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ÚVOD
Publikácia, ktorú držíte v  rukách, poukazuje 

na  skutočné duchovné a  kultúrne dedičstvo Spišskej 
Kapituly. Toto miesto v  minulosti označovali aj  ako 
locus credibilis-dôveryhodné   miesto, kde sa overovali 
významné listiny. Publikácia chce poukázať na duchovné 
a  kultúrne dedičstvo predovšetkým v  oblasti filozofie, 
teológie a jej predmetov, ako aj v oblasti sociálnej práce, 
cirkevnej hudby, spirituality a  životných svedectiev 
významných osobností, ktoré tu počas stáročí žili, 
pôsobili, učili a formovali celé generácie študentov. To je 
aj hlavným cieľom tejto publikácie. Publikácia je jedným 
z výstupov projektu KEGA, ktorého hlavným riešiteľom 
je prof. Anton Tyrol.

Počiatky systematického vzdelávania na  Spišskej 
Kapitule sú spojené predovšetkým s  teologickým 
vzdelávaním. Siahajú do  obdobia stredoveku a  súvisia 
s existenciou Spišského prepoštstva, ktoré malo svoje sídlo 
v  Spišskej Kapitule. Spišský prepošt, ktorý mal riadnu 
biskupskú jurisdikciu na  území Spišského prepoštstva, 
bol povinný zabezpečiť  náležitú kňazskú formáciu 
a  teologické vzdelanie kňazov Spišského prepoštstva. 
Tak tu vznikla v 13. storočí aj takzvaná kapitulská škola. 
Neskôr bola aj Tridentským koncilom nariadená výchova 
a  formácia budúcich kňazov v  kňazských seminároch. 
K založeniu kňazského seminára došlo takmer 40 rokov 
po  vzniku Spišskej diecézy. Túto úlohu po  snahách 
svojich dvoch predchodcov napokon zavŕšil spišský 
biskup Michal Brigido, ktorý v roku 1815 zriadil a otvoril 
Spišský kňazský seminár v  Spišskej Kapitule. Štúdium 
teológie v  seminári bolo rozložené na  obdobie štyroch 
rokov. Profesori seminára mali mať ukončený aspoň 
doktorát na  vtedajšej kráľovskej univerzite. Vyučovali 
sa tieto hlavné predmety: Sväté písmo, Cirkevné dejiny, 
Fundamentálna teológia s  patrológiou, Dogmatika 
s  polemikou, Morálna a  pastorálna teológia, Cirkevné 
právo.

Klasická éra spišského seminára nastala počas 
pôsobenia spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Súčasťou 
reformných zmien, ktoré naštartoval v  spišskom 
seminári spišský biskup Vojtaššák, bolo zosúladenie 
teologického vzdelávania s  predpismi CIC z  roku 
1917, ktorý nariaďoval zavedenie šesťročného štúdia, 
t. j. dva roky filozofie a  štyri roky teológie. Najvyššiu 
kvalitu profesorov dosiahol spišský seminár za  čias 
rektora Ferka Skyčáka, ktorý bol rektorom v  rokoch 
1938 – 1944. Vtedy došlo po takmer dvadsiatich rokoch 
úsilia biskupa Vojtaššáka a rektorov spišského seminára 
k  vybudovaniu vysoko kvalifikovaného profesorského 
zboru na európskej úrovni. Toto úsilie bolo však zmarené 
nástupom komunizmu v roku 1950, keď kňazský seminár 

bol násilne zavretý a odovzdaný pod správu Odboru pre 
cirkevné záležitosti KNV v Košiciach.

Po páde komunistického režimu spišský biskup 
František Tondra ihneď podnikol kroky k  obnoveniu 
spišského seminára.   Dekrétom zo dňa 12. januára 
1990   vymenoval Jozefa Jaraba za  rektora obnoveného 
kňazského seminára, ktorý dostal meno po  Božom 
sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Po  potrebných 
opravách počas jari a  leta roku 1990, mohol spišský 
biskup František Tondra 3.  októbra 1990, slávnostnou 
svätou omšou Veni Sancte, otvoriť prvý akademický 
rok v  obnovenom seminári pre bohoslovcov Spišskej, 
Košickej a Rožňavskej diecézy. O rok neskôr, po obnovení 
seminára, došlo k  zriadeniu Teologického inštitútu, 
ktorý od 24. októbra 1991 bol súčasťou Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave. Štúdium teológie bolo predĺžené z  piatich 
na  šesť rokov s  riadnym ukončením magisterského 
štúdia a  získaním titulu magister v  študijnom odbore 
katolícka teológia. Najvzácnejšou udalosťou novodobej 
histórie spišského kňazského seminára bola návšteva 
pápeža sv. Jána Pavla II., ktorý na  Spišskej Kapitule 
prenocoval z  2. na  3. júla 1995 počas jeho pastoračnej 
návštevy Slovenska. Pri tejto príležitosti sa podpísal aj do 
kroniky kňazského seminára. Dôležitou organizačnou 
zmenou bol v roku 2003 prechod Teologického inštitútu 
v  Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí z  Univerzity 
Komenského v Bratislave pod novovzniknutú Katolícku 
univerzitu v Ružomberku a jeho afiliácia pod Teologickú 
fakultu. Slávnostná inaugurácia Teologickej fakulty 
v  Košiciach sa konala 8. novembra 2003 v  Košiciach. 
K  zmene vo  vedení spišského seminára došlo potom, 
čo dlhoročného rektora seminára Jozefa Jaraba, ktorý 
od  roku 1990 formoval celé generácie kňazov Spišskej, 
Košickej a Rožňavskej diecézy, vystriedal 16. mája 2014 
aktuálny rektor seminára a  moderátor Teologického 
inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí Peter 
Majda.

Táto publikácia chce poukázať na  historické 
okolnosti vzniku tejto vzdelávacej inštitúcie v minulosti, 
čo vhodne dopĺňajú aj  životopisy rektorov kňazského 
seminára. Rovnako chceme v  publikácii priblížiť 
analýzu jednotlivých profilových, hlavných predmetov 
poukázaním na  ich miesto v  teologickom vzdelávaní 
v minulosti a v súčasnosti, ako aj priblížiť životné svedectvo 
profesorov jednotlivých predmetov, ktorí v  kňazskom 
seminári počas jeho existencie vyučovali. Za túto prácu 
je potrebné poďakovať súčasným profesorom, ktorí 
na  tomto vedecko-pedagogickom pracovisku dnes 
pôsobia, a  ktorí spracovali tieto informácie v  podobe 
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HISTÓRIA TEOLOGICKÉHO 
VZDELÁVANIA NA SPIŠI 
A DEJINY SPIŠSKÉHO 
KŇAZSKÉHO SEMINÁRA
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Počiatky systematického teologického vzdelávania 
kléru na  Spiši siahajú do  obdobia stredoveku a  súvisia 
s  existenciou Spišského prepoštstva, ktoré malo svoje 
sídlo v  Spišskej Kapitule. Spišský prepošt, ktorý mal 
riadnu biskupskú jurisdikciu na  území Spišského 
prepoštstva, bol povinný zabezpečiť  náležitú kňazskú 
formáciu a  teologické vzdelanie kléru Spišského 
prepoštstva. Už dávno pred  vydaním dekrétu 
Tridentského koncilu, ktorý nariaďoval každému 
biskupovi zriadenie vlastného kňazského seminára, 
sa klérus musel podrobiť tzv. tyrocíniu, t. j. skúške, 
prv než boli vysvätení za  kňazov. Spišského prepošta 
zaväzovali nariadenia uhorského cirkevného snemu, 
ktorý sa konal v  roku 1114 v  Ostrihome. Podľa týchto 
nariadení kánon 6, pod  názvom De idiotis presbyteris, 
zakazoval biskupom, prepoštom a opátom svätiť hlúpych 
a  nevzdelaných kňazov a  tých, u  ktorých nebola istota 
o bezúhonnom mravnom živote kandidáta.1

Kandidáti na kňazstvo v stredoveku sa vo všeobecnosti 
mohli vzdelávať v  teológii v  kapitulných, kláštorných 
alebo  farských školách. Počnúc od  13. storočia sa 
duchovenstvo mohlo vzdelávať už aj  na zahraničných 
univerzitách, kým v  Uhorsku prvá univerzita bola 
založená až v druhej polovici 14. storočia. Tento spôsob 
formácie využívala na  Spiši len malá časť kléru, kým 
väčšina sa formovala v kapitulnej škole alebo mestských 
školách. Podľa nariadení Tretieho lateránskeho 
koncilu, z  roku 1179, povinnosť zabezpečiť teologické 
vzdelávanie kandidátov kňazstva mal každý biskup. 
Pri  každom katedrálnom kostole mal byť ustanovený 
magister, ktorý mal vyučovať klerikov. Štvrtý lateránsky 
koncil, z roku 1215, rozšíril túto povinnosť teologického 
vzdelávania na väčšie farské kostoly, ktoré mali finančne 
vydržiavať magistra farskej školy tak, aby mal dostatok 
zdrojov na dôstojné živobytie. Magister mal záujemcom 
o  teologické štúdium poskytovať vzdelanie zadarmo. 
Akcent pri výučbe sa mal klásť predovšetkým na výklad 
Svätého písma a  na pastoračnú starostlivosť o  duše, 

1 PÉTERFI, C. Sacra Concilia Ecclesiae Romano-
Catholicae in Regno Hungariae celebrata. Vol. I. Posonii: Typis 
Haeredum Royerianorum, 1741, s. 56. 

ku  ktorým sa odporúčalo tiež vyučovanie gramatiky.2 
V  Uhorsku nariadenia týchto dvoch lateránskych 
koncilov, o  teologickom vzdelávaní klerikov, prešli 
do  praxe prostredníctvom úradu kanonika lektora 
a  kantora. V  súlade s  uhorskou praxou v  Spišskej 
Kapitule, minimálne za  čias spišského prepošta Mateja 
(1234-1258), bola zriadená kapitulská hodnosť lektora 
a kantora, to znamená, že možno predpokladať, že v tom 
čase už mohla existovať kapitulná škola na Spiši.3 Prvá 
písomná zmienka o existencii kapitulnej školy v Spišskej 
Kapitule, v ktorej sa vychovávali spišskí klerici, sa však 
nachádza až v testamente spišského prepošta Mutimíra 
(1262-1281) z roku 1273.4 Prepošt Mutimír patril medzi 
vážených vzdelancov svojej doby. Vzdelanosť Mutimíra 
bola známa na  uhorskom kráľovskom dvore, o  čom 
svedčí jeho poverenie zo strany uhorského kráľa Štefana 
V. vykonávať úlohu vychovávateľa mladého vojvodu 
Ladislava. Skutočnosť, že prepošt Mutimír prišiel 
na Spišskú Kapitulu z dvora kráľovnej, kde pôsobil ako jej 
kancelár, len podčiarkuje úroveň jeho vzdelania. Prepošt 
Mutimír v  spomínanom závete z  roku 1273, podobne 
ako neskôr aj ďalší spišskí prepošti, odkázal vo svojom 
testamente viacero kníh (Bibliu, dekréty kánonického 
práva, dielo sv. Gregora Veľkého Pastoralis, historickú 
príručku Petra Comestora Storia scolastica a životopisy 
svätých, Liber sententiarum Petra Lombardského) priamo 
Spišskej Kapitule. Prostredníctvom týchto darov vzrastala 
úroveň kapitulskej knižnice, a tým sa úmerne  zvyšovala 
úroveň kapitulskej školy a vôbec možnosti teologického 
vzdelávania na  Spiši. Podobne aj  spišský prepošt Ján 
odkázal vo svojom závete, z roku 1348, kódexy s textami 
kánonického práva i ďalšie bližšie neurčené zväzky kníh. 
O  vysokej úrovni vzdelanosti spišských kanonikov, 

2 ALBERIGO, Giuseppe (ed.). Conciliorum 
oecumenicorum decreta. Bologna: EDB, 2002, s. 240. 
3 HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte 
Scepusio olim collegiati. Szepesváralja: Typis Dionysii  Buzás, 
1901, s. 22. 
4 Štátny archív Levoča, Súkromný archív Spišskej Kapituly, 
Scrin. XII. fasc. I, Nr. 1; WAGNER, Carolus. Analecta 
Scepusii. Vol. III. Posonii et Cassoviae: Joannis Michaelis 
Landerer, 1778, s. 10; HRADSZKY, Josephus. Szepes-
vármegye a mohácsi vész elött. Szepesváralja: Szita Géza, 
1888, s. 103; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. 299-302; SOPKO, Július. Stredoveké latinské 
kódexy v slovenských knižniciach. Martin: Matica slovenská, 
1981, s. 10-11; ŠEDIVÝ, Juraj. Stredoveká písomná kultúra 
na Spiši. In HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław A. 
(ed.). Historia Scepusii I. Bratislava – Krakow, 2009, s. 487; 
CHALUPECKÝ, Ivan. Pohľad do histórie spišského seminára. 
In HUDÁK, Ján (ed.). V mene Božom. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, s. 15. 

článkov. Na  konci publikácie sa venujeme aj  istému 
porovnaniu úrovne vzdelávania v  Spišskej Kapitule, 
v  Prahe a  v  Olomouci. Zároveň prinášame informácie 
o  súčasnom stave vzdelávania a  formovania v  tejto 
výchovno-vzdelávacej inštitúcii, keď patrí pod Katolícku 
univerzitu v Ružomberku, a keď sa tu okrem budúcich 
kňazov-bohoslovcov opäť vzdelávajú a  vychovávajú 
aj  veriaci laici v  študijných programoch sociálna 
práca a  učiteľstvo hudby a  cirkevnej hudby. V  každej 
výchovno-vzdelávacej inštitúcii je potrebné poznať 
svoju históriu, svoje korene, poznať svoje duchovné 

i kultúrne dedičstvo a mať víziu do budúcnosti. Verím, že 
kňazský seminár a teologický inštitút v Spišskej Kapitule, 
ako aj  táto publikácia je svedectvom bohatej histórie, 
kultúrneho dedičstva a životaschopnej mladej generácie 
profesorov i  študentov, ktorí chcú prispieť k  rozvoju 
a  dobru celej spoločnosti a  podieľať sa na  jej utváraní 
a formovaní. Ostáva už len zaželať kňazskému semináru 
a  teologickému inštitútu: Vivat, crescat, floreat!-Nech 
táto inštitúcia žije, rastie, rozvíja sa a prekvitá!

Peter Majda
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ktorí vyučovali v  kapitulskej škole, svedčí skriptorská 
aktivita na  Spišskej Kapitule. Dôkazom je zachovaná 
malá časť breviára, tzv. diurnale, ktorá je podľa súdobého 
zápisu v  kalendári dielom spišského kanonika Pavla 
Benediktiho spred roku 1357. Na základe zachovaných 
zväzkov možno tvrdiť, že potrebu liturgických kníh si 
Spišská Kapitula kryla vlastnou skriptorskou činnosťou. 
Prezrádza to zachovaný Spišský graduál z  roku 1426, 
ktorý je dielom istého Juraja z  Kežmarku a  Spišský 
antifonár z  15. storočia, ktoré sú prácou domácich 
skriptorov a  iluminátorov. O  vysokej vzdelanostnej 
úrovni istej časti kléru Spišského prepoštstva svedčia 
početní skriptori, ktorí prevažne študovali v  Krakove, 
ako Mikuláš z  Bugľoviec, ktorý v  roku 1434 vyhotovil 
jeden rukopis, alebo Ján Kos zo  Spišského Podhradia, 
autor rukopisu z roku 1430.5  

Veľký rozkvet zažila kapitulská škola počas 
pôsobenia spišského prepošta Jána Štoka [Stock] 
(1433-1464) a  Gašpara Baka [Back] (1464-1493). 
Vtedy došlo   nielen k  posilneniu autority spišských 
prepoštov, potvrdeniu ich starých privilégií a nezávislosti 
od  ostrihomských arcibiskupov zo  strany pápeža, ale 
aj k  vzniku  nebývalého kultúrneho pohybu na Spiši. Ten 

5 SOPKO, J. Stredoveké latinské kódexy v slovenských 
knižniciach, s. 11, 228-229. 

vyplynul, okrem stavebnej činnosti na Spišskej Kapitule, 
aj vďaka osobnému úsiliu spišských prepoštov. Ján Štok 
mal univerzitné vzdelanie v  Bologni. Bol doktorom 
medicíny a  umenia.6 O  osobnej podpore vzdelávania 
na  Spiši za  čias Jána Štoka dosvedčuje fakt, že za  jeho 
pôsobenia sa počet škôl na Spiši tak zvýšil, že duchovný 
Vratislavskej diecézy, magister Mikuláš de Brega, bol 
prepoštom Štokom ustanovený za rektora škôl Spišského 
prepoštstva a  sublektora Spišskej katedrálnej školy sv. 
Martina pre vedeckú sústavu bakalaureátu.7

Spišského prepošta Gašpara Baka uviedol 
do úradu  uhorský kráľ Matej Korvín. Ako bývalý vojak, 
neskôr kňaz, študoval právo a teológiu v Nemecku a určitý 
čas pôsobil aj  v  Taliansku. Svoj vzťah ku  kráľovskému 
dvoru prejavil okrem iného aj  tým, že počas prestavby 
prepoštského chrámu dal vyhotoviť na  hlavnom oltári 
svätcov z  rodu Arpádovcov a  Anjouovcov.8 Zapísal sa 
ako hlavný podporovateľ vedy a  umenia. Všeobecne 

6 ŠPIRKO, Jozef. Výtvarné pamiatky Spišskej Kapituly. 
Turčiansky sv. Martin: Neografia, 1943, s. 16; HRADSZKY, 
Initia progressus ac praesens status Capituli, s. 363; PÉTERFI, 
C. Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno 
Hungariae celebrata. Vol. I., s. 196.
7 WAGNER, C. Analecta Scepusii. Vol. III., s. 161. 
8 PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I. Spišská Kapitula, s. 64. 

je považovaný za  hlavného donátora a  mecéna 
spišskokapitulskej maliarskej školy. Počas jeho pôsobenia 
na štúdium kanonického práva zabezpečil pre spišských 
kanonikov, ktorí viedli kapitulskú školu, vzácne 
inkunábulum s  tlačou cirkevnoprávnych nariadení, 
obohatené o  maliarsku výzdobu Decretum Gratiani 
z roku 1474.9

Okrem kapitulnej školy existovali na Spiši aj kláštorné 
školy, v  ktorých sa vychovávali nielen rehoľníci. 
Cistercitské opátstvo v  Spišskom Štiavniku, ktoré 
existovalo už v roku 1224,10 určite malo svoju kláštornú 
školu, keďže podľa uznesenia cistercitskej rehole, z roku 
1245, každé opátstvo malo mať svoju kláštornú školu.11 
Okrem kláštorných škôl pravdepodobne v  každom 
meste na  Spiši existovala mestská škola. O  tom, že 
na  Spiši bolo o  vzdelávanie kléru dobre postarané, 
svedčí to, že Spišské prepoštstvo malo už v  15. storočí 
svojho školského inšpektora.12 O vysokej vzdelanostnej 
úrovni kňazov v  spišských mestách svedčí Bratstvo 24 
kráľovských farárov, ktoré existovalo už v  roku 1248 
a  ktoré bolo na  vysokej kultúrnej a  morálnej výške.13 
V konfraternite spišských kráľovských farárov sa klérus 
častejšie stretával a  na svojich stretnutiach pretriasali 
viaceré teologické otázky, čím si dopĺňali teologické 
vzdelanie.14 O tom, že Spiš mal už v stredoveku vzdelaný 
klérus, svedčí nielen skutočnosť, že odtiaľ pochádzali 
viacerí univerzitní profesori, ale aj  to, že na  Spiši sa 

9 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, 
Knižnica Spišskej Kapituly, KSK 1; 
10 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši. 
Ružomberok: LEV, 1927, s. 23. 
11 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy. In Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. 
Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 1943, s. 72. 
12 PIRHALLA, Márton. A Szepesi prépostság vázlatos 
története kezdedtől a püspökség felállításaig. Lőcse: József Reiss, 
1899, s. 60. 
13 Prvá známa zachovaná písomná zmienka o existencii 
tohto združenia je z roku 1268. Konfraternita zanikla v roku 
1674. HOMZA, Martin. Podiel saských hostí na počiatkoch 
Spišského prepoštstva. In HROMJÁK, Ľuboslav (ed.). Z dejín 
Spišského prepoštstva: Zborník z medzinárodnej konferencie 
pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej o Spišskom 
prepoštstve. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2010, s. 59. Tradícia spišských Sasov 
uvádza, že bratstvo vzniklo v roku 1248. WAGNER, Carolus. 
Analecta Scepusii sacri et profani. Vol. II. Viennae: Typis Joan. 
Thomae de Trattnern, 1774, s. 9. Jozef Hradský počiatok 
konfraternity datoval už do roku 1239 počas pôsobenia 
spišského prepošta Mateja. HRADSZKY, Josephus. A XXIV. 
királyi plébános testvérülete (XXIV regalium plebanorum 
fraternitas) és a reformáció a Szepességen. Miskolcz 1895, s. 38. 
14 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 73.

zachovalo mnoho veľmi cenných farských knižníc, 
predovšetkým knižnica Konfraternity 24 kráľovských 
farárov.15 Počnúc od 15. storočia medzi klérom Spišského 
prepoštstva nechýbali vzdelaní kňazi, ktorí študovali 
na  zahraničných univerzitách. Medzi takýchto kňazov 
patrili predovšetkým Hermanus, farár z  Levoče, ktorý 
bol doktorom obojeho práva, spišský prepošt Ján Štok 
[Stock] doktor medicíny a umenia, prepošt Gašpar Bak 
[Back] a  spišský kanonik Juraj Leudeschit, ktorí mali 
doktorát z obojeho práva, ostrihomský kanonik Andrej 
de Odorin, župan a  spišský kanonik Sindranus a  farár 
z  Levoče Gašpar Törchtl, ktorí získali titul magister. 
V  období humanizmu sa preslávil levočský farár Ján 
Henckel, ktorý udržiaval korešpondenciu s  Erasmom 
Rotterdamským.

