOP, F.: Modus vivendi. Nyn✚j✛í stav jeho provedení. Praha 1937, s. 207. 
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1928 bola zriadená vládna komisia, ktorá zahájila práce na delimitácií 
a dotácii katolíckych biskupstiev. Výsledný plán bol zverejnený a✁ kon-
com roku 1933, kedy bol zaslaný do Vatikánu. Vatikán v✂ak 
v nasledujúcom roku vystúpil s po✁iadavkou, aby realizácia prvého 
✄lánku Modu vivendi prebehla v dvoch etapách: v prvej mala prebehnú☎ 
vonkaj✂ia delimitácia hraníc diecéz, zriadenie slovenských cirkevných 
provincií a odvolanie nútenej správy, v druhej etape mala prebehnú☎ 
vnútorná delimitácia hraníc diecéz s novým rozdelením dotácií. ✆esko-
slovenský ✂tát na tieto po✁iadavky pristúpil a vykonal tomu zodpoveda-
júce opatrenia. 

V roku 1935 Ministerstvo ✂kolstva a národnej osvety nariadilo odo-
vzda☎ majetok pod nútenou správou do rúk zmocnenca Svätej stolice ✝ 
P. Jantauschovi. ✆eskoslovenská republika potom 2. septembra 1937 
zru✂ila zátvor cirkevného majetku a verejných fondov a dozor nad cir-
kevným majetkom, ktorý bol zavedený od roku 1919. Sú✄asne bola zru-
✂ená aj Likvida✄ná komisia pre správu cirkevných majetkov.77 

K prevedeniu bodu Modu vivendi, ktorý sa zaoberal vonkaj✂ím roz-
hrani✄ením jednotlivých biskupstiev na Slovensku, do✂lo 2. septembra 
1937, kedy pápe✁ Pius XI. vydal bulu Ad ecclesiastici regiminis incre-
mentum (K rastu cirkevnej správy), ktorou sa vykonala vonkaj✂ia delimi-
tácia hraníc ✄eskoslovenských biskupstiev tak, ✁e sa ich hranice prispô-
sobili hraniciam ✂tátu. Táto bula vo vz☎ahu k Slovensku rozhodla: 

✞ aby ✄asti Ro✁✟avskej a Ko✂ickej diecézy, ktoré ostali na území 
Ma✠arska, boli od nich od✄lenené a aby boli zriadené dve apo✂tolské 
administratúry. 

✞ aby ✄as☎ Ostrihomskej arcidiecézy, ktorá ostala na území Sloven-
ska, bola od nej od✄lenená a kým sa nerozhodne inak, má zosta☎ Trnav-
skou apo✂tolskou administratúrou. 

✞ aby ✄as☎ Satmárskej diecézy, ktorá ostala na území Slovenska, 
bola od nej od✄lenená a aby bola aj na✠alej pod vlastnou apo✂tolskou 
administratúrou. 

✞ aby Ko✂ická, Ro✁✟avská a Spi✂ská diecéza, ktoré doteraz patrili 
k Jágerskej metropólii, boli podriadené priamo Apo✂tolskému stolcu. 

✞ aby Banskobystrická a Nitrianska diecéza a Muka✄evská
a Pre✂ovská eparchia, ktoré doteraz patrili k Ostrihomskej metropólii, 
boli podriadené priamo Apo✂tolskému stolcu. 

✞ nako✡ko to bude mo✁né, zriadi Apo✂tolský stolec 
v ✆eskoslovenskej republike dve nové metropólie, jednu pre Rímskoka-
tolícku cirkev na Slovensku a druhú pre Gréckokatolícku cirkev 
v Podkarpatskom regióne. 

                                                 
77 ☛EPLÍKOVÁ, M.: Vzájomný vz☞ah predmníchovskej ✌SR a Vatikánu. In: Ro✍enka 
Ústavu pre vz✎ahy ✏tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003, s. 180. 
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✁ V✂etky farnosti a filiálky byzantského obradu, ktoré sa nachádza-
jú na území ✄SR, ale patria k rozli☎ným obvodom a ktoré presne ur☎í 
príslu✂ná kongregácia, boli od nich odlú☎ené a pripojené k Muka☎evskej 
eparchii.78 

 
Vývoj vz✆ahov ☎eskoslovenského ✂tátu a katolíckej cirkvi 

v medzivojnovej republike poukazuje na zlo✝ité fungovanie svetských 
(ob☎ianskych, spolo☎enských, politických) a cirkevno ✞ nábo✝enských 
mechanizmov. Napriek tomuto faktu, a napriek mnohým nedorozume-
niam, to bolo obdobie, ktoré sa v celkovom poh✟ade dá pre Katolícku 
cirkev na Slovensku hodnoti✆ zna☎ne pozitívne. Zosúladenie ☎asto proti-
chodných záujmov iste pomohlo k vytvoreniu najstabilnej✂ieho demo-
kratického ✂tátneho celku v strednej a východnej Európe. Táto krehká 
rovnováha v✂ak prichádzajúce otrasy, súvisiace so vznikom druhej sve-
tovej vojny, nevydr✝ala. Kvôli vojnovým udalostiam sa napr. nepodarilo 
úplne previes✆ v✂etky ustanovenia Modu vivendi, resp. pápe✝skej buly 
Ad ecclesiastici regiminis incrementum. Po vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky 14. marca 1939 sa taktie✝ skomplikovali vzájomné vz✆ahy 
medzi novým ✂tátom a Svätou stolicou. K ich úplnému obnoveniu pri✂lo 
a✝ po roku 1945, to sa v✂ak u✝ pribli✝oval rok 1948 a s ním viac ne✝ 40 
✞ ro☎né ✠babylonské zajatie✡ Katolíckej cirkvi v ✄eskoslovensku.  

 
 
Zoznam pou☛itej literatúry 
 

Acta Apostolicae Sedis ☞ Commentarium Officiale. Acta Pii Pp. XI. Ro-
mae 1937. 

ANDREJ, Ján: Dejiny Ko✌ického biskupstva latinského obradu v rokoch 
1918-1939. Pre✂ov: Petra, 1999. 

BACSKAI, B.: Z minulosti Ro✍✎avskej diecézy. 1975. 
BEDNÁ✏, F.: Sbírka zákon✑ a na✒ízení vce v✓cech nábo✍enských 

a církevních v republice ✔eskoslovenské. Praha 1929. 
BREZÁK, J.: Preh✕ad vývoja nábo✍enskej príslu✌nosti obyvate✕ov Sloven-

ska vo svetle ✌tatistických ✖ísel. Bratislava: Polygrafia, 1996. 
Bula Ad ecclesiastici regimis incrementum pápe✝a Pia XI. z 2. septembra 

1937. In: Renovatio spiritualis ✞ zborník k 70. narodeninám arci-
biskupa Jána Sokola. Bratislava: Lú☎, 2003. 

                                                 
78 Acta Apostolicae Sedis ✗ Commentarium Officiale. Acta Pii Pp. XI. Romae 1937, s. 367. 
Porov. Bula Ad ecclesiastici regimis incrementum pápe✘a Pia XI. z 2. septembra 1937. 
In: Renovatio spiritualis ✗ zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola. Bratisla-
va : Lú✙, 2003, s. 357. 



 JAROSLAV CORANI� 

 

204 

✁EPLÍKOVÁ, Margita: Právny a organiza✂ný vývoj cirkví 
a nábo✄enských spolo✂ností po roku 1918. In: Ro☎enka Ústavu pre 
vz✆ahy ✝tátu a cirkví 2001. Bratislava 2002. 

✁EPLÍKOVÁ, Margita: Vzájomný vz✞ah predmníchovskej ✟SR a Vatikánu. 
In: Ro☎enka Ústavu pre vz✆ahy ✝tátu a cirkví 2002. Bratislava 2003. 

✁I✠MÁR, M.: Pásli zverené im stádo Ko✡ickí biskupi v rokoch 1804-2004. 
Pre✝ov: Vydavate☛stvo Michala Va✝ka, 2006.  

DOLINSKÝ, Juraj.: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava 2002. 
DOLINSKÝ, Juraj: Cirkev a ✡tát na Slovensku v r. 1918 ☞ 1945. Trnava: 

Dobrá kniha, 1999. 
Dr. Novák István eperjesi gör. kath. püspök halála. In: A Sziv, ro☎. 18, ☎. 