Napriek zlepšujúcim sa možnostiam vzdelávania 
v  teológii, počas vrcholného a  neskorého stredoveku, 
predsa však všeobecné kritériá pre kandidátov 
na  kňazstvo neboli vysoké a  úroveň teologického 
vzdelania predovšetkým na  vidieku, kde sa nachádzala 
väčšina farností Spišského prepoštstva, nebola vysoká. 
Stačilo, že kandidát ukončil farskú školu. Kňazom sa 
mohol stať aj  taký, ktorý nenavštevoval žiadnu školu. 

15 CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 15. 

Pápež Pius VI.
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Stačilo, keď ho miestny farár naučil po  latinsky, vedel 
odslúžiť svätú omšu a vysluhovať sviatosti a aby sa vedel 
orientovať v cirkevnom kalendári. Následne sa podrobil 
skúške (examen ordinationis) pred biskupom poverenými 
kňazmi, ktorí potom vyniesli úsudok o  vhodnosti 
a pripravenosti kandidáta na kňazstvo pred biskupom.16

Na začiatku novoveku, pôsobením renesančného 
uvoľňovania mravov a svetáckeho ducha, morálna úroveň 
kléru značne poklesla. Celkovo západné kresťanstvo 
sa ocitlo vo  veľkej sociálnej a  náboženskej kríze, ktorá 
vyústila do  fragmentácie západného kresťanstva 
prostredníctvom rôznych konfesií. Protestantizmus 
priťahoval ľudí lákavou vieroukou a  mravoukou. 
Duchovenstvu lichotil tým, že zrušil celibát, veriacim 
tým, že zrušil pôsty a  ušnú sv. spoveď. Nižší klérus, 
ktorý mal slabé vzdelanie a  kultúrne neprevyšoval 
pospolitý ľud, nevybadal dogmatickú nejasnosť šíriacich 
sa bludných náuk. Veľká časť tohto kléru nemala nijaké 
vnútorné spojenie s  Katolíckou cirkvou a  uvoľnenie 
mravnej disciplíny, ktorú hlásal protestantizmu, využil 
klérus ako príležitosť vo  vhodnom čase zbaviť sa 
kňazských záväzkov.17

Potreba účinnej reformy Katolíckej cirkvi 
prostredníctvom kvalitného vzdelaného a  zbožného 
kléru viedla v 16. storočí k zriadeniu inštitúcie seminára. 
Konciloví otcovia na  Tridentskom koncile (1545-
1563) schválili na  23. sesii, dňa 15. júla 1563, dekrét 
Quum adolescentium aetas o  kňazskej výchove. Tento 
dekrét okrem iného nariaďoval každému diecéznemu 
biskupovi, aby zriadil vo svojej diecéze jeden alebo viac 
seminárov, v  ktorom sa budú formovať budúci kňazi 
diecézy. 18 Povinnosť zriadiť seminár v Spišskej Kapitule 
podľa predpisov Tridentského koncilu nastalo až potom, 
čo z  rozhodnutia panovníčky Márie Terézie a  na jej 
nátlak pápežskou bulou Pia VI. Romanus Pontifex z 13. 
marca 1776 vznikla Spišská diecéza.19 Potreba zriadenia 
spišského seminára kolidovala s  potrebou zriadiť 
na Spiši kňazský domov pre starých kňazov. Cisárovná 
Mária Terézia dekrétom z  29. októbra 1779 darovala 
prvému spišskému biskupovi, Karolovi Salbeckovi, 

16 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 71-73. 
17 ŠPIRKO, Jozef. Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom 
na cirkevný vývin Slovenska. Vol. II. Martin: Neografia, 
1943, s. 120-121.
18 ALBERIGO, Conciliorum oecumenicorum 
decreta, s. 742-753. 
19 TOMKO, J. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
1995; HROMJÁK, Ľ. Okolnosti, snaženia a priebeh vzniku 
Spišskej diecézy. In: Nové horizonty, 2007, roč. 1, č. 1, s. 18-19.

na  tento účel budovu bývalej jezuitskej rezidencie 
v Spišskej Kapitule, tzv. codrie, ktorá sa stala základom 
budúceho spišského seminára.20 O  pôvodnom účele 
tejto budovy, ako kňazského domova na  oddych pre 
starých kňazov a na formáciu pre novokňazov, prezrádza 
nápis na  mramorovej tabuli z  roku 1780, umiestnenej 
nad  vstupom do  seminára: PRESBYTERORUM 
JUNIORUM EDUCATIONI EMERITORUM QUIETI 
AUGUSTAE MARIAE THERESIAE CLEMENTISSIMA 
DONATIONE CAROLUS PRIMUS SCEPUS. EPPUS 
DE SALBECK P. P. ANNO MDCCLXXX.21

Povinnosť zriadiť spišský seminár prevzal v  poradí 
druhý spišský biskup, Ján Anton Révay (1788-1806), 
ktorému Uhorská miestodržiteľská rada nariadením 
zo  17. novembra 1797 prisúdila spišskokapitulský 
kňazský dom na  účely zriadenia diecézneho seminára. 
Biskup Révay na  naliehanie Uhorskej miestodržiteľskej 
rady zvolal 24. októbra 1802 diecézne zhromaždenie 
kléru do Spišského Štiavnika, na ktorom bola zriadená 
tzv. Révayovská fundácia, ktorú tvorila základina 50 000 
zlatých. Rátalo sa s  kapacitou pre 44 bohoslovcov. 
Záležitosti seminára neboli ešte doriešené, keď 9. 

20 HRADSZKY, Initia progressus ac praesens status 
Capituli, s. 94. 
21 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 115. 

januára 1806 biskup Ján Anton Révay zomrel.22 Úlohu 
zriadiť spišský seminár napokon prevzal nový spišský 
biskup, Michal Jozef Andrej Brigido, barón (1807-1816). 
Biskup Brigido v roku 1810 pristúpil k prestavbe budovy 
bývalého ranobarokového jezuitského kolégia z  roku 
1647 pre potreby plánovaného spišského seminára. 
Riadením prestavby budovy poveril kanonika Juraja 
Paleša [Paless], tvorcu prvej po  slovensky napísanej 
pedagogiky.23 Začiatok prestavby, ktorú podporoval cisár 
František I., prezrádza nápis na frontálnej stene budovy 
pod  tympanónom: FRANCISCUS I. RELIGIONI ET 
SCIENTIIS MDCCCX. Pôvodne tympanón zdobila 
nástenná maľba.24 Hoci stavba seminára nebola ešte 
úplne ukončená na  nátlak Uhorskej miestodržiteľskej 
rady, ktorá žiadala biskupa Brigida, aby v školskom roku 
1815/1816 bezodkladne umiestnil spišských klerikov 
vo svojom vlastnom seminári25, biskup Brigido už 1. júla 
1815 vymenoval prvého rektora spišského seminára, 
Daniela Udránskeho.26 Patrónom spišského seminára sa 

22 HROMJÁK, Ľ. Ján Anton de Réva (Révay). In: Kapitula, 
2014, roč. 3, č. 3, s. 14-15; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 
2015, s. 30-31. 
23 Paedagogia Slowenská pre Triwiálske Školi Biskúpstwa 
Spišského. Levoča: Ján Wethmühler, 1820; MIŠKOVIČ, A. 
Juraj Palless v dejinách slovenského školstva. In: MIŠKOVIČ, 
A. (ed.). Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-katolíckeho 
Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava: SSV, 1931, s. 61-
76. 
24 PUŠKÁROVÁ, B. – PUŠKÁR, I. Spišská Kapitula. 
Bratislava: Tatran, 1981, s. 108. 
25 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 118. 
26 Archív Biskupského úradu Spišské Podhradie (ABÚ Sp. 
Podhradie), Osobný spis Daniel Udránsky, f. 1r; Schematismus 
venerabilis cleri dioecesis Scepusiensis pro anno 1811. 

stal svätý Ján Nepomucký. Slávnostné otvorenie spišského 
seminára sa uskutočnilo 12. novembra 1815.27 Dňa 13. 
novembra 1815 sa začali pre bohoslovcov exercície. 
Po ich skončení, 17. novembra, rektor Udránsky otvoril 
prvý školský rok v spišskom seminári.

V  prvom školskom roku 1815/1816 boli študenti 
biskupského lýcea v  Spišskej Kapitule umiestnení 
do  štyroch ročníkov, v  ktorých sa študovali výlučne 
teologické predmety, cirkevné dejiny a  biblické jazyky. 
Študenti druhého až štvrtého ročníka sem nastúpili 
zo  seminára v  Trnave, kde boli značne ovplyvnení 
slovenským národným obrodením, a  tak spišský 
seminár sa stal dôležitým bernolákovským centrom 
na Slovensku.28

V  časoch vzniku spišského seminára sa rozlišovala 
časť vzdelávacia, ktorá sa nazývala biskupským lýceom, 
a časť formačná, ktorú predstavoval seminár. V dejinách 
seminára až do  začiatku 20. storočia rektor seminára 
bol zväčša zároveň aj  prodirektorom biskupského 
lýcea a  riaditeľom Chlapčenského učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule, ktorý sa nachádzal v  priestoroch 
seminára.29 Výstavbou novej budovy učiteľského 
ústavu došlo k  definitívnemu oddeleniu funkcie 
rektora seminára od  riaditeľa učiteľského ústavu. 
Promulgáciou Kódexu kánonického práva z  roku 1917, 
ktorý určoval rektorom seminára povinnosť postarať 
sa o  výchovu i  teologické vzdelávanie bohoslovcov, 
funkcia prodirektora biskupského lýcea, stanovená 
Uhorskou miestodržiteľskou radou v  roku 1815, sa 
javila ako zbytočná a zanikla. Posledným prodirektorom 
biskupského lýcea bol Ján Jurík.30

Vicerektori seminára sa zväčša venovali chodu 
seminára a iba výnimočne prednášali. Štúdium teológie 
v  seminári bolo rozložené na  obdobie štyroch rokov, 
a tak ako vo všetkých seminároch v Uhorsku riadilo sa 

Leutschoviae: Typis Josephi Mayer, 1811, s. 66; Schematismus 
cleri dioecesis Scepusiensis pro anno 1816. Leutschoviae: 
Typis Joannis Wethmühler, 1816, s. 7-8; HRADSZKY, Initia 
progressus ac praesens status Capituli, s. 517; MAHÚT, J. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Bakalárska 
práca. Ružomberok: KU, 2012, s. 33-35.  
27 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 119. 
28 KÚTNIK ŠMÁLOV, J. Zástoj katolíckej hierarchie 
v slovenskom národnom a kultúrnom živote. In: 
GALAN, P. (ed.). Mons sancti Martini. Ružomberok: LEV, 
1947, s. 105 – 106; PODHOREC, G. Bernolákovské stredisko 
na Spiši. In: Katolícke noviny, 1987, roč. 102, č. 28, s. 5.
29 CHALUPECKÝ, Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 16. 
30 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 148 – 149.

Prvý spišský biskup Karol Salbeck.

Mramorová tabuľa s nápisom nad vstupom do kňazského 
seminára z roku 1780.
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podľa tereziánskych učebných plánov z roku 1779. Podľa 
týchto plánov profesori seminára mali mať ukončený 
aspoň doktorát na kráľovskej univerzite, a čo do výberu 
predmetov sa malo vyučovať:
1. Sväté písmo – Starý aj  Nový zákon s  pomocnými 

rečami – hebrejčina a gréčtina.
2. Cirkevné dejiny, ktorým malo predchádzať štúdium 

dejín náboženstva.
3. Fundamentálna teológia s patrológiou.
4. Dogmatika s polemikou.
5. Morálna a pastorálna teológia.
6. Cirkevné právo prispôsobené uhorským zákonom.

Na teologické štúdium nebolo možné prijať 
nikoho, kto nemal skončený filozofický kurz s dobrým 
prospechom. Popri spomínaným predmetom sa mal 
klásť dôraz na  rétoriku a  na spôsobilosť klerikov 
vyučovať katechizmus na  školách.31 Na  biskupskom 
lýceu sa prednášala dogmatika, kánonické právo, 
cirkevné dejiny, polemika, biblikum, hermeneutika, 
morálka a  pastorálka, neskôr pribudli aj  iné predmety, 
medzi nimi napr. fundamentálna teológia, patrológia, 
latinčina, biblické jazyky, exegéza, slovenčina, maďarčina 
a nemčina, napokon aj filozofia.32 Do spišského seminára 
sa pôvodne prijímali študenti, ktorí už absolvovali 
dvojročný filozofický kurz v  rámci malého seminára 
v  rokoch 1824-1841 v  Jágri a  v  rokoch 1841 – 1857 
v  Rožňave. V  školskom roku 1857/1858 bol zavedený 
filozofický kurz v  spišskom seminári, ktorý nahradil 
posledné dva ročníky gymnázia, septimu a  oktávu. 
Takto sa do  spišského seminára mohli prihlásiť už 
absolventi 6. ročníka gymnázia bez maturity, keďže 
riadne gymnaziálne štúdium trvalo osem rokov.33 Tento 
filozofický kurz na  Spiši bol poskytnutý študentom až 
do  roku 1905, kedy spišský biskup, Alexander Párvy, 
uložil kandidátom na  kňazstvo povinnosť absolvovať 
filozofický kurz s ukončenou maturitou ešte pred vstupom 
do spišského seminára v niektorom z malých seminárov 
v Uhorsku. Spišskí klerici študovali v časoch Alexandra 
Párvyho v malom seminári v Rožňave.34

Klasická éra spišského seminára nastala počas 
pôsobenia spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Súčasťou 
reformných zmien, ktoré naštartoval v  spišskom 

31 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 132 – 133.
32 CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 16.
33 HRADSZKY, Initia progressus ac praesens status 
Capituli, s. 97.
34 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 150; DLUGOŠ, Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov, s. 47. 

seminári spišský biskup Vojtaššák, bolo zosúladenie 
teologickéh o vzdelávania s predpismi CIC z roku 1917, 
ktorý v kánone č. 1365 nariaďoval zavedenie šesťročného 
štúdia, t. j. dva roky filozofie a  štyri roky teológie.35 
Predĺženie teologickej prípravy v  seminári bolo však 
veľmi odvážne, pretože spišský seminár bol v  tom čase 
takmer prázdny a vedenie sa mohlo právom obávať, že 
zvýšením náročnosti ešte viac poklesne počet študentov 
teológie. Opak bol však pravdou. Vojtaššák nebol mužom 
kompromisov. Neupúšťal z nárokov na študentov. Preto 
sa mu podarilo vytvoriť kvalitný klérus Spišskej diecézy. 
Spišský biskup podstúpil na útraty biskupskej pokladnice 
štúdiá nadaných bohoslovcov, ktorých vysielal do Ríma, 
Innsbrucku, Prahy a  Olomouca, aby zvýšil úroveň 
prednášania teológie na  Spiši.36 Významným počinom 
v  dejinách seminára bolo uskutočnenie celkovej 
reformy seminára, ktorej predchádzalo skvalitnenie 
pedagogického zboru a  následne v  roku 1932   biskup 
podporil kompletnú prestavbu seminára finančným 
nákladom vo  výške 3  325 000 korún, ktorá trvala 
do  jesene 1933. Prestavbu projektoval architekt Jozef 

35 CIC 1917 kán 1365. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis 
Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV. Città del Vaticano: 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, s. 371. 
36 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 154-155. 

Šašinka a realizoval architekt Štefan Horváth z Popradu. 
Celá rekonštrukcia v  modernom funkcionalistickom 
slohu bola pod  drobnohľadom pamiatkového úradu, 
ktorý dbal o to, aby nadstavbou seminára nebol narušený 
historický vzhľad starej budovy. Pamiatkovému úradu 
však nevadilo radikálne riešenie architekta Šašinku, 
ktorý navrhol odstránenie bývalej jezuitskej veže 
a červenou tehlou vykladané druhé poschodie budovy, 
v dôsledku čoho sa pôvodný ráz seminára úplne vytratil. 
Za obeť padla aj záhrada seminára, ktorá ustúpila stavbe 
internátu chlapčenského učiteľského ústavu. V  rámci 
rekonštrukcie seminára došlo aj k zväčšeniu seminárnej 
kaplnky, do  ktorej až v  roku 1943 bol umiestnený 
slávny oltár svätého Jána Nepomuckého a  kazateľnica 
od  významného slovenského maliara Martina Benku, 
podľa návrhov umelca Jozefa Cincíka. Triptych Martina 
Benku považoval Ladislav Hanus za  prelomový 
v  modernom slovenskom sakrálnom umení pre svoju 
modernosť, pre nového ducha a  pre svoje pretrhnutie 
veľkej tradície, ktorá sa pre neho skončila barokom.37

37 HANUS, L. Situácia súčasného náboženského umenia. 
In: SKYČÁK, F. (ed.). Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 1943, s. 173-
177. 

Dôležitým medzníkom, ktorý posunul spišský 
seminár na  európsku úroveň, bolo rozhodnutie 
Vojtaššáka spolu s  profesorským zborom prispôsobiť 
štúdiá v  seminári tak, ako to stanovila apoštolská 
konštitúcia Deus scientiarum Dominus z 24. mája 1931, 
doplnená o  Ordinationes z  12. júna 1931.38 Cieľom 
tejto konštitúcie bolo stanoviť spoločný obsah, metódu 
a ciele teologického štúdia pre všetky teologické fakulty 
na svete. Vydanie konštitúcie Deus scientiarum Dominus 
bolo podnetom na  intenzívnejší intelektuálny rozvoj 
budúceho kléru prostredníctvom systematizovaných 
profesorských miest, ktoré mala každá teologická 
fakulta obsadiť kvalitnými profesormi a  adekvátne ich 
honorovať.

Profesor filozofie a od roku 1938 aj rektor seminára, 
Ferko Skyčák, základ formácie kléru postavil na  hesle 
„kňaz vo  svojom čase, kňaz svojho času“. 39 Vychádzal 
z  presvedčenia, že každý čas si vyžaduje aj  vytvorí 
svoj model kňaza, ktorý potrebuje. To, podľa neho, 
znamená   žiť v  strede dravého moderného prúdu 

38 Acta Apostolicae Sedis, 1931, vol. XXIII, s. 241-284; 
KUDRNOVSKÝ, A. Nová úprava studia na katolických 
fakultách bohosloveckých. Praha: Vlast, 1937. 
39 HANUS, L. Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava: 
LÚČ, 2001, s. 61.

Obraz biskupa Jána Vojtaššáka na rektoráte kňazského 
seminára.

Spišský kňazský seminár v čase svojho vzniku.
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a  jednako nedať sa ním strhnúť. Teologické štúdiá 
v Spišskej Kapitule, ešte pred vznikom Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty v  Bratislave v  roku 1936, čo 
do  obsahu i  formy sa úplne prispôsobili teologickým 
štúdiám na európskych fakultách. Preto, keď v apríli 1931 
sa novým rektorom spišského seminára stal Ján Ferenčík, 
formálne 11. apríla 1931 požiadal o  premenovanie 
Spišského seminára svätého Jána Nepomuckého 
na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej Kapitule.40

Najvyššiu kvalitu profesorov dosiahol spišský seminár 
za  čias Ferka Skyčáka, ktorý bol rektorom v  rokoch 
1938 – 1944, kedy došlo po  takmer dvadsiatich rokoch 
úsilia biskupa Vojtaššáka a rektorov spišského seminára 
k  vybudovaniu vysoko kvalifikovaného profesorského 
zboru na  európskej úrovni. Predstavoval v  sebe vrchol 
slovenskej intelektuálnej teologickej špičky profesorov, 
akými boli Jozef Špirko, Ladislav Hanus, Ján Jalovecký, 
Štefan Barnáš, Valentín Kalinay, Mikuláš Stanislav, Jozef 
Ligoš a  Otto Holúsek. Kvalita profesorského zboru sa 
odrážala aj  na kvalite študentov. Spišskí bohoslovci 
celkovo aj  v slovenskej katolíckej spisbe zaujímali 
popredné miesto. Medzi najvýznamnejších patrili 
predovšetkým tzv. piráti krásy: Ján Kováč, Janko Silan, 

40 ABÚ-SP, SB, č. 987/1933. Dokument uvedený 
v protokolárnej knihe však v archíve chýba.  

Mikuláš Šprinc a  slovenský Wolker Paľo Ušák-Oliva, 
ďalej Jozef Cehuľa (Pastorello), Peter Galan, Cyril 
Harmata-Milotínsky, František Hadri-Drevenický, 
Jozef Kútnik-Šmálov, Maroš Madačov, Štefan Náhalka, 
slovenský diplomat vo Vatikáne Jozef Kapala, významný 
bojovník za  slobodu Cirkvi v  období komunistického 
režimu Viktor Trstenský, ale tiež významní cirkevní 
historici: Alojz Miškovič, Štefan Šmálik, Jozef Vojtas 
a Ernest Tatarko.41

V  spišskom seminári po  Viedenskej arbitráži 
študovali nielen spišskí bohoslovci, ale tiež študenti 
z  Košickej a  Rožňavskej apoštolskej administratúry, 
pretože väčšia časť diecéz sa ocitla v  horthyovskom 
fašistickom Maďarsku. Takto  v akademickom roku 
1938/39 študovalo v spišskom seminári 73 bohoslovcov, 
z  toho deviati z  nich boli z  Rožňavskej apoštolskej 
administratúry a  dvaja z  Košickej apoštolskej 
administratúry.42

41 HROMJÁK, Ľ. Sonda do spišskej cirkevnej historiografie 
na konci 19. a v priebehu 20. storočia. In: Z minulosti Spiša 
XVII. Levoča: Spišský dejepisný spolok, 2009, s. 67-72. 
42 ABÚ-SP, Duplicatum Matricae Seminaristarum ex anno 
1938/39; Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato MCMXLIV. Ružomberok: LEV, 1944, s. 185, 
224.

Obdobie klasickej éry seminára počas rektorstva 
Ferka Skyčáka predstavuje vrchol činnosti a  dejín 
seminára, po  ktorom nastal likvidačný boľševický 
zásah. Na  sklonku druhej svetovej vojny, v  roku 1944, 
v  spišskom seminári a  taktiež v  budove chlapčenského 
učiteľského ústavu bola umiestnená vojenská nemecká 
nemocnica, ktorá sťažovala činnosť oboch inštitúcií.43 
V čase prechodu frontu bol seminár natoľko ohrozený, 
že biskup Vojtaššák vážne uvažoval o dočasnom presune 
seminára do  budovy Detského domova v  Mokradi 
na Orave.44

Po uskutočnení komunistického prevratu, 
vo  februári 1948, preverovacie komisie a  senáty žiadali 
od  profesorov prísahu vernosti štátu a  skúmali ich 
z  hľadiska tzv. štátnej spoľahlivosti.45 Komunistická 
štátna moc si plne uvedomovala, že kvalitná kňazská 
formácia mnohých mladých mužov je veľkou prekážkou 
k likvidácii Cirkvi. Systematický tlak vyvíjaný na cirkvi 

43 ŠPIRKO, Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 165. 
44 ABÚ-SP, SB, č. 100/1945. 
45 VNUK, F. Bohoslovecká fakulta v Bratislave 
(1950 – 1953). In: JUDÁK, V. (ed.). Zrušenie kňazských 
seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. 
Gorazda, 1999, s. 3. 

na  Slovensku preto počítal s  reorganizáciou kňazských 
seminárov na Slovensku, Morave a v Čechách. Oslabenie 
kňazského prírastku by v konečnom dôsledku spôsobilo 
postupne umenšenú aktivitu cirkví a  ich postupné 
odumieranie. Kľúčovým pre reorganizáciu kňazských 
seminárov bol zákon č. 58 z  18. mája 1950. V  praxi 
to znamenalo, že sa bohoslovecké fakulty presunuli 
z  pôsobnosti ministerstva povereníctva pod  Štátny 
úrad pre veci cirkevné.46 Bohoslovecké fakulty, ktoré 
boli dovtedy začlenené do  štruktúr univerzít, vypustil 
z  ich správy.47 K  definitívnemu kroku v  riešení 
kňazských seminárov v  Československu došlo 14. júla 
1950, kedy československá vláda vydala nariadenie 
č. 112/1950 o  bohosloveckých fakultách na  základe 
zákona č. 58.48 Podľa tohto nariadenia došlo k zlúčeniu 
rímskokatolíckych bohosloveckých fakúlt Českých 
zemí a  Moravy pod  Rímskokatolícku Cyrilometodejskú 

46 Zbierka zákonov Československej republiky, r. 1950, 
zákon č. 58, §34/1.
47 Zbierka zákonov Československej republiky, r. 1950, 
zákon č. 58, §33.
48 Zbierka zákonov Československej republiky, r. 1950, 
nariadenie č. 112, §1/1.

Tablo kňazov-absolventov z roku 1991 s profesormi.



16 17

bohosloveckú fakultu v Prahe.49 Na Slovensku teologické 
vzdelávanie všetkých bohoslovcov prešlo do kompetencie 
Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
v Bratislave. Všetky ostatné diecézne semináre boli týmto 
nariadením zrušené.50 Výučba a  formácia bohoslovcov 
mala byť v tzv. ľudovodemokratickom duchu.51

Bohoslovci zo  Spišskej diecézy mali od  biskupa 
Vojtaššáka prikázané neprijať ponuku študovať 
v  Bratislave, čo všetci urobili.52 Bohoslovci, ktorí sa 
odmietli podrobiť kádrovým previerkam alebo sa 

49 HORÁK, Z. Církve a české školství, GRADA: Praha 
2011, s. 205.
50 Zbierka zákonov Československej republiky, r. 1950, 
nariadenie č. 112, §1/1; Lexikón slovenských dejín. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, s. 155; 
CHALUPECKÝ, I. Likvidácia spišských seminárov. In: 
JUDÁK, V. (ed.). Zrušenie kňazských seminárov na Slovensku 
v roku 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 
1999, s. s. 28.
51 Zbierka zákonov Československej republiky, r. 1950, 
nariadenie č. 112, §4/2.
52 FRITZ, F. Ako sa likvidoval spišský seminár. In: Brázda, 
1996, roč. V., č. 2, s. 48.

ukázali ako vyhranení voči režimu, boli v drvivej väčšine 
povolaní na základnú vojenskú službu do PTP.53

Dňa 24. augusta 1950 v  Kňazskom seminári 
svätého Jána Nepomuckého v  Spišskej Kapitule došlo 
k  odovzdaniu seminára pod  správu Odboru pre 
cirkevné záležitosti KNV v  Košiciach. Pri  tomto akte 
bol za  seminár prítomný Ladislav Hanus, vicerektor 
seminára. Na  základe nariadenia Slovenského úradu 
pre veci cirkevné v Bratislave, vojenská správa prevzala 
4. septembra 1950 budovu bývalého spišského 
seminára54 a  zriadila tam vojenskú hudobnú školu. 
Vojenská hudobná škola bola v  Spišskej Kapitule 
do  roku 1953, miesto nej   bola zriadená Vnútorná 
stráž ministerstva vnútra. Roku 1963 vystriedala 
Vnútornú stráž Zabezpečovacia rota Zboru Slovenskej 
národnej bezpečnosti Košice a  konali sa tu rôzne 
politické doškoľovacie kurzy.55 Ministerstvo vnútra tu 
zároveň otvorilo školu pre príslušníkov Zboru národnej 
bezpečnosti, ktorá sa v osemdesiatych rokoch premenila 

53 PEŠEK J. – BARNOVSKÝ M. Štátna moc a cirkvi na 
Slovensku, VEDA: Bratislava 1997, s. 184, 185. 
54 Štátny archív Košice, Krajský národný výbor Košice, 
Odbor pre veci cirkevné, 38/ k. 23, č. 20, 25/ 1950.
55 SEČKA, Š. 180 rokov seminára. In: Brázda, 1995, roč. 4, 
č. 4, s. 104-105.

na  Inštitút ministerstva vnútra pre ďalšie vzdelávanie 
príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.56

Časť kléru Spišskej diecézy sa však nikdy nevzdávala 
túžby obnoviť činnosť seminára. Prvým vážnym pokusom 
a  vhodnou príležitosťou na  jeho obnovenie nastalo 
v  čase politického uvoľnenia v  Československu počas 
tzv. Pražskej jari, kedy došlo k  menovaniu za  nového 
spišského kapitulného vikára Jozefa Ligoša, vo výročný 
deň narodenia biskupa Jána Vojtaššáka, 14. novembra 
1968.57 Menovanie sa uskutočnilo so  súhlasom Svätej 
stolice.58 Jeho starostlivosť a živý záujem o budúci klérus 
Spišskej diecézy dával najavo častou návštevou spišských 
bohoslovcov v  jedinom bratislavskom seminári, pre 
ktorých zaviedol raz do  roka celodiecéznu finančnú 
zbierku. Cez prázd niny povolával k  sebe na  biskupský 
úrad bohoslovcov a venoval sa im aj napriek nedostatku 
času. Dával im za  úlohu písomne zdôvodniť kňazské 
povolanie, otváral s nimi mnohé problémy a diskutoval 
o  nich. V  týchto zmenených politických okolnostiach 
dospel k  rozhodnutiu obnoviť spišský seminár pre 20 
bohoslovcov Spišskej diecézy. Z týchto dôvodov povolal 
na Biskupský úrad v Spišskom Podhradí sestry Svätého 

56 CHALUPECKÝ, Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 18.
57 ABÚ-SP, Osobný spis ThDr. Ligoš Jozef, Dotazník 
Biskupského úradu v Spišskom Podhradí.
58 Potvrdzuje to list Augustína Casaroliho, ktorý preposlal 
Ligošovi apoštolský administrátor Ambróz Lazík Archív 
arcibiskupského úradu v Trnave, č. 4881/1968, ako aj jeho 
uvedenie v Annuario Pontificio 1972. Città del Vaticano: 
Tipografia Poliglotta Vaticana, 1972, s. 491.  

kríža, ktoré tu začali svoju činnosť 20. augusta 1969.59 
Tento jeho úmysel mu prekazila následná normalizácia.

Po páde komunistického režimu spišský biskup 
František Tondra ihneď podnikol kroky k  obnoveniu 
spišského seminára.   Dekrétom zo dňa 12. januára 
1990   vymenoval Jozefa Jaraba za  rektora obnoveného 
spišského seminára.60 Ten sa usiloval získať bývalú 
budovu seminára späť do  vlastníctva Spišskej diecézy. 
Spišský, košický a  rožňavský biskup sa dohodli, že 
v  Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí obnovia 
kňazský seminár pre všetky tri diecézy, čím sa tento 
seminár mal budovať ako interdiecézny.  

Spišský biskup František Tondra, za  prítomnosti 
košického biskupa Alojza Tkáča a  rožňavského 
biskupa Eduarda Kojnoka, 3. októbra 1990 slávnostnou 
svätou omšou Veni Sancte otvoril prvý akademický 
rok pre bohoslovcov Spišskej, Košickej a  Rožňavskej 
diecézy61 a po skončení svätej omše slávnostne posvätil 
zrekonštruované budovy obnoveného seminára 
a  posvätil seminársku kaplnku. Spišský seminár sv. 
Jána Nepomuckého bol premenovaný na  Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka. V akademickom roku 
1990/1991 v ňom študovalo 235 bohoslovcov zo Spišskej, 
Košickej a  Rožňavskej diecézy, z  ktorých 120 prešlo 
z bratislavského seminára.

Po konzultáciách s  ostatnými diecézami sa až 
o  rok neskôr po  obnovení seminára dohodlo, že 
dôjde k  zriadeniu Teologického inštitútu, ktorý bol 
od  24. októbra 1991, rovnako ako v  Nitre a  v Banskej 
Bystrici, súčasťou Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.62 Štúdium 
teológie bolo predĺžené z piatich na šesť rokov s riadnym 
ukončením magisterského štúdia a  získaním titulu 
magister v  študijnom odbore katolícka teológia. 
Za  moderátora Teologického inštitútu v  Spišskom 
Podhradí bol rektorom Univerzity Komenského 
v Bratislave a dekanom Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty UK vymenovaný rektor seminára 
Jozef Jarab.

Pedagogický zbor Teologického inštitútu v Spišskom 
Podhradí pozostával prevažne z kňazov Spišskej, Košickej 

59 HAUPTVOGLOVÁ, Sr. Mojmíra. Dejiny Slovenskej 
provincie Milosrdných sestier Svätého kríža. Trnava: 
Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, 2008, s. 154. 
60 Schematizmus Spišskej diecézy 2005. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2005, s. 149.
61 CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 18; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov, s. 114. 
62 SEČKA, Š. Pripomenieme si, ako sme pokračovali 
v začatom. In: HUDÁK, J. (ed.). V mene Božom. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, s. 13. 

Otvorenie obnoveného kňazského seminára a odhalenie pamätnej tabule 3. 10. 1990.

Pamätná tabuľa pred vstupom do seminára.
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a Rožňavskej diecézy. Z laikov pedagogický zbor tvorili 
profesori vyučujúci jazyky: slovenský jazyk vyučovali Ján 
Znak a Ján Horník, latinský jazyk Eduard Pavlík a Jozef 
Kuruc, anglický jazyk Juraj Dravecký, francúzsky jazyk 
Štefan Krigovský. Okrem nich medzi profesorov z radu 
laikov patrili: profesor cirkevných dejín, dlhoročný 
riaditeľ Štátneho archívu v  Levoči Ivan Chalupecký, 
profesorka cirkevného umenia, známa reštaurátorka 
Mária Spoločníková, dvaja profesori liturgického spevu: 
operný spevák František Balún  a dlhoročný riaditeľ 
Štátneho konzervatória v  Košiciach Bartolomej Buráš 
a profesor pastorálnej medicíny Anton Rusnák.

Okrem denného štúdia teológie sa ukazovala 
urgentná potreba katechétov, ktorí mali pokryť po stránke 
profesionálnej vyučovanie náboženskej výchovy 
na  školách, ktoré počas komunistického režimu bolo 
umožnené len v rámci krúžkovej činnosti. Vzdelávanie 
a  výchovu katechétov zabezpečoval Teologický inštitút 
v  Spišskom Podhradí prostredníctvom externej formy 
štúdia. Takto v akademickom roku 1994/1995 ukončilo 
tzv. diaľkové štúdium 96 študentov pôsobiacich na území 
Spišskej, Košickej a  Rožňavskej diecézy.63 Táto forma 
štúdia sa realizovala až do  roku 2005, kedy štúdium 
náboženskej výchovy prešlo pod  gesciu Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.64

Záujem o  dennú formu štúdia v  prvej polovici 
deväťdesiatych rokov narastal, preto košický arcibiskup 
Alojz Tkáč sa rozhodol obnoviť Seminár sv. Karola 
Boromejského v  Košiciach pre bohoslovcov svojej 
arcidiecézy. Dňa 4. októbra 1994 došlo k otvoreniu prvého 
ročníka Teologického inštitútu CMBF UK v Košiciach, 
kým košickí bohoslovci v  ostatných ročníkoch ostali 
študovať na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom 
Podhradí až do  riadneho ukončenia magisterského 
štúdia.65 Poslední bohoslovci Košickej arcidiecézy tu 
doštudovali v  akademickom roku 1998/1999. Spišský 
seminár aj  po odchode posledných študentov Košickej 
arcidiecézy, v  júni 1999, naďalej ostal interdiecézny, 
keďže okrem spišských bohoslovcov tu študovali naďalej 
bohoslovci Rožňavskej diecézy. Dôležitou organizačnou 
zmenou bol v roku 2003 prechod Teologického inštitútu 
v  Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí z  Univerzity 
Komenského v Bratislave pod novovzniknutú Katolícku 
univerzitu v  Ružomberku. Teologické inštitúty 

63 HUDÁK, J. (ed.). V mene Božom. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, s. 64, 70. 
64 DLUGOŠ, Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 121. 
65 KONEČNÝ, A. Obnova kňazského seminára 
a Teologickej fakulty v Košiciach po páde totality. In: 10 rokov 
kňazského seminára a teologických štúdií. Košice: Kňazský 
seminár sv. Karola Boromejského, 2004, s. 24 – 25. 

v  Spišskom Podhradí a  v  Košiciach prestali byť od  30. 
júna 2003 súčasťou Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.66 Teologický 
inštitút v zväzku s Katolíckou univerzitou v Ružomberku 
sa stal inštitúciou s právnou subjektivitou a samostatným 
ekonomickým hospodárením, organizačne patrí 
pod  Teologickú fakultu so  sídlom v  Košiciach, ktorá 
bola zriadená 1. júla 2003. Slávnostná inaugurácia 
Teologickej fakulty v  Košiciach sa konala 8. novembra 
2003 v Košiciach.67  

Pri príležitosti 200. výročia založenia spišského 
seminára sa spišský seminár stal skutočne seminárom 
výlučne slúžiacim pre potreby Spišskej diecézy, keďže 
všetci bohoslovci Rožňavskej diecézy, z  rozhodnutia 

66 ZUBKO, Peter. Symbolika kňazského seminára 
a Teologickej fakulty v Košiciach. In: 10 rokov kňazského 
seminára a teologických štúdií. Košice: Kňazský seminár sv. 
Karola Boromejského, 2004, s. 52. 
67 ZUBKO, Symbolika kňazského seminára a Teologickej 
fakulty v Košiciach, s. 53; DLUGOŠ, Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 216. Bývalý 
dekan Teologickej fakulty KU Anton Konečný uvádza, že 
Teologická fakulta bola zriadená až 1. septembra 2003. 
KONEČNÝ, Obnova kňazského seminára a Teologickej 
fakulty v Košiciach po páde totality, s. 28. 

rožňavského biskupa Stanislava Stolárika, prešli 
v  septembri 2015 na  formáciu do Kňazského seminára 
sv. Karola Boromejského v Košiciach a akademický rok 
2015/2016 začali už na Teologickej fakulte v Košiciach.

Dlhoročného rektora seminára, Jozefa Jaraba, 
vystriedal 16. mája 2014 aktuálny rektor seminára 
a  moderátor Teologického inštitútu v  Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí, Peter Majda, ktorý 
pôsobil jedenásť rokov na biskupskom úrade, najskôr ako 
tajomník a  vicekancelár, neskôr ako kancelár a  riaditeľ 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.

Významným vzdelávacím a formačným podujatím, 
ktoré sa koná každé dva roky v posledný augustový 
týždeň na pôde auly Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka, sú sympóziá kánonického práva, 
na ktorých sa zúčastňujú kánonisti z okolitých krajín 
a konfrontujú sa s najnovšími poznatkami a súčasnou 
problematikou znalcov kánonického práva. Aktérom 
tohto podujatia bol pápežský prelát a sudca Rímskej 
roty Daniel Faltin, ktorého v tejto iniciatíve podporil 
spišský biskup František Tondra a tiež Faltinov priateľ, 
v tom čase sekretár Apoštolskej signatúry v Ríme, 
Zenon Grocholewski, ktorý sa neskôr stal prefektom 
Kongregácie pre katolícke vzdelanie a výchovu.

V rokoch 1990-2015 sa organizovali, na počesť 
profesora spišského seminára Ladislava Hanusa, 
Dni Ladislava Hanusa. Od roku 2014, v nadväznosti 
na odkaz Ladislava Hanusa, sa pravidelne organizujú, 
pod vedením profesora cirkevných dejín Ľuboslava 
Hromjáka, Dni kresťanskej kultúry, ktoré boli pôvodne 
zamerané na vzdelávanie a formáciu študentov cirkevných 
gymnázií, rozšírené počnúc druhým ročníkom v roku 
2015 o Víkendové dni kresťanskej kultúry, zamerané pre 
intelektuálov a záujemcov o sakrálne umenie a teológiu. 
Podujatie sa koná pravidelne každoročne koncom 
októbra alebo začiatkom novembra pod záštitou Rady 
pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, pod vedením 
Ľuboslava Hromjáka.

V septembri roku 2016 sa konal prvý ročník 
kurzu pre spovedníkov, ktorý zastrešil, za spolupráce 
profesora morálnej teológie Martina Kolejáka, vtedajší 
predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie 
pri KBS, v tom čase pomocný prešovský biskup, Milan 
Lach. Po roku, v roku 2017, sa konal druhý ročník kurzu 
pre spovedníkov, za organizácie Martina Kolejáka, 
pod záštitou Subkomisie pre bioetiku Teologickej 
komisie pri KBS. Tento kurz sa počnúc od druhého 
ročníka koná každé dva roky v septembri.