3, 17. september 1932. 
DROBNÝ, Marián: Cirkevná správa na Slovensku. In: Historická revue, 

ro☎. 12, r. 2001, ☎. 3. 
HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. Bratislava: 

Národné literárne centrum, 1998. 
JUDÁK, Viliam: Priatelia Bo✄í. Bratislava 1995. 
KADLEC, J.: P✌ehled ✂eských církevních d✍jín. Praha: Zvon, 1991. 
Katolícke Slovensko 833 ☞ 1933. Trnava: SSV, 1933. 
Kol. autorov: Dejiny Slovenska V. (1918 ☞ 1945). Bratislava: Veda, 1985. 
KOP, F.: Modus vivendi. Nyn✍j✡í stav jeho provedení. Praha 1937, s. 207. 
KRAMMER, J.: Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918-1929., 

1962. 
Kronika k✌es✞anství. Praha: Fortuna Print, 1998. 
KUMOR, B., DLUGO✎, F.: Cirkevné dejiny. Spi✝ská Kapitula: Nadácia 

K✏azského seminára biskupa Jána Vojta✝✝áka, 2004. 
K výro✂í vzniku na✡ich eparchií. In: Hlas pravoslaví, 46, 1990, ☎. 2. 
LETZ, Róbert.: Úsilia o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie v rokoch 

1918 a✄ 1938. In: Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov 
o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava 2000. 

MEDVECKÝ, K. A.: Cirkevné pomery Katolíckych Slovákov v niekdaj✡om 
Uhorsku. Ru✑omberok: Kníhtla☎iare✏ Jána Pári☎ku, 1920. 

MIHÓKOVÁ, M.: Ko✡ický biksup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie 1863-
1925. ✒ivot a dielo. Ko✝ice: Verbum, spol. s. r. o., 1996. 

Místopísní slovník ✟eskoslovenské republiky. Hlavní data o obyvatelstvu 
v republice ✁eskoslovenské podle s☎ítaní lidu z 15. února 1921. 
Praha: ✁eskoslovenský kompas, 1929. 

RADVÁNI, Hadrián: Na✡a národná sväty✓a bazilika v ✔a✡tíne. Trnava: 
SSV, 1990. 

SIDOR, K.: Andrej Hlinka. Bratislava: Kníhtla☎ sv. Andreja, 1934. 
Slovenský národný archív (SNA), fond: Andrej Hlinka, krabica ☎. 4. 
Schématizmus Ko✡ickej diecézy. Ko✝ice: biskupský úrad, 1995. 
Schématizmus Ro✄✓avskej diecézy. Ro✑✏ava: Biskupstvo Ro✑✏ava, 2005. 



THEOLOGOS 2/2008 | �TÚDIE  

 

205 

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava: Spolok sv. 
Vojtecha, 1971. 

✁ABO, Martin: ✂tát a cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví. 
Bratislava: Lú✄, 2006. 

✁MÁLIK, ✁tefan.: Bo☎í ✆ud na cestách. Bratislava 1997. 
✁TURÁK, Peter: Spolo✝ensko ✞ nábo☎enská situácia v ✟eskoslovensku 

v rokoch 1918 ✞ 1927. In: Blahoslovený biskup Pavol Peter Gojdi✄ 
(1888 ✠ 1960) v súradniciach ✄asu a doby. Pre✡ov 2006. 

Trnava - sídlom apo☛tolskej administratúry. http://www.abu.sk/historia. 
html. 

Trnava - sídlom ostrihomských arcibiskupov. http://www.abu.sk/historia. 
html. 

Trnava - sídlom vikariátu. http://www.abu.sk/historia.html.
VNUK, Franti✡ek.: Ná✝rt dejín katolíckej cirkvi. Bratislava: Cyrilome-

todská bohoslovecká fakulta, 1995. 
Z histórie banskobystrickej diecézy. http://www.bbdieceza.sk/index.php? 

option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37. 
ZUBKO, Peter.: Dejiny Ko☛ickej cirkvi v prame☞och (1803-2006). Pre-

✡ov: Vydavate✌stvo Michala Va✡ka, 2006. 
ZUBKO, P., HROMJÁK, ✍.: Ko☛ickí biskupi. Vranov nad Top✌ou 1998. 
ZUBKO, P., ✁VÁRNY, M.: Spi☛skí biskupi. Spi✡ská Kapitula - Spi✡ské 

Podhradie: K✎azský seminár biskupa Jána Vojta✡✡áka, 1996. 
 

 
 