Pridanou hodnou spišského seminára je spevácky 
bohoslovecký zbor Schola cantorum, ktorý vznikol v roku 
1990 z iniciatívy rektora Jozefa Jaraba. Ten zriadením 
Scholy poveril Štefana Tuku, bývalého regenschori 
bohosloveckého zboru z Bratislavy. Najväčší rozkvet 

Schola zažila pod vedením regenschori Rastislava 
Adamka, ktorý pre ňu komponoval vlastné skladby 
a nápevy. Schola reprezentovala spišský seminár doma 
i v zahraničí. Najväčším úspechom bola účasť Scholy 
na premiére Sinfonie da Requiem mladého hudobného 
skladateľa Mirka Krajčiho v budove Reduty, v rámci 
Bratislavských hudobných slávností, 7. októbra 1996.68

Teologický inštitút a Kňazský seminár v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí i naďalej odovzdáva 
skúsenosti a kvalitné vzdelanie záujemcom nielen 
o teológiu, ale tiež o sociálnu prácu a sakrálnu hudbu. 
Pričom bytostný záujem je tu o človeka a jeho formáciu 
v duchu humanitnom, duchovnom i intelektuálnom. 
Totiž, intelektuálna formácia nestačí. Človek musí 
prostredníctvom vzdelávania pracovať na integrálnej 
formácii osobnosti, ukotvenej na kresťanských 
princípoch.

68 BUNDA, Martin. Dejiny Scholy cantorum I. 
(1990 – 2000). In: Brázda, 2010, roč. 20, č. 1, s. 35 – 37; 
DLUGOŠ, Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 122 – 124.

Spišský biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra, Dr.h.c. 
(1989-2011).
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REKTORI SPIŠSKÉHO 
KŇAZSKÉHO SEMINÁRA
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Daniel Udránsky [Udránszky]  
(1824 – 1826, 1842-1846)
Narodil sa 19. júla 1768 v  slovenskej obci Nedeci 

(dnes Niedzica v Poľsku). Filozofické a teologické štúdiá 
absolvoval v  generálnom seminári v  Bratislave.69 Tu sa 
dostal do kontaktu s bernolákovskou skupinou kňazov, 
ktorí sa stali významnými podporovateľmi slovenského 
národného obrodenia a  s  ktorými úzko spolupracoval. 
Do kňazskej služby už vstupoval s výrazným slovenským 
povedomím, čo prezrádza okrem iného z okolnosti, že 
za materinskú reč uvádzal slovenčinu. Stál na platforme 
bernolákovského hnutia a  rakúskeho katolíckeho 
osvietenstva. Podporoval rozvoj slovenskej reči. Kňazskú 
vysviacku prijal 10. apríla 1792. Pôsobil najprv dva roky 
ako kaplán vo  Veličnej. V  roku 1794 sa stal farárom 
v  Krempachoch (dnes v  Poľsku), kde pôsobil do  roku 
1797, kedy bol vymenovaný za  farára do  Nedece. 
Nie je nám doposiaľ známe, dokedy pôsobil Daniel 
Udránsky v  Nedeci, ale v  roku 1811 sa už uvádza ako 
farár v slovenskej obci Kacvín (dnes Kacwin v Poľsku). 
V  tom čase bol zároveň dekanom Dunajeckého 
dekanátu. Úlohu rektora spišského seminára vykonával 
v rokoch 1815-1826 a 1842-1846. Bohoslovcov formoval 
v  duchu  slovenského národného povedomia a  viedol 
ich k  podporovaniu slovenského jazyka a  k  vydávaniu 
slovenských kníh. Ako prvý rektor seminára je autorom 
jeho štatútu a  denného poriadku, v  ktorom uplatnil 
zásady osvietenskej pedagogiky v  kontexte predpisov 
Tridentského koncilu. Aj  keď v  matrike študentov 
spišského seminára príslušnosť bohoslovcov k  národu 
nebola výslovne uvádzaná, predsa pod  vplyvom 
silnejúceho slovenského národného obrodenia, ktoré 
podporoval prvý rektor seminára Udránsky, v  matrike 
študentov sledoval etnickú príslušnosť bohoslovcov. 
V rubrike, akými rečami hovorí klerik, na prvé miesto 

69 Archív Biskupského úradu Spišské Podhradie 
(ABÚ – SP), Osobný spis Daniel Udránsky, f. 1r; HRADSZKY, 
Josephus. Initia progressus ac praesens status Capituli ad 
sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim collegiati. 
Szepesváralja: Typis Dionysii  Buzás, 1901, s. 517. Autor 
hesla o Udránskom v Slovenskom biografickom slovníku 
uvádza miesto narodenia okolie obce Niedźwiedź v Poľsku, 
avšak bez uvedenia prameňov. MATOVČÍK, Augustín a kol. 
Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Matica slovenská, 
1990, s. 162. Historický výskum však potvrdil miesto 
narodenia v Nedeci. 

vždy uviedol materinskú reč. Na  základe toho možno 
sledovať, k  akému etniku sa bohoslovci hlásili a  v akej 
reči najčastejšie komunikovali. Zaujímavé je všimnúť si 
pritom ešte jednu kuriozitu, že v čase vzniku spišského 
seminára všetci bohoslovci šľachtického pôvodu sa 
hlásili k  slovenskému a  nie maďarskému národu, 
kým bohoslovci pochádzajúci zo  spišských miest sa 
hlásili prevažne k  nemeckému národu. Od  samotného 
založenia seminára, v roku 1815, až do konca školského 
roka 1818/1819 vyučoval cirkevné dejiny a  kánonické 
právo. V  roku 1822 sa stal liptovským archidiakonom, 
v roku 1825 oravským archidiakonom a v rokoch 1824-
1826 bol súčasne s úradom rektora spišského seminára 
tiež riaditeľom Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule. 
Na učiteľskom ústave sa snažil o rozšírenie dvojročného 
štúdia na  trojročné. V  roku 1826 bol vymenovaný 
za  hlavného kráľovského školského inšpektora 
Košického dištriktu a  za kráľovského radcu. Preto 
sa presťahoval do  Košíc, kde vo  výkone svojej úlohy 
sa zdržiaval až do  roku 1842, kedy bol po  druhýkrát 
vymenovaný za  rektora spišského seminára. V  roku 
1827 bol menovaný za  titulárneho opáta sv. Benedikta 
pri Ostrihome. Zomrel 1. septembra 1846. Pochovaný je 
v kanonických kryptách v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí.70

70 ABÚ – SP, Osobný spis Daniel Udránsky, f. 1r; Štátny 
archív Prešov (ďalej ŠAPO), Spišský archív Levoča (ďalej 
SpA-L), Spišské biskupstvo (ďalej SB), Matrica cleri junioris 
et superiorum seminarii dioecesani Scepusiensis ab anno 1815, 
quo studia hoc in seminario tractari coeperunt, nepaginované; 
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Scepusiensis pro anno 
1811. Typis Josephi Mayer, 1811, s. 66; Schematismus cleri 
dioecesis Scepusiensis pro anno 1816. Leutschoviae: Typis 
Joannis Wethmühler, 1816, s. 7-8; HRADSZKY, J. Initia 
progressus ac praesens status Capituli ad sanctum Martinum 
E. C. de Monte Scepusio olim collegiati, s. 517; KÚTNIK 
ŠMÁLOV, Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom 
národnom a kultúrnom živote. In GALAN, Peter (ed.). 
Mons sancti Martini. Ružomberok: LEV, 1947, s. 105 – 106; 
ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy. 
In SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár 
v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 
1943, s. 135, 168; HROMJÁK, Ľuboslav. Počiatky spišského 
seminára a jeho vývoj do vzniku Česko – Slovenska. In 
TARAJ, Martin – MAJDA, Martin (ed.). Znaky časov vo svetle 
výročí I. 200. výročie Spišského kňazského seminára. Spišské 
Podhradie: VERBUM, 2017, s. 96 – 112; MAHÚT, Ján. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Bakalárska 
práca. Ružomberok: KU, 2012, s. 33-35; PODHOREC, G. 
Bernolákovské stredisko na Spiši. In Katolícke noviny, 1987, 
roč. 102, č. 28, s. 5.

Jozef Marcinko (1826 – 1837)
Narodil sa 15. marca 1777 v  Klčove. Po  ukončení 

gymnaziálnych štúdií študoval teológiu v  generálnom 
seminári v  Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 25. 
augusta 1801. Jeho prvým kňazským pôsobiskom bola 
Levoča, kde slúžil ako kaplán. Potom sa stal farským 
administrátorom v Malužinej, v Ružbachoch a v rokoch 
1811 – 1815 pôsobil ako kaplán v  Spišskom Podhradí. 
Spišský biskup Bridžido [Brigido] ho navrhol Uhorskej 
miestodržiteľskej rade za  dozorcu stavby spišského 
seminára. Po otvorení spišského seminára, v roku 1815, 
sa stal prvým vicerektorom spišského seminára. V tejto 
úlohe pracoval až do roku 1824. Zároveň bol v rokoch 
1821-1828 profesorom morálnej a  pastorálnej teológie. 
Okrem učiteľskej činnosti mal na  starosti aj  duchovný 
rozvoj seminaristov, keďže v rokoch 1822 – 1827 zastával 
funkciu špirituála. Po  menovaní rektora Udránskeho 
za  hlavného školského inšpektora v  Košiciach, biskup 
Jozef Bélik ho v  roku 1826 vymenoval za, v  poradí 
už druhého, rektora spišského seminára. Túto úlohu 
vykonával až do  svojej smrti v  roku 1837. V  tomto 
rozmedzí rokov bol zároveň aj  riaditeľom Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule. Vynikal v kazateľskej činnosti 
a patril medzi podporovateľov bernolákovského hnutia 
na  Spiši udržiavaním kontaktu s  bernolákovskou 
katechetickou, homiletickou a  pastoračnou literatúrou. 
Dňa 30. októbra 1829 bol menovaný a  29. decembra 
inštalovaný za spišského kanonika. V roku 1833 sa stal 
oravským archidiakonom a 26. januára 1836 kapitulným 
archidiakonom a dekanom kapitulského zboru. Zomrel 
8. augusta 1837 v Spišskej Kapitule. Pochoval ho spišský 
veľprepošt Ján Andujár. Pochovaný je v krypte Katedrály 
sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.71

71 ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 
Matricae mortuorum anno 1837, nepaginované; ABÚ-
SP, Jozef Janek, Spisy – Dejiny učiteľského ústavu I., II., 
Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v r. 1819-
1919, s. 82-83; Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
Scepusiensis pro anno 1811. Leutschoviae: Josephi Mayer, 
1811, s. 21; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. 523; SZEMAN, János. A Szepeshelyi 
római katholikus tanitóképző – intézet története. Budapest: 
Stephaneum Nyomda, 1912, s. 122; RADVÁNY, Hadrián. 
Heslo Marcinko, Jozef. In PAŠTEKA, Július (ed.) Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 
2000, s. 875; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 166 – 168. 

Dominik Biacovský [Biaczovszky, Bijacovský, 
Biatzovszky] (1837 – 1842)
Narodil sa 20. februára 1788 v rodine Jána a Doroty 

v  Spišskom Podhradí.72 Jeho otec Ján bol regenschori 
v  katedrále v  Spišskej Kapitule. Študoval na  gymnáziu 
v Levoči, filozofiu  na univerzite v Trnave. Ako nadaný 
študent pokračoval v  štúdiách teológie v  Trnave, Jágri 
a  v  Budapešti. V  roku 1810 bol ordinovaný na  kňaza. 
Pôsobil ako kaplán v Podolínci, Kluknave a v Spišských 
Vlachoch. V  rokoch 1813-1821 účinkoval ako 
vychovávateľ v  šľachtickej rodine Štefana Dessewffyho. 
Od 27. októbra 1821 pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Tu 
pôsobil do 22. augusta 1822, keď prijal miesto profesora 
biblika v  spišskom seminári. Túto úlohu zastával až 
do  roku 1836. Okrem toho zastával aj  ďalšie dôležité 
posty v diecéze. V roku 1829 bol menovaný na spišského 
kanonika teológa. V  roku 1836 sa stal liptovským 
archidiakonom, ale už 27. decembra 1837 katedrálnym 
archidiakonom a  27. marca 1839 bol vymenovaný 
za titulárneho opáta nového opátstva medzi Uhorskom 
a  Poľskom (Abbas Novae Abbatiae inter Hungariam et 
Poloniam), ktorým bol takto označený titulárny opát 
Červeného kláštora.

Po smrti rektora spišského seminára, Jozefa 
Marcinka, bol 22. augusta 1837 vymenovaný za nového 
rektora. Tento post zastával až do  roku 1842, kedy sa 
kvôli zdravotným ťažkostiam tejto funkcie vzdal a  na 
jeho miesto nastúpil staronový rektor Daniel Udránsky. 
V tom istom období pôsobil aj ako riaditeľ Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule. Za jeho pôsobenia, aj napriek 
silnému maďarizačnému tlaku na školách, ustál, aby sa 
vyučovalo v oboch inštitúciách striedavo po latinsky a po 
slovensky. Na  podnet Uhorskej miestodržiteľskej rady, 
ktorá ho poverila úlohou zistiť, ktoré teologické predmety 
by sa mohli prednášať v maďarčine, reagoval obsiahlym 
listom zo 17. novembra 1841, v ktorom pod zámienkou 
zabrániť zavádzaniu maďarčiny do vyučovacieho procesu 
vykreslil latinčinu za  omnoho najvhodnejší jazyk pre 
teológiu, vzhľadom na jej pojmovú ustálenosť.  Odmietol 

72 ŠAPO, SpA-L, Matrica baptisatorum farnosti Sp. 
Podhradie z rokov 1771-1808, f. 143. Nesprávne uvádzajú 
autori údaj o jeho narodení v Spišskej Kapitule. MINÁČ, 
Vladimír a kol. Slovenský biografický slovník. Zv. I. Martin : 
Matica slovenská, 1986, s. 244; CHALUPECKÝ, Ivan. Heslo 
Biaczovský, Dominik. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 
2000, s. 109. Aj v najnovšej štúdii, venovanej tejto osobnosti, 
autor nepreveril informáciu zo Spišského archívu v Levoči, 
ale prebral informácie zo staršej literatúry. Pozri OLEJNÍK, 
Vladimír. Kapitulský vikár Spišskej diecézy Dominik 
Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. In ŽIFČÁK, 
František. Z minulosti Spiša. Levoča: Spišský dejepisný spolok, 
2018, roč. XXVI., s. 30.
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vôbec používanie živých jazykov do teologických štúdií 
práve kvôli terminologickej nejasnosti a  nezrelosti. 
Nemožnosť používania maďarčiny v spišskom seminári 
argumentoval tým, že nedisponuje takým profesorom, 
ktorý by natoľko ovládal spisovný maďarský jazyk, žeby 
v ňom mohol vyučovať bez ujmy na profesorskej vážnosti. 
Okrem iného poukázal v  liste tiež na to, že v spišskom 
seminári je množstvo študentov prevažne zo slovenských 
žúp: Spišskej, Oravskej, Liptovskej a  Šarišskej. Preto je 
nevyhnutné, aby   tieto predmety, ktoré sú pre kňazov 
nosné, profesori prednášali tak, aby im študenti rozumeli. 
Táto odpoveď bola reakciou na  list generálneho vikára 
Jána Andujára Uhorskej miestodržiteľskej rade z  11. 
novembra 1841, v  ktorom uvádza, že predmety ako 
pastorálna teológia a  pedagogika by sa mali vyučovať 
v spišskom seminári v maďarskom jazyku. Biacovský sa 
usiloval podporovať štúdium v seminári. Na nákup kníh 
pre klerikov spišského seminára založil základinu 6000 
zlatých. Bol tiež mecénom učiteľského spolku na  Spiši 
s názvom Spoločnosť dobrých kníh.73

Po zrieknutí sa postu rektora spišského seminára 
zastával vysoké funkcie v  riadení Spišskej diecézy. 
Od  roku 1842 pôsobil ako   kanonik kustos a  od roku 
1847 kanonik lektor. V  roku 1844, kvôli vysokému 
veku spišského biskupa Jozefa Bélika, bol vymenovaný 
za správcu biskupských majetkov. Po smrti kapitulného 
vikára Jána Andujára, v čase od 20. júla 1847 do 22. júla 
1851, vykonával úrad spišského kapitulného vikára, 
teda riadil Spišskú diecézu počas obdobia vakantného 
spišského biskupského stolca, ktoré nastalo po  smrti 
spišského biskupa Jozefa Bélika. Jeho úspech v  úlohe 
spišského kapitulárneho vikára bol nesmierne veľký, 
a  to i  v najťažších časoch revolúcie 1848-1849, keď 
sa na  základe rozhodnutia revolučnej uhorskej vlády 
mnohým farám zrušili desiatky. Jeho zásluhou ani kapitula 
ani seminár nemali žiadne vážne nepríjemnosti.74

73 Tento spolok vznikol za podpory budapeštianskeho 
prímasa Jána Scitovského v roku 1850 v Budapešti, za účelom 
podpory literárneho a edičného katolíckeho aktivizmu s 
osobitným zreteľom pre jednotlivé národnosti. Dominik 
Biacovský sa k spolku pripojil 12. mája 1850 diecéznym 
obežníkom, v ktorom vyzval kňazstvo Spišskej diecézy na 
podporu tohto spolku. KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Zástoj 
katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom 
živote. In GALAN, Peter (ed.). Mons Sancti Martini. 
Ružomberok: LEV, 1947, s. 135-136.
74 HROMJÁK, Ľuboslav. Dominik Bijacovský – zabudnutá 
osobnosť Spiša. In Brázda, 1998, roč. 7, č. 2, s. 49; 
HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status Capituli 
ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 524. Slovenský prepis latinského textu Jozefa 
Hradského pojednávajúceho o zložitej otázke zrušenia 
desiatkov v Uhorsku tvorí podstatnú časť štúdie Vladimíra 
Olejníka. Porov. OLEJNÍK, V. Kapitulský vikár Spišskej 

Jeho pôsobenie v  rodnom Spišskom Podhradí 
sa vzťahuje na  rozmedzie rokov 1848 – 1862, kedy 
vykonával úlohu veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly, 
ktorý bol tradične farárom v  Spišskom Podhradí. 
V  osobe Dominika Biacovského sa spojila otcovská 
starostlivosť, odvaha a  nebojácnosť rektora seminára 
s erudíciou a odbornosťou profesora biblika. Vo svojich 
vedeckých prácach poukázal na veľmi odvážny názor, že 
autorom kníh Izaiáš a Jeremiáš nie je iba jeden autor, ale 
ide o produkt viacerých autorov. Zomrel 8. apríla 1869 
v Spišskej Kapitule v kanónii č. 3, tzv. Ondrejkovičovej 
kanónii, ktorá je dnes nazývanou Zelený dom. 
Pochovaný je v  jednej z  kanonických krýpt Katedrály 
sv. Martina v  Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.75 
Aj keď nezanechal po sebe žiadne napísané dielo a o jeho 
živote vieme pomerne málo, napriek tomu vidíme, že sa 
tu stretávame s kňazom s veľkou erudíciou, ktorý vedel 
pružne reagovať na potreby svojej doby a ktorý zároveň 
predstihol svoju dobu takmer o 160 rokov.76

Michal Labucký [Labuczky] (1846 – 1862)
Narodil sa 20. januára 1808 v  Spišských Vlachoch. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči, filozofické štúdiá 
absolvoval v  Jágri, rok študoval právo v  Košiciach, 
teologické štúdiá absolvoval v  Budapešti, kde získal 

diecézy Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 
1848, s. 32 – 33 a HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. 524.  
75 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab A-L, s. 28-29; 
Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Scepusiensis 
pro anno a Christo nato 1852. Leutschoviae: Joannis 
Wertmüller, 1852, s. 18; HROMJÁK, Ľuboslav. Dominik 
Bijacovský – zabudnutá osobnosť Spiša. In Brázda, 1998, 
roč. 7, č. 2, s. 49; MINÁČ, V. a kol. Slovenský biografický 
slovník. Zv. I., s. 244; HRADSZKY, J. Initia progressus ac 
praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de 
Monte Scepusio olim collegiati, s. 73, 524; HRADSZKY, 
Josef. Krátky obsah dejín farského r. kath. kostola v Spišskom-
Podhradí z príležitosti novovystaveného Oltára bl. Panny 
Marie. Spišské Podhradie: Tiskom Biskupskej kníhtlačiarni, 
1891, s. 75; SZEMAN, János. A Szepeshelyi római katholikus 
tanitóképző – intézet története. Budapest: Stephaneum 
Nyomda, 1912, s. 122; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 138; CHALUPECKÝ, I. Heslo Biaczovský, 
Dominik, s. 109; DLUGOŠ, František. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 
2015, s. 39; MAHÚT, J. Rektori kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule, s. 38. 
76 MINÁČ, V. a kol. Slovenský biografický slovník, zv. 
I., s. 244; TEICHNER, Ernest. Bibliografický katalóg výstavy 
slovacík, starej slovenskej tlače a inej literatúry. Bratislava: 
Slovenská kniha, 1972, s. 21.

v  roku 1830 doktorát z  teológie. Po  prijatí diakonskej 
vysviacky zastával post aktuára biskupského úradu 
v  Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 27. 
februára 1831. Po kňazskej ordinácii sa stal biskupským 
archivárom a  konzistoriálnym notárom. Tajomníkom 
biskupského úradu sa stal 1. januára 1834. Túto 
úlohu zastával až do  13. septembra 1842. Počas 
jeho pôsobenia v  diecéznej kúrii došlo v  roku 1842 
k  zavedeniu maďarčiny do  úradnej korešpondencie 
so  svetskou vrchnosťou. Začiatkom štyridsiatych rokov 
došlo k  posilňovaniu jeho vplyvu v  riadení Spišskej 
diecézy. V  roku 1840 sa stal konzistoriálnym radcom 
a  13. septembra 1842 bol vymenovaný za  spišského 
kanonika teológa a zároveň sa stal profesorom morálnej 
a pastorálnej teológie v spišskom seminári, kde vyučoval 
tieto disciplíny až do roku 1862.77 Post rektora spišského 
seminára zastával v rokoch 1846 – 1862. Spolu s úradom 
rektora bol zároveň prodirektorom lýcea a  riaditeľom 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule. Naďalej 
vykonával činnosť v  rámci Spišskej diecézy. V  roku 
1847 sa stal liptovským archidiakonom a  3. októbra 
1852 katedrálnym archidiakonom. V  roku 1857 sa stal 
farárom v  Spišskej Kapitule a  30. septembra 1861 sa 
stal kanonikom kantorom. V roku 1851 bol menovaný 
za  titulárneho opáta sv. Alžbety pod Hradom. Zastával 
aj  iné dôležité úlohy v  diecéze. Dňa 22. februára 1858 
bol vymenovaný za biskupského komisára na gymnáziu 
v  Levoči a  angažoval sa aj  v  spišskom diecéznom 
tribunáli, kde vykonával obhajcu manželského zväzku 
až do  roku 1864, kedy sa tejto úlohy zriekol. Pôsobil 
tiež ako generálny vikár Spišskej diecézy. Zomrel 16. 
októbra 1866 v  Spišskej Kapitule vo  veku 58 rokov 
a pochovaný je v krypte Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí.78  

77 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 168. Ján Mahút vo svojej práci nesprávne uvádza, 
že vyučoval biblickú teológiu. MAHÚT, J. Rektori kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule, s. 39.
78 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab 
A-L, s. 378-379; ABÚ – SP, Osobný spis Michal Labucký; 
HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status Capituli 
ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 534; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 168; CHALUPECKÝ, Ivan. Životopisné 
údaje predstavených a profesorov seminára 1815 – 1950. 
In CHALUPECKÝ, Ivan a kol. V mene Božom. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
2000, s. 39; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov, s. 39 – 41; MAHÚT, J. Rektori 
kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 38. 

Jozef Berzák (1862 – 1865)
Narodil sa v  roku 1811 v  Trnave.79 Študoval 

na  gymnáziu v  Trnave, filozofické štúdiá absolvoval 
v  Jágri, teologické štúdiá v  Spišskej Kapitule. Kňazskú 
vysviacku prijal 10. decembra 1834. Pôsobil najprv 
ako kaplán v Bobrovci až do 29. marca 1835, kedy bol 
preložený za kaplána do Hniezdneho. Dňa 24. novembra 
1836 bol biskupom Jozefom Bélikom menovaný 
za  konzistoriálneho notára a  archivára. Túto úlohu 
vykonával do 5. marca 1838, kedy bol menovaný za farára 
v Novej Ľubovni. V marci 1844 sa stal prodekanom a už 
6. júna dekanom ľubovnianskeho dištriktu. V  januári 
1859 sa stal konzistoriálnym assessorom. V  januári 
1861 abdikoval z  postu dekana a  30. septembra 1861 
bol menovaný a  v  novembri inštalovaný na  spišského 
kanonika. Dňa 8. januára 1862 bol menovaný za rektora 
spišského seminára. Tento post zastával až do 1. októbra 
1865, kedy po troch rokoch rezignoval z tohto úradu a na 
jeho miesto nastúpil Karol Piš [Pisch]. V roku 1868 bol 
menovaný najprv v  apríli za  liptovského a  v  septembri 
za oravského archidiakona. Osobitnú pozornosť venoval 
záchrane a udržiavaniu umelecko-historických pamiatok 
a  nemalú sumu investoval z  vlastných prostriedkov 
na ich obnovu. Zomrel 5. marca 1882 v Budapešti, kde 
bol aj pochovaný na miestnom cintoríne.80

Karol Piš [Pisch] (1865 – 1872)
Narodil sa 24. mája 1819 vo  vojenskej rodine 

Vavrinca a Anny rod. Cehulovej v Solivare pri Prešove. 
Bol bratom slávneho cirkevného historika Vojtecha 
Piša [Pischa], ktorý študoval teológiu na  Spiši a  bol 
zakladateľom spišskej kampanológie. Študoval 
na  gymnáziu v  Levoči. Filozofické štúdiá absolvoval 
v  Jágri, teologické v  rokoch 1839 – 1842 ako alumnus 
Pázmánea vo  Viedni. Po  kňazskej vysviacke 4. augusta 

79 SCHUSTER, Rudolf. Schematizmus kňazov slúžiacich 
Bohu v Spišskej diecéze v rokoch 1848 – 1950. Poprad: Rudolf 
Schuster, 2018, s. 21; PRIKRYL, Ľubomír V. Heslo Berzák 
Jozef. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 104; MINÁČ, V. 
a kol. Slovenský biografický slovník. Zv. I., s. 233; HRADSZKY, 
J. Initia progressus ac praesens status Capituli ad sanctum 
Martinum E. C. de Monte Scepusio olim collegiati, s. 546. 
František Dlugoš nesprávne uvádza miesto narodenia Jozefa 
Berzáka v Bratislave. DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto 
rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 41. 
80 HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. 546; SCHUSTER, R. Schematizmus kňazov 
slúžiacich Bohu v Spišskej diecéze v rokoch 1848 – 1950, s. 21; 
MINÁČ, V. a kol. Slovenský biografický slovník. Zv. I., s. 233; 
PRIKRYL, Ľ. V. Heslo Berzák Jozef, s. 104; MAHÚT, J. Rektori 
kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 39. 
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1842 nastúpil za  kaplána   do Popradu. V  čase od  16. 
augusta 1843 do  23. októbra 1851 pôsobil ako kaplán 
v  Spišskom Podhradí. V  októbri 1851 na  žiadosť 
spišského biskupa Ladislava Zábojského, šíriteľa 
bernolákovského hnutia na Spiši, v rámci slovakizačných 
snáh bol vymenovaný na  profesora biblika v  Spišskom 
seminári na Spišskej Kapitule. Od roku 1859 vykonával 
úlohu konzistoriálneho assessora. V novembri 1865 bol 
menovaný za  rektora Spišského kňazského seminára 
v  Spišskej Kapitule. Tento úrad zastával až do  mája 
1872, kedy sa tohto úradu, po nástupe nového spišského 
biskupa Jozefa Šamašu [Samassa], vzdal a  jeho miesto 
rektora v seminári zaujal Pavol Richnavský. Dňa 9. apríla 
1868 bol menovaný za spišského kanonika. V roku 1879 
sa stal opátom preblahoslavenej Panny Márie de Bihar. 
Od  roku 1883 bol menovaný za  kanonika kustos a  od 
roku 1889 za kanonika kantora. Dňa 3. decembra 1891 
bol elektovaný za  báčskeho [Bács] biskupa (Baciensis). 
Zomrel 14. júla 1893 v Spišskej Kapitule. Pochovaný bol 
16. júla 1893 v katedrálnej krypte. Pochoval ho spišský 
biskup Pavol Smrečáni [Szmrecsányi].81

Pavol Richnavský [Richnavszky]  
(1872 –1887, 1889 – 1894)
Narodil sa 25. novembra 1836 v Kolačkove na Spiši, 

v  učiteľskej rodine. Jeho otec Pavol bol absolventom 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule a  bol 
spoluzakladateľom tzv. Podporného učiteľského spolku, 
založenom v  roku 1843, ktorý zgrupoval slovenských 
učiteľov z okolia Nižných Ružbách. Študoval na gymnáziu 
v  Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v  centrálnom 
seminári a na Univerzite v Budapešti. Patril medzi veľmi 
nadaných študentov, o  čom svedčí skutočnosť, že keď 
v roku 1858 vážne ochorel profesor dogmatickej teológie 
v spišskom seminári Martin Alth, ešte pred ukončením 
štúdií, ako diakon dočasne ho zastupoval vo vyučovaní 
predmetu. Kňazskú vysviacku prijal 30. novembra 1859. 
V  teologických štúdiách pokračoval v  doktorandskom 
štúdiu na  Univerzite v  Budapešti, ktoré úspešne 
ukončil doktorátom z  teológie v  júli 1861. Od  24. 

81 ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 
Matricae defunctorum 1893, nepaginované; ABÚ-SP, 
Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis 
ab anno 1848, tomus II. s. 116-117;  Schematismus almae 
dioecesis Scepusiensis. Szepes-Varálja: Typis typographiae 
episcopalis, 1891, s. 160; HRADSZKY, J. Initia progressus 
ac praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de 
Monte Scepusio olim collegiati, s. 549; RIMELY, Carolus. 
Historia Collegii Pazmaniani. Viennae: Typis et sumptibus 
Congregationis Mechitharisticae, 1865, s. 384; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 168; JANEK, 
J. Kultúrne tradície Spišskej Kapitule, s. 73, 233; MAHÚT, J. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 41.

augusta 1861 pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí. 
Od  roku 1865 suploval profesora cirkevných dejín 
a  kanonického práva v  spišskom seminára Alexandra 
Grúsa [Grusz], ktorý zo  zdravotných dôvodov musel 
prerušiť vyučovanie v  seminári a  viac sa vyučovať 
nevrátil. Richnavského pôsobenie v  spišskom seminári 
potvrdil biskup Ladislav Zábojský tým, že ho 16. mája 
1868 vymenoval za riadneho profesora cirkevných dejín 
a kánonického práva. Cirkevné dejiny a kánonické právo 
prednášal až do  roku 1880. Ako profesor kánonického 
práva uplatnil svoje vedomosti v  činnosti diecézneho 
tribunálu. Od roku 1871 pôsobil aj v  tribunáli Spišskej 
diecézy v úlohe obhajcu manželského zväzku a obhajcu 
viery. Túto úlohu zastával až do roku 1886. Dňa 16. mája 
1872 bol menovaný za  prosynodálneho examinátora 
a  už 13. septembra 1872 bol vymenovaný za  rektora 
spišského seminára. Na  jeho žiadosť biskup nariadil 
v roku 1872 zhotoviť v seminárskej kaplnke svätostánok, 
aby tým zvýšil nábožnosť bohoslovcov. Keď nový biskup 
Juraj Čáska [Császka] v  snahe o  zníženia výdavkov 
na seminár vyškrtol zo seminárskeho rozpočtu výdavky 
na  teologické časopisy, Pavol Richnavský zasiahol, 
aby k  takému kroku nedošlo. Vyžiadal pre spišských 
bohoslovcov nosenie reverendy modrej farby s čiernym 
cingulom. Spišskí bohoslovci ju začali nosiť od roku 1876. 
Počas jeho pôsobenia sa začali v  seminári prejavovať 
národnostné napätia, ktoré sa snažil eliminovať. Azda 
najviac sa to prejavilo počas pokusu založiť školu 
kazateľského rečníctva. Tá sa   pre národnostné trenice 
medzi maďarskými, nemeckými a slovenskými klerikmi 
napokon   odložila na  neskorší čas. Počas pôsobenia 
spišského biskupa Juraja Čásku sa maďarizačné tendencie 
začali veľmi prejavovať. Pavol Richnavský vykonával 
úrad rektora seminára až do roku 1887.

Za jeho zásluhy pre rozvoj Spišskej diecézy bol 7. 
júla 1873 vymenovaný za čestného spišského kanonika. 
V roku 1875 bol menovaný za konzistoriálneho assessora. 
V  roku 1879 sa stal riaditeľom Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule. Tento post zastával počas dvoch 
období: v rokoch 1879 – 1887 a 1892 – 1894. V roku 1880 
bol menovaný za  kanonika teológa, 1881 pápežského 
komorníka, 1884 opáta B. M. V. Bučany. V  roku 1886 
sa vzdal funkcie obhajcu manželského zväzku, 1887 
sa vzdal úradu rektora spišského seminára a  riaditeľa 
učiteľského ústavu. Dňa 5. augusta 1889 bol zbavený 
úlohy kanonika teológa, a tým istým dekrétom bol opäť 
menovaný za rektora spišského seminára a prodirektora 
teologickej a filozofickej fakulty, 13. augusta 1889 sa stal 
katedrálnym archidiakonom, v  roku 1890 kanonikom 
kustos, v novembri 1890 získal titul pápežského preláta. 
V roku 1892 opäť sa stal riaditeľom Učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule a tento post zastával až do 13. marca 
1894, kedy bol zbavený tejto úlohy. Dňa 28. decembra 
1893 bol menovaný za kanonika kantora a už 10. marca 

1894 sa stal generálnym vikárom Spišskej diecézy 
a audítorom pri  spišskom cirkevnom tribunáli. V roku 
1895 zastával úrad kanonika lektora. Zomrel 23. januára 
1904 a  pochovaný bol v  jednej z  krýpt Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.82

Ján Čaja [Csaja] (1887 – 1889)
Narodil sa 10. februára 1843 v  Gelnici. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči a  posledný ročník 
na  premonštrátskom gymnáziu v  Rožňave. Teologické 
štúdiá absolvoval na  prestížnom jezuitskom kolégiu 
Canisianum v  Innsbrucku, kde získal doktorát 

82 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 178-
179; ABÚ-SP, Spišské biskupstvo (ďalej SB), Zbierka 
druhopisov cirkevných matrík, Matricae baptisatorum 1836, 
nepaginované; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. 554; SZEMAN, J. A Szepeshelyi római 
katholikus tanitóképző – intézet története, s. 122; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 138, 145 – 148; 
JANEK, Jozef. Kultúrne tradície Spišskej Kapituly. Jur pri 
Bratislave 1985 (rkp), s. 155; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 42.

z teológie.83 Tu prijal aj 21. júla 1867 kňazskú vysviacku 
z rúk kapucínskeho biskupa a apoštolského vikára v Indii, 
Atanáza Zubera. Jeho prvým pôsobiskom bola kaplánska 
stanica v Spišskej Belej, kde pôsobil až do 28. septembra 
1872, kedy bol menovaný za  špirituála v  spišskom 
seminári. Od roku 1873 začal pôsobiť od 31. augusta ako 
prefekt štúdií, od  7. októbra ako mimoriadny profesor 
biblických vied a  od 14. septembra 1877 ako riadny 
profesor biblických vied v  spišskom seminári. Keď 
po  vydaní encykliky pápeža Leva XIII. Aeterni patris 
z roku 1879, ktorou pápež požadoval o rozšírenie štúdií 
filozofie v duchu novotomizmu v kňazských seminároch, 
spišský biskup Juraj Čáska [Császka] zvolal 5. decembra 
1880 konferenciu predstavených a profesorov seminára, 
aby predstavil povinnosť prispôsobiť filozofické 
štúdiá v  duchu encykliky a  rozšíriť hodinovú dotáciu 
filozofických predmetov, bol to práve Dr. Ján Čaja a Dr. 
Ignác Zimmermann, ktorí v rámci komisie vypracovali 
nový plán filozofických štúdií v spišskom seminári. Pre 
nedostatok profesorov a  voľných hodín nebolo možné 
zapojiť štúdium filozofie do teologických štúdií v Spišskej 
Kapitule. Komisia navrhovala eliminovanie štúdia 
latinčiny v  prospech filozofických štúdií v  hodinovej 
dotácii deväť hodín týždenne a pre tento predmet prijať 
nového profesora, avšak pre nového profesora nebolo 
v seminári voľného bytu a pre potrebný filozofický kurz 
chýbala učebňa. Dosiahlo sa však aspoň to, že namiesto 
dvoch hodín týždenne sa vyučovala v piatich hodinách. 
K  uznaniu intelektuálnych a  duchovných kvalít Jána 
Čaju, spišským biskupom, došlo jeho menovaním dňa 
9. augusta 1887 za  rektora spišského seminára. Jeho 
rektorstvo trvalo však len dva roky, kedy ho 5. augusta 
vystriedal staronový rektor Pavol Richnavský. Ján Čaja sa 
angažoval aj v Spišskej kapitule. Spišským kanonikom sa 
stal 26. júna 1883 a inštalovaný do úradu bol 14. augusta. 
Po zrieknutí sa postu rektora seminára, 5. augusta 1889, 
bol ešte v  tom istom mesiaci 23. augusta vymenovaný 
za kanonika č. 8. Zomrel 20. mája 1890 vo veku 48 rokov. 
Pochovaný je v kryptách Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí.84

83 HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 556. Chalupecký a Dlugoš uvádzajú, že teologické 
štúdiá absolvoval vo Viedni. CHALUPECKÝ, I. Životopisné 
údaje predstavených a profesorov seminára 1815 – 1950, s. 31; 
DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 43.
84 HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 556; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 146; MAHÚT, J. Rektori kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule, s. 43 – 44; SCHUSTER, R. 
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Viktor Horváth (1891 – 1913)
Narodil sa 28. novembra 1848 v rodine kováča Štefana 

a Juliany rod. Grochovej v Spišskom Podhradí. Študoval 
na    gymnáziu v  Levoči. Filozofické štúdiá absolvoval 
v spišskom seminári, teologické štúdiá v Spišskej Kapitule 
a vo Viedni. Po kňazskej vysviacke, 27. júla 1873, pôsobil 
iba mesiac ako kaplán v  Kežmarku a  potom od  16. 
októbra 1874 v Levoči. V roku 1874 sa stal archivárom 
a  aktuárom na  Spišskej Kapitule. Dňa 27. decembra 
1876 bol menovaný za  špirituála a  profesora filozofie 
v  spišskom seminári. V  roku 1877 sa stal profesorom 
latinského jazyka a  od 21. apríla 1881 až do  roku 
1904 prednášal tiež dogmatickú teológiu a  kresťanskú 
archeológiu. V  roku 1891 zastával úlohu riaditeľa 
Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule a  bol poverený 
dočasne úlohou rektora seminára, ale už 1. augusta 1895 sa 
stal riadnym rektorom seminára a spišským kanonikom. 
Úrad riaditeľa učiteľského ústavu zastával až do  1. 
augusta 1904. Viktor Horváth bol na vysokej teologickej 
a  intelektuálnej výške. Ako odchovanec uhorského 
seminára Pázmánea, ktorý slúžil pre bohoslovcov 
z  celého Uhorska študujúcich teológiu na  Univerzite 
vo  Viedni, aj  napriek jeho evidentnému slovenskému 
pôvodu stál na  platforme maďarského vlastenectva 
a  patril medzi podporovateľa myšlienky transformácie 
multietnického Uhorska na  maďarský národný štát. 
V  tomto duchu podľa priania spišského biskupa Pavla 
Smrečániho [Szmrecsányi] vychovával aj  budúci 
klérus Spišskej diecézy. V roku 1895 založil v  seminári 
dlho pripravovanú rečnícku školu a  literárny krúžok 
A szepeshelyi növendék-papság magyar egyházszónoklati 
és irodalmi köre [Maďarského cirkevnokazateľského 
a  literárneho spolku spišskokapitulských bohoslovcov] 
podľa smerníc zostavených jeho predchodcom Pavlom 
Richnavským, ktorú v  roku 1899 schválil spišský 
biskup Pavol Smrečáni. Štatúty spolku boli zostavené 
tak, aby formovali spišských bohoslovcov k pestovaniu 
maďarskej literatúry a maďarského vlastenectva. Spolok 
účinkoval až do  1. apríla 1917, kedy mal posledné 
zasadnutie. O  tom, že Viktor Horváth v  spolupráci 
so spišským biskupom Pavlom Smrečánim patril medzi 
podporovateľov maďarizácie v  Spišskej diecéze svedčí 
aj  to, že na  jeho žiadosť spišský biskup Pavol Smrečáni 
nariadil, aby sa tradične na začiatku školského roka čítal 
seminársky poriadok už nie po latinsky, ale po maďarsky. 
O  úspešnosti maďarizačného procesu medzi spišskými 
bohoslovcami, z  ktorých mali vyrásť maďarskí patrioti 
a  presvedčení šíritelia maďarskej štátnej myšlienky 
jediného maďarského národa medzi veriacimi Spišskej 
diecézy, svedčí výsledok sčítania obyvateľstva z  roku 

Schematizmus kňazov slúžiacich Bohu v Spišskej diecéze 
v rokoch 1848 – 1950, s. 57.

1900. Z celého seminára iba traja seminaristi posledného 
ročníka do  kolónky o  materinskom jazyku napísali: 
slovenský. Tento prejav považoval rektor za provokáciu 
a  hrozil im vylúčením zo  seminára za  panslávstvo. 
V  rokoch 1885-1907 pracoval v  diecéznom tribunáli 
ako obranca manželského zväzku. Zastával ešte veľa 
dôležitých postov: 1904 archidiakon oravský a  opát sv. 
Michala archanjela de Insula B. M. V. iuxta Budam, 1909 
archidiakon katedrálny a  v  roku 1914 kanonik kustos. 
V  roku 1913 sa pre zhoršujúci zrak zriekol funkcie 
rektora spišského seminára. Zomrel 30. novembra 1914 
a je pochovaný v krypte Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí. Pochovával ho spišský 
kanonik, cirkevný historik a kapitulský farár Dr. Martin 
Pirhalla.85

85 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I. ab A-L, s. 242-
243; ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 
Matrica baptisatorum 1848, nepaginované; ABÚ-SP, SB, 
Zbierka druhopisov cirkevných matrík, Matrica defunctorum 
1914, č. 36, nepaginové; Schematismus almae dioecesis 
Scepusiensis.  Agriae: Typis Lycei Archi-episcopalis, 
1913, s. 145-146; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte 
Scepusio olim collegiati, s. s. 562-563; SZEMAN, János. A 
Szepeshelyi római katholikus tanitóképző – intézet története. 

Ján Jurik [Jurík] (1915 – 1919)
Narodil sa 8. januára 1866 v  Hrabušiciach. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči. Filozofické štúdiá 
absolvoval  v  Jágri, teologické štúdiá ako chovanec 
Pázmánea na Univerzite vo Viedni. Kňazskú vysviacku 
prijal 1. septembra 1889. Jeho prvým kaplánskym 
miestom bolo Spišské Podhradie, kde pôsobil do  22. 
júna 1893, kedy bol preložený za kaplána do Spišských 
Vlách. V čase pôsobenia v Spišskom Podhradí miestnym 
farárom bol známy spišský historik Jozef Hradský 
[Hradszky], ktorý v  ňom prebudil záujem o  históriu. 
Dňa 28. augusta 1897 bol vymenovaný za  profesora 
biblika v spišskom seminári.86 Od roku 1898 pôsobil tiež 
ako profesor všeobecných a cirkevných dejín v spišskom 
seminári.87 Zároveň vypomáhal v pastorácii vo farnosti 
v Spišskom Podhradí. Dňa 19. júna 1900 získal doktorát 
z  teológie na  univerzite vo  Viedni. V  akademickom 
roku 1902/1903 sa ujal miesta profesora kánonického 
práva a cirkevných dejín po Karolovi Wildfeuerovi, kým 
prednášky z biblika po Jurikovi prevzal nový profesor Ján 
Pollák.88 V roku 1904 sa stal synodálnym examinátorom 
a  v roku 1908 konzistoriálnym assessorom. V  apríli 
1909 bol poverený úlohou vicerektora v  kňazskom 
seminári v Spišskej Kapitule. V roku 1915 bol menovaný 
za sídelného spišského kanonika a zároveň 25. júla 1915 
za  rektora spišského kňazského seminára a  prorektora 
biskupského lýcea. V roku 1919 bol odvolaný z funkcie 
rektora a prorektora seminára. V tejto úlohe ho na žiadosť 
spišského kapitulného vikára, Štefana Mišíka, nahradil 
riaditeľ biskupského úradu Ján Vojtaššák. V  roku 1921 
sa stal oficiálom (súdnym vikárom) prosynodálneho 
tribunálu. Túto funkciu vykonával do  4. januára 1928. 
V  roku 1927 bol vymenovaný za  kanonika kustosa, 
v roku 1930 za kanonika kantora a napokon v roku 1937 
za kanonika lektora. Zomrel 2. augusta 1939 v Spišskej 

Budapest: Stephaneum Nyomda, 1912, s. 122; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 146 – 151; 
KISS, János – SZIKLAY, János. A Katholikus Magyarország 
1001-1901. Zv. II. Budapest 1902, s. 966; HLEBA, Edmund. 
Spišské Podhradie: História a osobnosti. Spišské Podhradie: 
Mestský úrad, 1994, s. 49- 50; MAHÚT, J. Rektori kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule, s. 44 – 45; HROMJÁK, 
Ľuboslav. S výrazom lásky trvám. Spišské Podhradie: Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015, s. 53; 
Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia). 
Toronto: Zahraničná Matica slovenská, 1994, s. 37 – 38.
86 MAHÚT, J. Rektori kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule. Bakalárska práca. Ružomberok: KU, 2012, s. 46. 
87 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 168. 
88 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 168. 

Kapitule. Pochovaný je v  krypte Katedrály sv. Martina 
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.89

Ján Vojtaššák (1919 – 1921)
Narodil sa 14. novembra 1877 v  Zákamennom 

v roľníckej rodine Antona a Anny, rodenej Klimčíkovej. 
V  roku 1887 ho rodičia poslali do  ľudovej školy 
v Stankovanoch, kde pôsobil ako farár brat Vojtaššákovej 
matky, Anton Klimčík. V rokoch 1889 – 1893 študoval 
na Kráľovsko – katolíckom nižšom gymnáziu v Trstenej, 
v  rokoch 1893 – 1895 na  piaristickom gymnáziu 
v Ružomberku. Teologické štúdiá absolvoval v spišskom 
seminári. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1901 z  rúk 
spišského biskupa Pavla Smrečániho [Szmrecsányi]. 
Jeho prvou kaplánskou stanicou bola Horná Zubrica 
(dnes v Poľsku). Tu pôsobil do 15. novembra 1902, kedy 
bol preložený za  správcu farnosti Kvačany a  Liptovské 

89 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 266 – 267; 
HRADSZKY, Josephus. Additamenta ad initia progressus 
ac presens status Capituli ad sanctum Martinum e. C. de 
Monte Scepusio. Szepesváralja: Typis Dionysii Buzás, 1904, s. 
XXI; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 168; MAHÚT, J. Rektori kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule, s. 46-47. 

Viktor Horváth. Ján Jurik.



28 29

Matiašovce. Po troch mesiacoch pôsobenia v Kvačanoch 
bol 4. februára 1903 preložený za kaplána do Bijacoviec. 
Po  smrti farára Augustína Šelenga [Schellengh bol 11. 
decembra 1904 vymenovaný za administrátora farnosti. 
Dekrétom z 13. januára 1905 bol preložený za kaplána 
do Podvlka (dnes v Poľsku), ale už 25. marca 1905 bol 
preložený za  kaplána do  Zubrohlavy a  13. septembra 
1905 za  kaplána v  Ústí na  Orave, kde bol 4. decembra 
1905 povýšený na krátke obdobie za dočasného správcu 
farnosti. Dekrétom zo 16. marca 1906 bol opäť preložený 
za  kaplána do  Tvrdošína. Poslednou kaplánskou 
stanicou bola Veličná, kde nastúpil 8. septembra 1908. 
V  tejto farnosti, s  krátkou prestávkou od  20. apríla 
do  16. júna 1910, pôsobil najdlhšie v  rámci kňazskej 
pastorácie. Najprv pôsobil ako kaplán, od 7. mája 1911 
ako administrátor a  od 1. júla 1911 ako miestny farár. 
Po  zmene politických pomerov na  Slovensku, v  čase, 
keď Spišskú diecézu spravoval spišský kapitulný vikár 
Štefan Mišík, bol 2. júna 1919 menovaný za  riaditeľa 
Biskupského úradu v  Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí.90 Krátko pred  smrťou kapitulného vikára 
Štefana Mišíka bol 16. júla 1919 menovaný za  rektora 
spišského seminára, ktorý bolo potrebné prebudovať 
od  základu. Kvôli povinnej brannej bezpečnosti počas 
vojny, v  školskom roku 1917/1918, boli v  seminári 
prítomní len rektor, prefekt a vicerektor.91 V tomto roku 
nastúpilo do seminára celkom devätnásť bohoslovcov.92 
Seminár pre nedostatok kňazov bol nútený obsadiť 
profesormi z  Chlapčenského učiteľského ústavu v Spišskej 
Kapitule. Novým prefektom seminára a  profesorom 

90 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 334-
335; HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám. Spišské 
Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2015, s. 29-181; Životopis Jána Vojtaššáka biskupa 
spišského (autobiografia). Toronto: Zahraničná Matica 
slovenská, 1994, s. 6 – 74; OLEXÁK, Peter – CHALUPECKÝ, 
Ivan. Životopis biskupa Jána Vojtaššáka. In CHALUPECKÝ, 
Ivan (ed.). Spišský biskup Ján Vojtaššák: Zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie. Studia theologica Scepusiensia VI. 
Spišská Kapitula-Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka, 2003, s. 120 – 121; ABÚ-SP, SB, č. 758/1919.  
91 ABÚ-SP, Matrica Cleri Junioris Seminarii Dioecesani 
Scepusiensis ab anno schol. 1913-14, Anno scholastico 1918-
1919, nepaginované; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 152-153. 
92 ABÚ-SP, SB, č. 926/1919. Biskup Vojtaššák vo 
svojej biografii uvádza iba 17 bohoslovcov. Životopis Jána 
Vojtaššáka biskupa spišského (autobiografia), s. 70. V matrike 
študentov v školskom roku 1919-1920 je uvedených dokonca 
iba 13 študentov, ktorí sa v júni 1920 podrobili skúškam 
z jednotlivých predmetov. ABÚ-SP, Matrica Cleri Junioris 
Seminarii Dioecesani Scepusiensis ab anno schol. 1913-14, 
Anno scholastico 1919-1920, nepaginované.

Nového zákona sa stal Alexander Horváth, profesorom 
cirkevných dejín a  kanonického práva Ján Ferenčík.93 
Úlohu rektora seminára vykonával Vojtaššák v  rokoch 
1919-1921, teda až do jeho zaujatia biskupského stolca. 
Aj  po prijatí biskupskej vysviacky, 13. februára 1921 
v Nitre, sa živo  zaujímal o dianie v spišskom seminári 
a podieľal sa na zvyšovaní duchovného a intelektuálneho 
rozvoja spišského seminára. O  osobitnej pozornosti, 
ktorú venoval kňazskému semináru svedčí fakt, že 
po  prevzatí biskupskej služby, 27. februára 1921, 
formáciu v seminári zveril svojmu osobnému kňazskému 
vzoru, farárovi v  Zákamennom, Jozefovi Vojtičkovi, 
ktorý vykonával úlohu rektora seminára až do  svojej 
smrti v  roku 1931. Na  útraty biskupskej pokladnice 
poskytol štúdiá pre nadaných bohoslovcov, ktorých 
vysielal do  Ríma, Innsbrucku, Prahy a  Olomouca, aby 
zabezpečil pre diecézu kvalitných profesorov spišského 
seminára. V  roku 1932 inicioval kompletnú prestavbu 
seminára.94 Po zmene politických pomerov, po skončení 

93 ABÚ-SP, SB, č. 1539/1919.
94 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, s. 332-333; 
HROMJÁK, Ľ. Spišský kňazský seminár počas pôsobenia 
biskupa Jána Vojtaššáka. In HROMJÁK, Ľuboslav a kol. 
Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské 

druhej svetovej vojny, a  po komunistickom prevrate, 
vo  februári 1948, bol svedkom postupnej násilnej 
likvidácie spišského seminára. Komunistická moc sa však 
neuspokojila len s  likvidáciou seminára, ale jej cieľom 
bolo vôbec znemožniť Vojtaššákovo pôsobenie v úlohe 
spišského biskupa. Ešte pred  skončením 2. svetovej 
vojny bol 5. mája 1945 prvýkrát zatknutý, a v novembri 
prepustený na slobodu pre nedostatok dôkazov spojených 
s obvinením z kolaborácie s nacizmom. Dňa 3. júna 1950 
bol izolovaný v biskupskej rezidencii a v noci z 15. na 16. 
septembra 1950 podvodom násilne zaistený a prevezený 
do  vyšetrovacej väzby do  Prahy, kde sa pripravoval 
zinscenovaný proces s  tromi slovenskými biskupmi: 
Jánom Vojtaššákom, Pavlom Gojdičom a  Michalom 
Buzalkom. Dňa 15. januára 1951 bol v  tomto monster 
procese nespravodlivo odsúdený Štátnym súdom 
v Bratislave za zločin úkladov proti republike, vojenskej 
zrady, velezrady a  vyzvedačstva na  dvadsaťštyri rokov 
väzenia, konfiškáciu majetku a peňažný trest vo výške 500 
000 československých korún.95 Výkon trestu si odpykával 
v komunistických väzniciach vo Valdiciach, Leopoldove, 
Ilave, Prahe, Žiline a potom opäť vo Valdiciach. V rámci 
vyjednávania medzi Svätou stolicou a Československom 
bol na  základe rozhodnutia prezidenta Antonína 
Novotného 4. októbra 1963 prepustený z  výkonu 
trestu pod podmienkou, že sa po dobu siedmich rokov 
nedopustí úmyselného trestného činu. Zvyšok svojho 
života, však proti svojej vôli, musel stráviť v Charitnom 
domove v  Senohraboch pri  Prahe, kde bol od  svojho 
nástupu 28. októbra 1963 až do  konca svojho života 
pod  dozorom štátnej bezpečnosti. Zomrel 4. augusta 
1965 v nemocnici v Říčanoch pri Prahe v 88. roku života, 
64. roku kňazstva a v 44. roku biskupskej služby.96

Jozef Vojtiček [Vojticsek] (1921 – 1931)
Narodil 18. decembra 1861 v slovenskej obci Horná 

Lipnica. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku a v 
štúdiách pokračoval najprv na  Kráľovsko – katolíckom 
nižšom gymnáziu v  Trstenej, posledné dva ročníky 
dokončil na  gymnáziu v  Levoči. Teologické štúdiá 
absolvoval v  spišskom seminári. Kňazskú vysviacku 
prijal z  rúk spišského biskupa Juraja Čásku [Császka] 
dňa 30. júla 1884. Pôsobil najprv ako kaplán 

Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2012, s. 364 – 389; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva 
na území Spišskej diecézy, s. 154 – 1157. 
95 Štátny archív Bratislava, Štátna prokuratúra v Bratislave, 
SPt III/I.-95/50, k. 100, dok. č. 2 Ts III 2/51-477; ABÚ-SP, 
Osobný spis Ján Vojtaššák, ff. 119-126. 
96 Archív Rímskokatolíckeho farského úradu Zákamenné 
(ďalej ARKFÚ Zákamenné), Matrica defunctorum ab anno 
1948, tomus VII./60/č. 19. 

v  Slovenskej Vsi, v  roku 1885 v  Markušovciach, 1887 
v  Námestove. V  novembri 1893 ako 33 ročný sa stal 
farárom v  Zákamennom97 a  od roku 1899 vykonával 
úrad školského inšpektora Námestovského dištriktu. 
V  roku 1909 sa stal konzistoriálnym assessorom a  v 
roku 1912 dekanom Námestovského dištriktu. Dňa 
5. apríla 1916 bol vymenovaný za  čestného spišského 
kanonika. Dňa 19. júna 1916 sa vzdal úradu školského 
inšpektora v Námestovskom dekanáte. V roku 1918 bol 
vymenovaný za  prosynodálneho sudcu. Po  biskupskej 
inštalácii ho biskup Vojtaššák 17. marca 1921 vymenoval 
najprv za sídelného spišského kanonika, potom 20. júna 
1921 ho povýšil na  post generálneho vikára Spišskej 
diecézy, 27. septembra ho menoval za  prosynodálneho 
examinátora a do dvoch dní neskôr, 29. septembra 1921, 
zaujal po Vojtaššákovi post rektora spišského kňazského 
seminára.98

97 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, s. 332–333; 
DLUGOŠ, F. Verní svojmu biskupovi. Aulisti Jána Vojtaššáka. 
Levoča: MTM Levoča, 2011, s. 155.
98 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 332-
333. 

Maľba biskupa Jána Vojtaššáka na biskupskom úrade. Jozef Vojtiček.
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Čo sa týka spôsobu vedenia seminára, bol skôr 
konzervatívny. „Jeho zásadou bolo nezísť z  vyšliapanej 
cesty minulosti a  prísne sa pridržiavať starých 
seminárskych tradícií.“ V  školskom roku 1922/1923 
pristúpil k predĺženiu doby štúdia v spišskom seminári 
z pôvodných štyroch rokov teológie na päť, zavedením 
ročného filozofického kurzu. Potom, čo v  roku 1923 
pápež Pius XI. vydal encykliku Studiorum ducem, ktorou 
nariadil svätiť Deň sv. Tomáša Akvinského, počnúc 
rokom 1924 zaviedol tzv. Tomášovskú akadémiu, ktorej 
mala predchádzať slávnostná svätá omša. 99

Spišský seminár mal počas jeho pôsobenia v  úlohe 
rektora vynikajúcich profesorov. Profesorský zbor 
v  tom čase tvorili: rektor Jozef Vojtiček (pastorálna 
a  morálna teológia), Dr. Ján Jurík (cirkevné dejiny, 
katechizmus), Dr. Alexander Horváth (morálna 
a  špeciálna dogmatická teológia), Dr. Ján Ferenčík 
(homiletika, katechetika, sociológia, rétorika, kánonické 
právo), Dr. Jozef Tomanóczy (fundamentálna teológia), 
Dr. Štefan Ľach (úvod do  Sv. písma, exegéza, latinská 
gramatika, katechizmus), František Skyčák (scholastická 
filozofia, grécka gramatika, rétorika), Dr. Štefan Faith 
(fundamentálna, morálna a  pastorálna teológia, grécka 
gramatika, latinský jazyk), Dr. Jozef Špirko (cirkevné 
dejiny, kánonické právo, sociológia), Dr. Vojtech Kováč 
(kánonické právo, cirkevné dejiny, rétorika), Michal 
Mrkva (fundamentálna teológia, všeobecná liturgika).100

V  seminárskej formácii dôraz kládol na  duchovný 
život seminaristov, v  ktorom ústredný bod mala 
predstavovať silná úcta k  Eucharistii, ktorú pestoval 
aj  počas pastoračnej činnosti v  Zákamennom, kde 
každú nedeľu a v prikázané sviatky vystavoval k verejnej 
poklone Sviatosť Oltárnu, v  čase od  6.00 do  18.00.101 
V  úlohe rektora seminára zaviedol hodinovú adoráciu 
pred  Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou každú prvú 
nedeľu v mesiaci.102 Keď biskup Vojtaššák, ešte v prvom 
roku svojej biskupskej služby, zaviedol v Spišskej diecéze 

99 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 153 – 154; Synodálne ustanovenia diecézy Spišskej. 
Ružomberok: LEV, 1925, s. 3; PARDEL, Dušan. Partikulárne 
právo Spišskej diecézy počas biskupa Vojtaššáka. In 
HROMJÁK, Ľuboslav a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána 
Vojtaššáka. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2012, s. 337. 
100 ABÚ-SP, Matriky spišského seminára z rokov 1923-
1931.   
101 TRSTENSKÝ, Viktor. Sila viery, sila pravdy. Bratislava: 
Senefeld-R, 1990, s. 107.
102 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 153. 

Spolok kňazov adorátorov103, jeho predsedom sa stal 
Jozef Vojtiček. Z  kruhu Spolku kňazov – adorátorov 
a  s výrazným podielom Vojtička vznikla myšlienka 
zorganizovania prvého Diecézneho eucharistického 
kongresu, ktorý sa konal 21. júna 1923 v Levoči. Z tejto 
príležitosti bol vydaný zborník, v  ktorom uverejnil 
Vojtiček tiež svoj príspevok a v ktorom vyjadril svoj vzťah 
k  Eucharistii.104 S  cieľom upevňovania eucharistického 
kultu sa v  diecéze konali ďalšie eucharistické kongresy 
v  Spišskej Novej Vsi (31. augusta-2. septembra 1926), 
v Spišskom Podhradí (17. – 18. júna 1933) a v Tvrdošíne 
(18. – 21. júna 1934).105

Okrem vykonávania úlohy rektora spišského 
seminára zastával dôležité úlohy v rámci Spišskej diecézy. 
V roku 1923 bol menovaný za liptovského archidiakona, 
v roku 1930 za katedrálneho archidiakona. V roku 1927 
na  podnet biskupa Vojtaššáka bol pápežom Piom XI. 
menovaný za pápežského preláta. Zomrel 16. apríla 1931. 
Pochoval ho spišský biskup Ján Vojtaššák na  cintoríne 
v Zákamennom.106

Ján Ferenčík (1931 – 1938)
Narodil sa v  robotníckej rodine 1. novembra 1888 

v Kežmarku.107 Študoval na gymnáziu v rodnom meste 
a  neskôr filozofiu na  premonštrátskom gymnáziu 
v  Rožňave, kde 1. júla 1907 zmaturoval a  kde sa 
pripravoval na kňazstvo v malom seminári. Teologické 

103 Circulares litterae dioecesanae, 1922, č. 1, s. 2. Spolok 
kňazov adorátorov založil z poverenia Panny Márie a sv. 
Filomény 13. mája 1856 francúzsky kňaz Peter Julian Eymard 
(1811 – 1868), ktorý v roku 1858 spolu s Marguerite Guillot 
založil Kongregáciu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. FATHER 
EYMARD. Month of Our Lady of the Blessed Sacrament. New 
York: Sentinel Press, 1903; TESNIERE, Albert. The Priest of 
the Eucharist. London: Burns & Oates, 1881.   
104 FERENČÍK, Ján. Pamätnica prvého diecezánskeho 
eucharistického sjazdu v Levoči. Ružomberok: LEV, 1923.
105 HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky trvám, s. 156 – 159. 
106 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 332-
333; DUFFALA, Peter. Rektori spišského seminára v časoch 
biskupa Jána Vojtaššáka. Diplomová práca. Spišské Podhradie: 
TITF KU v Ružomberku, 2012, s. 49-53. 
107 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab 
A-L, s. 176 – 177; MAHÚT, J. Rektori kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule, s. 52; CHALUPECKÝ, I. Predstavení 
a profesori spišského seminára 1815 – 2000, s. 32. V Lexikóne 
katolíckych kňazských osobností Slovenska je uvedený 
nesprávny dátum narodenia, uvádzaný 1. január namiesto 
1. novembra. LETZ, Ján. Heslo Ferenčík, Ján. In PAŠTEKA, 
Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava: LÚČ, 2000, s. 332. 

štúdiá absolvoval v  spišskom seminári. Kňazskú 
vysviacku prijal 1. júna 1911. Pôsobil najprv ako kaplán 
v  Liptovskej Lúžnej, v  Liskovej. V  apríli 1912 bol 
preložený za kaplána do Ružomberka, kde bol miestnym 
farárom Andrej Hlinka. Tu pôsobil až do  septembra 
1917, kedy bol menovaný za katechétu do Levoče, kde 
vyučoval na  reálnej škole a  vyššej dievčenskej škole. 
V  tom čase popri pastoračnej službe študoval cirkevné 
právo na Univerzite v Budapešti, ktoré úspešne ukončil 
v roku 1918. V novembri bol vymenovaný za profesora 
náboženstva na  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule 
a tiež za špirituála v spišskom seminári. V roku 1923 bol 
vymenovaný za profesora teológie v spišskom seminári. 
Od začiatku školského roku 1924/1925 začal prednášať 
cirkevné dejiny a kánonické právo, ale už v roku 1926 bol 
vymenovaný za riaditeľa Ústrednej katolíckej kancelárie 
v Bratislave a za špirituála slovenských vysokoškolských 
študentov vo  Svoradove, čím prispel k  duchovnej 
formácii mladej slovenskej inteligencie. Túto úlohu 
zastával do  apríla 1931, keď bol po  smrti rektora 
seminára, Jozefa Vojtička, vymenovaný za  nového 
rektora spišského seminára a opäť sa vrátil k prednášaniu 

cirkevných dejín a  kánonického práva.108   Zo svojho 
pôsobenia v  Bratislave   získal cenné skúsenosti, ktoré 
plne využil pri  pozdvihnutí intelektuálnej úrovne 
spišského seminára. Za  jeho pôsobenia sa uskutočnila 
kompletná prestavba seminára, ktorá trvala do  jesene 
1933. V  roku 1933 došlo tiež k  premenovaniu školy 
na Rímsko-katolícku vysokú školu bohosloveckú. Rektor 
Ferenčík zostavil okolo seba kvalitný profesorský zbor, 
ktorý tvorili: rektor Dr. Ján Ferenčík (kánonické právo, 
cirkevné dejiny, pedagogika, rétorika, katechetika), Dr. 
Štefan Ľach (Starý a Nový zákon, exegéza, grécky, arabský 
a  sýrsky jazyk), Dr. Štefan Faith (morálna a pastorálna 
teológia, katechetika, latinský jazyk), František 
Skyčák (filozofia, rétorika), Dr. Jozef Špirko (špeciálna 
dogmatická teológia, cirkevné dejiny, československé 
dejiny, sociológia, patrológia, kresťanské umenie), Dr. 
Štefan Barnáš (špeciálna dogmatická a  fundamentálna 
teológia, liturgika, hebrejský jazyk, biblická archeológia), 
Dr. Ján Čarnogurský (morálna a  pastorálna teológia, 
latinský jazyk), Dr. Mikuláš Stanislav (biblická 
archeológia, všeobecný úvod).109 Počas týchto rokov 
bol seminár vybavený učebnými pomôckami, taktiež 
bola nariadením biskupa Vojtaššáka 12. apríla 1933 
zriadená seminárska knižnica, ktorá bola doplnená 
najnovšími odbornými dielami, mapami a  nástennými 
obrazmi. Na umeleckú formáciu bohoslovcov v nemalej 
miere vplývalo zriadenie Diecézneho múzea, ktoré bolo 
založené v  roku 1933. Bolo umiestnené na  chodbách 
seminára a  bolo súčasťou reformného plánu renovácie 
a  presadzovania nového ducha seminára a  nového 
formátu budúceho kňaza s nielen potrebným vzdelaním, 
ale aj kultúrnym rozhľadom. Diecézne múzeum tvorila 
zbierka sakrálnych umeleckých predmetov z celej diecézy. 
Umiestnením týchto exponátov do  seminárnej budovy 
sa sledovali dva ciele: zachrániť sakrálne pamiatky 
pred možným znehodnotením alebo zničením a vytvoriť 
v  bohoslovcoch zmysel pre sakrálne umenie,  pre 
starostlivosť o  historické pamiatky a  vypestovať v  nich 
lepšie estetické cítenie.110 Za jeho pôsobenia do spišského 

108 ABÚ-SP, Osobný spis Ferenčík, Ján; ABÚ-SP, 
Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis 
ab anno 1848, tomus I., s. 176 – 177; DLUGOŠ, František 
a kol. Profily odvahy a viery. Vol. I. Ružomberok: VERBUM, 
2010, s. 30; LETZ, J. Heslo Ferenčík, Ján, s. 332. 
109 ABÚ-SP, Matriky spišského seminára z rokov 1931-
1938.
110 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 156-158. Viaceré exponáty bývalého Diecézneho 
múzea sú vystavené v jednej miestnosti gymnaziálneho 
kostola v Levoči a v Spišskom múzeu v Levoči. Bolo by 
vhodné, aby sa tieto artefakty dostali na pôvodné miesto 
a stali sa základom dosiaľ neobnoveného Diecézneho múzea 
alebo Diecéznej obrazárne.  

Ján Ferenčík.
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seminára boli prijatí všetci hlavní predstavitelia 
slovenskej katolíckej moderny: Paľo Ušák – Oliva, Ján 
Kováč, Mikuláš Šprinc a  Janko Silan, ako tiež literárne 
činní Jozef Dragoš-Alžbetínčan, Štefan Schelling a Peter 
Galan, literárny kritik Jozef Kútnik-Šmálov, cirkevní 
historici Štefan Šmálik a  Ernest Tatarko alebo budúci 
spišský kapitulný vikár Štefan Garaj – Révay.111  

Veľmi kriticky sa však o  formácii počas rektora 
Ferenčíka vyjadril profesor Ladislav Hanus. „O jeho 
rektoráte svedčia staršie ročníky. Charakterizovalo ho 
pološero, nejasné ovzdušie, v ktorom sa osadenstvo ťažko 
mohlo vyznať. Separujúce sa skupinkárstvo predstavených, 
medzi sebou, o  ktorom vedeli aj  kredenciári. Čo 
do výchovy, nejasnosť programu a línie, čiže nijaká línia. 
Ovzdušie nie vhodné na vyformovanie priamej mužnosti, 
podľa ideálu muža Božieho, ale skôr krivenie charakteru; 
pestovanie servilnej služobnosti, preukazovanie horlivého 
prívrženectva platili ako známky vzorného klerika. Práve 
z týchto mnohí potom sklamali. Pre nedostatok duchovného 
základu vtedy predstavenstvo bohoslovcom nepovoľovalo 
odoberanie kultúrnych časopisov. Nepokladalo sa 
za vhodné, aby sa bohoslovci oboznamovali s aktuálnymi 
ideovými smermi.”112

Okrem postu rektora seminára bol zároveň 
moderátorom Spolku kňazov adorátorov, ktorý 
predtým viedli jeho predchodcovia Ján Vojtaššák a Jozef 
Vojtiček. Pôsobil tiež ako diecézny moderátor Katolíckej 
akcie a  tiež ako synodálny examinátor. Po  smrti 
Andreja Hlinku zaujal 13. novembra 1938 post farára 
v Ružomberku. Dňa 8. februára 1940 bol pápežom Piom 
XII. vymenovaný za pápežského preláta.113

V jeho publikačnej činnosti väčšina jeho príspevkov 
je z  oblasti spirituality a  svojím obsahom sú zamerané 
na  oživenie a  rozšírenie foriem klasickej slovenskej 
nábožnosti. Dvanásť rokov redigoval náboženský 
časopis Svätá Rodina a dva roky redigoval časopis Rozvoj. 
Prispieval do  rôznych periodík, ako napr. Svoradov, 
Kultúra, Katolícke noviny a Slovák.

Ján Ferenčík sa aktívne zapájal do politického života. 
Po  vzniku Prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) 
bol zvolený za  poslanca snemu Slovenskej republiky 
za  Ružomberský okres. Taktiež bol členom mestského 

111 ABÚ-SP, Matriky spišského seminára z rokov 1931-
1938.
112 HANUS, L. Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava: 
LÚČ, 2001, s. 42.
113 ABÚ-SP, Osobný spis Ferenčík, Ján; ABÚ-SP, 
Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. 
Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab A-L, s. 232 – 233; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 32; MAHÚT, J. Rektori kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule, s. 53. 

zastupiteľstva a  predsedom miestnej organizácie 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a  predsedom 
župnej organizácie v  Podtatranskej župe. Bol členom 
zahraničného, sociálneho, zdravotníckeho a kultúrneho 
výboru pri vláde Slovenskej republiky a členom viacerých 
rád magistrátu mesta Ružomberok.114 Keď 19. apríla 1941 
napísal pri príležitosti Hitlerových 52. narodenín oslavný 
článok do novín Tatranský Slovák, neunikli pozornosti 
chargé d´affaires na  Slovensku Giuseppovi Burziovi, 
ktorý tento článok v preklade poslal na Štátny sekretariát 
ako niečo, čo sa očividne protiví hodnosti pápežského 
preláta. Z  tohto dôvodu prišli z  Vatikánu sankcie 
v  podobe odňatia hodnosti pápežského domáceho 
preláta.115 Neboli to jediné sankcie, ktoré postihli 
Ferenčíka za jeho závažné pochybenia. Za túto politickú 
činnosť bol po  obnovení Československa a  postupnom 
nástupe komunistickej moci v roku 1945 perzekvovaný 
a  v  rámci vykonštruovaného súdneho procesu bol 
Ľudovým súdom v  Bratislave prvýkrát v  máji 1948 
odsúdený na  deväť rokov väzenia, z  dôvodu údajného 
kolaborovania s  nacizmom a  druhýkrát Najvyšším 
súdom v Prahe (tzv. odvolacím súdom) v októbri 1950 
na štyri roky väzenia. Oba súdne procesy sa uskutočnili 
už v  komunistickom režime, v  období po  februári 
1948 (hoci prvý z  nich bol z  veľkej časti pripravovaný 
ešte pred  komunis tickým prevratom), a  boli politicky 
motivované.116

Zomrel počas výkonu trestu vo väznici v Leopoldove 
9. novembra 1950. Pochovaný bol 12. novembra 1950 
na  mestskom cintoríne v  Kežmarku do  hrobu svojej 
matky.117

114 HRUBOŇ, Anton. Namiesto úvodu: Msgr. ThDr. 
Ján Ferenčík-historický a spoločenský problém (nielen) 
regionálnych dejín Ružomberka. In HRUBOŇ, Anton (ed.). 
Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888-1950). Život, verejné pôsobenie, 
kontroverzie. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 10.
115 CHALUPECKÝ, I. Dr. Ján Ferenčík, s. 105.
116 PETRANSKÝ, Ivan. Perzekúcie Jána Ferenčíka po roku 
1945. In HRUBOŇ, Anton (ed.). Msgr. ThDr. Ján Ferenčík 
(1888-1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie. Bratislava: 
Ústav pamäti národa, 2012, s. 95. František Mikloško uvádza 
až desať rokov väzenia. MIKLOŠKO, František. Nebudete 
ich môcť rozvrátiť. Bratislava: Archa, 1991, s. 175. Historický 
výskum odkryl, že Ján Ferenčík zachránil veľký počet 
obyvateľov židovského pôvodu z Ružomberka. Neúspešne sa 
pokúsil aj o záchranu rodiny Munkovcov. DLUGOŠ, F. Spišský 
seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 79.
117 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., ab 
A-L, s. 232 – 233.

František Skyčák (1938 – 1945) 
František Skyčák sa narodil 17. februára 1899 

v  Kline na  Orave, v  rodine poslanca za  Slovenskú 
ľudovú stranu v  uhorskom sneme Františka Skyčáka 
st. (1870-1953). V  roku 1907 ako osem a  pol ročný 
skončil štvrtú triedu miestnej ľudovej školy. V tom istom 
roku Skyčákovci prenajali byt v Pešti, kde sa zdržiavali 
v zimných mesiacoch. Vyžadoval si to otcov poslanecký 
mandát. V Pešti sa stal žiakom gymnázia v mestskej časti 
v  Jozsefváros. Na  tomto gymnáziu v roku 1913 skončil 
šiestu triedu. Keďže uvažoval o  kňazskom povolaní, 
prihlásil sa do  malého seminára do  Rožňavy, kde 
študoval na  premonštrátskom gymnáziu. Po  maturite 
odišiel na  teologické štúdiá do  spišského seminára, 
avšak po  roku štúdia, z  poverenia biskupa Párvyho, 
odišiel na štúdiá do centrálneho seminára do Pešti. Keď 
sa po  skončení vojny v  roku 1918 rozpadla Rakúsko-
uhorská monarchia, teologické štúdiá dokončil 
na  Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v  Prahe. 
Tam sa stal spoluzakladateľom Spolku slovenských 
katolíckych akademikov Považan. Na Slovensko sa vrátil 
už aj s doktorátom v lete 1921. Aj po odchode z Prahy, 
zostal s  českou kultúrou silno spätý. Neobmedzoval sa 
iba na  katolícku zložku českého kultúrneho diania, ale 
s rovnakým záujmom a porozumením sa oboznamoval 
so  všetkými význačnými zjavmi vo  filozofii, vede, 
umení, publicistike, politike, bez ohľadu na ich ideológiu 
a  orientáciu. Po  získaní dišpenzu, od  kanonického 
veku, bol 10. júla 1921 ordinovaný za  kňaza Spišskej 
diecézy a  následne 17. júla toho istého roku nastúpil 
na  svoje prvé kaplánske miesto do  Zázrivej.118 Práve 
toto  prostredie ho inšpirovali k  napísaniu ľúbostnej 
tragédie Martin Žúbor.119 Po roku pôsobenia v zázrivskej 
farnosti ho 1. septembra 1922 biskup Ján Vojtaššák, len 
ako 23 ročného, povolal na Katedru kresťanskej filozofie 
v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde vyučoval 
scholastickú filozofiu a  rétoriku. Bol vlastne prvým 
profesorom filozofie v  spišskom seminári po  reforme 

118 ABÚ-SP, Osobný spis Skyčák František, nesignované; 
ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, s. 252–253; 
KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Život a dielo F. Skyčáka. Levoča: 
Štátny archív v Levoči, s. 5 – 6; LETZ, Ján. Heslo Skyčák, 
František, ml. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 1243; 
SPUCHĽÁK, J. Storočnica F. Skyčáka. In Katolícke noviny. 
1999, roč. 114, č. 10, s. 2; DLUGOŠ, František. Historia 
Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev 
na Slovensku 1970-2010. II. diel. Ružomberok: VERBUM, 
2010, s. 354; KURUC, Š. Nábožensko-spoločenský profil kléru 
Spišskej diecézy v rokoch 1918-1949, s. 61.
119  HANUS, Ladislav. Spomienky na Ferka Skyčáka. 
Bratislava: LÚČ, 2001, s. 25.

štúdií v  roku 1922, kedy k  štúdiu teológie bol za  čias 
rektora Vojtička zavedený ročný filozofický kurz. Július 
Pašteka ho charakterizoval ako najuvedomelejšieho, 
najprogramovanejšieho tomistu na Slovensku, ktorý ako 
priaznivec a  nasledovník neoscholastiky, moderného 
tomizmu 20. storočia, bol inšpirovaný a  vedený 
dobovými francúzskymi a  nemeckými novotomistami. 
Skyčák tomizmus pokladal za  nadčasový filozofický 
systém, ktorý napomáha rozvíjaniu kresťanskej kultúry. 
Skyčák vo sv. Tomášovi obdivoval predovšetkým 
„ideovosť“. Svoj výchovný program pri  formácii 
bohoslovcov zhrnul vo  svojej štúdii s  názvom Výchova 
v  spišskom kňazskom seminári v  zborníku Spišský 
kňazský seminár v  minulosti a  prítomnosti, ktorý bol 
vydaný pri príležitosti inštalácie Benkovho oltára sv. Jána 
Nepomuckého v seminárskej kaplnke roku 1943.120

120 ABÚ-SP, Osobný spis Skyčák František, nesignované; 
SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár 
v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 
1943, s. 7 – 64; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 154; SKYČÁK, František. Kritická reflexie 
filozofa a teológa. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 96; LETZ, Ján. 
Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 
Trnava: SSV, 2010, s. 58; LETZ, Ján. Novotomizmus Ferka 
Skyčáka. In Filozofia 20. storočia na Slovensku. Bratislava: 
Filozofický ústav, 1998, s. 36. 

František Skyčák.
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Podľa tradície ako najmladší profesor v seminári 
v rokoch  1922-27 pôsobil najprv ako študijný prefekt. 
V  rokoch 1930 – 1938 vykonával úlohu vicerektora.121 
Po  odchode rektora Jána Ferenčíka za  ružomberského 
farára, v  novembri 1938, sa stal rektorom kňazského 
seminára. Týmto sa začala tzv. klasická éra seminára. 
Toto obdobie znamenalo bezpochyby vyvrcholenie 
jeho stotridsaťpäťročnej histórie. Pod  jeho vedením 
sa usiloval nadviazať a  pokračovať v  zdravých 
seminárskych tradíciách, pestovať zbožnosť, kultúrnu 
šírku a charakternosť budúcich kňazov.122

Spišský seminár sa stal za  čias rektora Skyčáka 
centrom slovenskej intelektuálnej špičky profesorov, 
ktorí si udržiavali krok s  európskymi myšlienkovými 
prúdmi.123 Profesorský zbor v  rokoch 1939-1945 
tvorili: rektor Dr. František Skyčák (filozofia, rétorika), 
Mons. Ján Jalovecký (pastorálna teológia, grécky 
jazyk, hermeneutika, všeobecné rubriky, liturgický 
spev), Dr. Jozef Špirko (kánonické právo, cirkevné 
dejiny, patrológia), Dr. Štefan Barnáš (fundamentálna 
teológia, archeológia, hebrejský jazyk, hermeneutika), 
Dr. Mikuláš Stanislav (úvod a exegéza Sv. písma, sýrsky 
a arabský jazyk), Dr. Ladislav Hanus (morálna teológia, 
katolícka akcia, kresťanské umenie, sociológia, nemecký 
jazyk), Dr. Valent Kalinay (špeciálna dogmatická 
teológia, pedagogika, latinský jazyk), Oto Holúsek 
(rubriky, katechetika, asketická teológia), Dr. Jozef Ligoš 
(misiológia, katechetika, rítus, asketika).124

Svetové udalosti roku 1938 a  nasledujúcich rokov 
priniesli zmeny tiež v  spišskom seminári. Následkom 
Viedenskej arbitráže, z  2. novembra 1939, prišli 
do seminára profesor Ján Jalovecký, 11 klerikov z Rožňavy 
a dvaja klerici z Košíc. Príchodom Jána Jaloveckého získal 
seminár odborníka predkoncilového liturgického hnutia. 
Pričinil sa o  lepšie pestovanie gregoriánskeho spevu 
a o uvedenie asistencie podľa rímskeho spôsobu. Roku 
1939 založil Liturgický krúžok sv. Gregora Veľkého.125 

121 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, s. 252–253. 
122 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy,  s. 164. 
123 HROMJÁK, Ľ. Pomocný spišský biskup Štefan 
Barnáš – mučeník 20. storočia. In Duchovný pastier, 2010, roč. 
91, č. 5, s. 229.
124 ABÚ-SP, Matriky spišského seminára z rokov 
1938 – 1945; HROMJÁK, Ľ. Spišský kňazský seminár počas 
pôsobenia biskupa Jána Vojtaššáka. In HROMJÁK, Ľuboslav 
a kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské 
Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2012, s. 381-382.
125 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 164.

V budove seminára a chlapčenského učiteľského ústavu 
bola v  letných mesiacoch roku 1944 zriadená dočasná 
nemecká vojenská nemocnica. Dlhotrvajúca vojna, 
stupňujúce sa napätie i  problémy zdrvujúco vplývali 
na zdravie rektora Skyčáka, ktorého už aj tak od mlada 
trápilo postupné ochrňovanie končatín. Zomrel náhle 
5. januára 1945 vo veku 46 rokov na následky mozgovej 
príhody. Pochovaný bol 6. januára v krypte Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule.126

František Skyčák bol rozhľadený vzdelanec európskeho 
formátu, novotomistický filozof, teológ, publicista, 
pedagóg. Viedol príkladný život katolíckeho intelektuála 
a  kňaza. Vo  svojej dobe patril medzi najplodnejších 
katolíckych publicistov. Svojimi filozofickými, kultúrno-
náboženskými článkami, kritikami, recenziami, črtami 
a  úvahami prispieval do  mnohých periodík: napr. 
Slovák, Svetlo, Kultúra, Obroda, Slovenské pohľady, 
Rozvoj, Verbum, Pero, Filozofický sborník a i. Vystupoval 
v  nich zo  zásadného katolíckeho stanoviska ako kritik 
slovenskej náboženskej a  intelektuálnej nenáročnosti. 
Ale tiež ako kritik marxizmu, materializmu, liberalizmu, 
scientizmu a  pozitivizmu. Redigoval mesačník Svätá 
rodina a  časopis Naša Orava. Venoval sa aj  prekladom 
filozofických a  teologických diel z  nemeckého jazyka. 
V  časoch vojny presadzoval protivojnové myšlienky 
kresťanského humanizmu.127

Štefan Barnáš (1945 – 1950)
Narodil sa 19. januára 1900 v  Slovenskej Vsi. 

Pochádzal z  jednoduchej roľníckej rodiny. Po  smrti 
matky sa jeho otec druhýkrát oženil, aby mohol 
zabezpečiť živobytie pre deti. Po  skončení piatej triedy 
ľudovej školy pokračoval v  štúdiu prvých šesť rokov 
na piaristickom gymnáziu v Podolínci. Na odporúčanie 
spišského biskupa Alexandra Párvyho vstúpil do malého 
seminára do Rožňavy, kde strávil jeden rok vo formácii 
a kde sa spoznal s Ferkom Skyčákom, Jozefom Špirkom, 
Jozefom Brandoburom a  Mikulášom Stucknerom. 
Vzdelávanie si v tom čase dopĺňal na premonštrátskom 
gymnáziu v  Rožňave, avšak zmaturoval 2. mája 1919 
na premonštrátskom gymnáziu v Košiciach. V tom istom 
roku začal študovať teológiu v spišskom seminári. Prvý 
ročník absolvoval v Spišskej Kapitule a ďalšie teologické 
štúdiá absolvoval na  Karlovej univerzite v  Prahe. Tu 
študoval spolu s ďalšími dvoma spišskými seminaristami, 
Ferkom Skyčákom a Michalom Mrkvom. Štúdiá v Prahe 
mu umožnili kontakt so západnou teológiou.

126 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, s. 252–253; 
ABÚ-SP, Osobný spis Skyčák František, nesignované.
127 ABÚ-SP, Osobný spis Skyčák František, nesignované; 
LETZ, J. Heslo Skyčák, František, ml., s. 1243.

Po ukončení štúdií a  po vykonaní povinnej 
základnej vojenskej služby bol 31. mája 1925 vysvätený 
za  diakona a  29. júna 1925 prijal kňazskú vysviacku 
z  rúk spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Jeho prvým 
kňazským pôsobiskom bolo Námestovo, kde bol 18. 
júla ustanovený za  miestneho kaplána. V  Námestove 
pôsobil viac ako dva roky, do 17. novembra 1927, kedy 
bol menovaný za  administrátora farnosti Tri Revúce, 
dnes Liptovské Revúce. Jeho kňazské pôsobenie 
v  tejto farnosti bolo veľmi rozmanité. Počas pôsobenia 
v  Revúcach sa politicky angažoval a  vstúpil do  HSĽS. 
Treba poznamenať, že v  roku 1941 z  HSĽS vystúpil 
a  už nikdy viac sa politicky neangažoval.128 Hlavným 
dôvodom bol nesúhlas s  riešením židovskej otázky 

128 ABÚ-SP, Osobný spis Barnáš Štefan, Curriculum vitae; 
ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis 
Scepusiensis ab anno 1848, tomus I, s. 52–53; HROMJÁK, 
Ľuboslav. Pomocný spišský biskup Štefan Barnáš – mučeník 
20. storočia. In Duchovný pastier, 2010, roč. 91, č. 5, s. 228; 
LETZ, Ján. Heslo Barnáš, Štefan. In PAŠTEKA, Július (ed.). 
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: 
LÚČ, 2000, s. 58; DLUGOŠ, F. Štefan Barnáš episcopus 
dolorum, s. 84; SISKOVÁ, M. Život J. E. ThDr. Štefana 
Barnáša, spišského pomocného biskupa. Slovenská Ves: Farský 
úrad a rodina Barnášovcov, 1999, s. 3.

v  krajine, čo prejavil jasne vo  svojich pripomienkach 
k  Židovskému kódexu, ktoré vypracoval na  podnet 
biskupa Jána Vojtaššáka a ktoré boli 27. septembra 1941, 
spolu s pripomienkami Ladislava Hanusa, Jozefa Špirka 
a  Valentína Kalinaya, odoslané biskupom Vojtaššákom 
nitrianskemu biskupovi Karlovi Kmeťkovi.129 Nemožno 
vylúčiť ako dôvod odchodu aj  nezhody v  strane, 
predovšetkým jeho konflikt so Štefanom Polakovičom.130

Popri pastoračnej službe venoval sa naďalej štúdiu. 
Po predložení dizertačnej práce s názvom Právo Cirkvi 
na majetok vzhľadom na moderné právo svetské v  roku 
1929 a  po vykonaní predpísaných rigoróznych skúšok 
bol 7. marca 1931 promovaný za  doktora teológie 
na Karlovej univerzite v Prahe. Jeho kvalifikáciu a ľudský 
charakter využil naplno spišský biskup Ján Vojtaššák 
pri formácii budúcich kňazov Spišskej diecézy, keď ho 1. 
septembra 1933 povolal na Spišskú Kapitulu za profesora 
dogmatickej a  fundamentálnej teológie. Prednášal 
tiež kresťanskú filozofiu, hebrejský jazyk a  biblickú 
archeológiu. Podľa tradície v  spišskom seminári, 
ako najmladší z  profesorov, bol tým istým dekrétom 
zároveň menovaný aj  za prefekta seminára. Spišská 
Kapitula sa stala miestom jeho pôsobenia na  vzácnych 
17 rokov jeho života, až kým nebol násilne odvlečený 
do  preškoľovacieho tábora v  Mučeníkoch pri  Nitre 
(Močenok). Tu zapadol do  intelektuálneho prostredia 
profesorov spišského seminára v časoch jeho najväčšieho 
rozkvetu, ktorí predstavovali vtedajšiu elitu slovenskej 
katolíckej intelektuálnej špičky: Ferko Skyčák, Jozef 
Špirko, Ladislav Hanus, Ján Jalovecký, Mikuláš Stanislav, 
Jozef Ligoš.

Štefan Barnáš v  porovnaní s  inými mimoriadne 
literárne činnými profesormi, akými boli Špirko a Hanus, 
javil sa skôr ako profesor, ktorý nebol mimoriadne 
tvorivý, ale bol veľmi sčítaný a  obozretný pri  skúmaní 
zlučiteľnosti nových myšlienok s  učením Cirkvi. Jeho 
novotomistické smerovanie v  teológii jasne prezrádza, 
okrem viacerých článkov, ktoré uverejňoval v časopisoch 
Kultúra, Verbum, Smer, Obroda, predovšetkým jeho 
hlavné dielo Filozofia v modernej protestantskej teológii, 
ktoré vydal na  vlastné náklady.131 Jeho jemnocit pre 
pravovernosť teologického učenia na  Spiši využíval 
biskup Vojtaššák tým, že ho menoval za  diecézneho 
cenzora.132

129 Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu Nitra, 
Varia, Druhá svetová vojna, č. 2036/1941. 
130 LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš. Bratislava: Ústav 
pamäti národa, 2017, s. 42 – 43. 
131 BARNÁŠ, Štefan. Filozofia v modernej protestantskej 
teológii. Dialektická teológia. Spišská Kapitula 1938. 
132 DLUGOŠ, František. Historia Ecclesiae Christi. Od 
Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914-
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Štefan Barnáš nepatril medzi klasických intelektuálov. 
Dokázal spájať v  sebe schopnosťou abstraktného 
myslenia s praktickosťou života, t. j. teoretické poznatky 
s konkrétnym životom. Pre túto črtu ho pravdepodobne 
biskup Vojtaššák zapájal aj  do ďalších úloh v  diecéze: 
prosynodálny examinátor, od  roku 1942 v  diecéznom 
tribunáli ako obhajca manželského zväzku, ale 
predovšetkým jeho úloha vicerektora seminára. Túto 
úlohu prevzal po  nástupe Ferka Skyčáka za  rektora 
seminára, na základe dekrétu z 12. novembra 1938, avšak 
úlohu vicerektora zastával len do 19. júla 1940, kedy jeho 
miesto zaujal Ján Jalovecký, ktorý po Viedenskej arbitráži 
bol prijatý za  profesora liturgiky v  spišskom seminári 
a dal sa inkardinovať do Spišskej diecézy.

Po náhlej smrti rektora Ferka Skyčáka sa 
začiatkom  januára 1945 Barnáš stal dočasným 
správcom Vysokej školy bohosloveckej a  Ladislav 
Hanus vicerektorom seminára. Dekrétom z 5. decembra 
1945 bol vymenovaný za  rektora a  Ladislav Hanus 
za  vicerektora seminára. Túto úlohu zastávali obaja až 
do násilného zrušenia spišského seminára.

Nástupom komunistického režimu v Československu, 
vo februári 1948, nastalo obdobie postupnej perzekúcie 
Katolíckej cirkvi a  došlo k  likvidácii kňazských 
seminárov. Po  dosadení biskupského zmocnenca 
Jozefa Gebauera na Spišskú Kapitulu v  septembri 1949 
a  marení slobodného vykonávania biskupskej služby 
Jána Vojtaššáka133 ho pápež Pius XII. vymenoval 
25. októbra 1949 za  pomocného spišského biskupa. 
Prebratie menovacieho dekrétu na  internunciatúre 
u Mons. Gennara Verolina v Prahe stálo biskupa Barnáša 
draho. Návšteva sa stala totiž zámienkou komunistickej 
garnitúry na  jeho uväznenie.134 Biskupská vysviacka sa 
uskutočnila v snahe o jej utajenie v sobotu 5. novembra 
1949 už nie slávnostne v  katedrále, ale v  seminárskej 
kaplnke. Hlavným svätiteľom bol Ján Vojtaššák a druhým 
spolusvätiteľom bol pomocný spišský biskup Martin 
Kheberich.135 Za svoje biskupské heslo si zvolil Aby som 
chápal srdcom.  

Zákonom č. 58/ z  18. mája 1950 boli kňazské 
semináre vylúčené z  pôsobnosti zákonov o  vysokých 
školách a vládnym nariadením č. 112/ 1950 zo 14. júla 

1970. I. diel. Ružomberok: VERBUM, 2010, s. 188.
133 VNUK, František. Vládni zmocnenci na biskupských 
úradoch v rokoch 1949-1951. Martin: Matica slovenská, 
1999, s. 16. 
134 ABÚ-SP, SB, Osobný spis Barnáš Štefan, Rozsudok 
Štátnej prokuratúry v Bratislave.
135 ABÚ-SP, Protocollum Functionum Sacrarum 
Episcopalium ab anno 1824.

1950 boli všetky diecézne kňazské semináre zrušené.136 
Medzičasom došlo 10. júna 1950 k  izolácii biskupa 
Barnáša, ale už 24. júna bol prevezený spolu s Jozefom 
Špirkom a  archivárom Vrbovským do  novozriadeného 
preškoľovacieho tábora v  Močenku. Orgány ŠtB ho 
zatkli 23. februára 1951 a previezli do vyšetrovacej väzby 
v  Nových Zámkoch a  odtiaľ v  noci 25. februára 1951 
so  zaviazanými očami bol prevezený do  vyšetrovacej 
väzby Krajskej štátnej bezpečnosti v  Prešove, kde 
podstúpil fyzické i  psychické mučenie za  účelom 
priznania viny. Po  neúspešných pokusoch ho previezli 
7. júla 1951 do  Krajskej väznice v  Bratislave, kde ho 
obžalovali z vlastizrady a špionáže v prospech Vatikánu. 
Hlavným dôvodom bolo prijatie biskupskej vysviacky. 
V  zinscenovanom procese bol napokon Štátnym 
súdom v  Bratislave rozsudkom zo  dňa 28. novembra 
1951 odsúdený na  15 rokov väzenia a  zároveň mu 
bola udelená peňažná pokuta 50.000 Kčs, prepadnutie 
majetku a  strata občianskych práv na  dobu 10 rokov. 
Okrem procesu so Štefanom Barnášom sa konal proces 
s  pomocným prešovským gréckokatolíckym biskupom 
Vasiľom Hopkom. Po vynesení rozsudku bol prevezený 
do väznice v Leopoldove.137 Po dvoch rokoch ho previezli 
do  Mírova na  Morave, potom do  Ilavy a  odtiaľ znova 
do Leopoldova, kde spolu s ostatnými väzňami pracoval 
pri výrobe matracov, čo malo za následok zhoršenie jeho 
zdravotného stavu.  Niektorí autori uvádzajú, že biskup 
Barnáš na následky trýznenia sa nervovo zrútil, podobne 
ako už dnes blahoslavený gréckokatolícky pomocný 
biskup Hopko.138

V Leopoldove ostal až do  9. mája 1960, kedy 
prezident republiky Antonín Novotný podpísal amnestiu 
pre väznených biskupov a  kňazov. Touto amnestiou 
získal Barnáš odpustenie zbytku trestu v trvaní 5 rokov, 
9 mesiacov a 14 dní. Vo väzniciach Štefan Barnáš strávil 
celkovo 10 rokov a  dostával najpodradnejšie práce. 
Po  krátkej návšteve u  príbuzných, v  rodnej Slovenskej 
Vsi, sa však Štefan Barnáš musel odobrať do Kňazského 
domova v Pezinku, zriadeného v bývalom kapucínskom 
konvente, kde bol pod  neustálym štátnym dozorom až 

136 CHALUPECKÝ, Ivan. Likvidácia spišských seminárov. 
In JUDÁK, Viliam (ed.). Zrušenie kňazských seminárov na 
Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 
1999, s. 28. 
137 ABÚ-SP, Osobný spis Barnáš Štefan, nesignované; 
VNUK, F. Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 
1949-1951, s. 35-36. Životopis Jána Vojtaššáka Biskupa 
spišského (autobiografia). Toronto- Svätý Júr: Zahraničná 
Matica slovenská v Kanade, 1994,  s. 77; DLUGOŠ, F. Štefan 
Barnáš episcopus dolorum, s. 108 – 114. 
138 HLINKA, Anton. Sila slabých a slabosť silných. Trnava: 
SSV, 1990, s. 217. 

do svojej smrti 16. apríla 1964.139  Paradoxne smrť biskupa 
Barnáša prišla tesne po tom, čo biskup Vojtaššák, vedomý 
si pokročilého veku a  následkov po  väznení, listom 
z  15. marca 1964 z  domáceho väzenia v  Senohraboch 
pri Prahe, určil biskupa Štefana Barnáša za pomocného 
biskupa s právom nástupníctva, aby zabezpečil a uľahčil 
obsadenie biskupského stolca po  prípadnej svojej 
smrti.140 Potvrdenie Barnáša za biskupa koadjútora prišlo 
z Vatikánu od kardinála Cicognaniho až 19. apríla 1964, 
teda tri dni po jeho smrti.141

Biskup Štefan Barnáš bol pochovaný 20. apríla 1964 
na  miestom cintoríne v  Slovenskej Vsi, vedľa svojej 
matky, podľa jeho priania. Na  pohrebe sa zúčastnilo 
vyše 10 tisíc veriacich a 168 kňazov. Na pohrebe sa však 
nesmel zúčastniť žiaden z  biskupov, vrátane biskupa 
Jána Vojtaššáka, ktorý na  vycestovanie zo  Senohrabov 
nedostal štátny súhlas.

Jozef Jarab (1990 – 2014)
Narodil sa 23. februára 1947 v Bijacovciach. Základnú 

školu navštevoval v Bijacovciach a v Spišskom Podhradí. 
V  roku 1965 ukončil štúdiá na  Strednej všeobecno-
vzdelávacej škole v Levoči maturitou. Teologické štúdiá 
absolvoval v  rokoch 1965 – 1970 na  Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v  Bratislave. Kňazskú vysviacku 
prijal 21. júna 1970 v  Dóme sv. Martina v  Bratislave 
z  rúk rožňavského biskupa Dr. Róberta Pobožného. 
Jeho prvým kaplánskym miestom sa stala Levoča, kde 
pôsobil v  rokoch 1970-1973.142 Dňa 18. septembra 
1973   bol menovaný za  kaplána do  Spišskej Novej 
Vsi, ale vzhľadom na  zdravotný stav a  následnú smrť 
kapitulného vikára Jozefa Ligoša bol preložený na  túto 
kaplánku až 1. októbra, ale už 1. apríla 1974 ho spišský 
kapitulný vikár Štefan Garaj vymenoval za  tajomníka 
Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. K skutočnému 

139 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus I, s. 52–53.
140 ABÚ-SP, Osobný spis Barnáš Štefan, nesignované; 
ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis 
Scepusiensis ab anno 1848, tomus I, s. 52–53; HROMJÁK, 
Ľuboslav. Pomocný spišský biskup Štefan Barnáš. In Duchovný 
pastier, 2010, roč. 91, č. 5, s. 240-241; LETZ, Róbert. Štefan 
Barnáš – biskup vysvätený pre kriminál. In Katolícke noviny, 
2010, roč. 125, č. 2, s. 20; HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky 
trvám, s. 377. 
141 Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Oravskej 
Lesnej, Odpoveď kardinála Cicognaniho na žiadosť o biskupa 
koadjútora zo dňa 19. apríla 1964. 
142 Schematizmus Spišskej diecézy 2010. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2011, s. 71; DLUGOŠ, 
František. Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí. 
Levoča: POLYPRESS, 2000,  s. 150; Schematizmus slovenských 
katolíckych diecéz. Bratislava: SSV, 1978, s. 401. 

nástupu na novú dispozíciu došlo až 12. apríla, vzhľadom 
na potrebu pomoci pri vysluhovaní sviatosti birmovania 
v Spišskej Novej Vsi pre 3200 birmovancov. Po šiestich 
rokoch však 1. augusta 1980 musel túto funkciu opustiť, 
z  dôvodu odobratia štátneho súhlasu kvôli agilnosti 
v  pastoračnej činnosti. Stalo sa tak pre jeho aktivity, 
hlavne okolo organizovania tradičnej púte na Mariánskej 
hore v Levoči, čo mu bolo pripomenuté a vyhodnotené 
ako „protištátna činnosť“ na  viacerých vyšetrovaniach 
ŠtB v  Spišskej Novej Vsi a  v  Košiciach. Proti tomuto 
rozhodnutiu sa postavili kňazi biskupstva na  čele 
s ordinárom Štefanom Garajom. Týmto krokom dosiahli, 
že od  1. októbra 1980 mu bol prinavrátený potrebný 
štátny súhlas a  mohol naďalej pôsobiť v  pastorácii ako 
správca farnosti Svit – Lučivná.143

Od roku 1980 pracoval v  „Jadre“ v  tzv. podzemnej 
Cirkvi spolu  s  Jánom Chryzostomom kardinálom 
Korcom, vtedy ešte „biskupom v montérkach“. Stretnutia 
členov „Jadra“ sa konali v Turčianskom sv. Petri, (kde bol 

143 Súkromná zbierka Ľuboslava Hromjáka, Svedectvo 
Jozefa Jaraba zo dňa 22. marca 2020; Schematizmus Spišskej 
diecézy 2010, s. 71; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto 
rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 108.
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správcom farnosti neskorší biskup Mons. Rudolf Baláž) 
a na fare v Lučivnej a neskoršie v Spišskom Bystrom.144

Dekrétom kapitulného vikára bol s platnosťou od 1. 
apríla 1984 menovaný za  správcu farnosti v  Spišskom 
Bystrom.145 Počas pôsobenia v tejto farnosti v roku 1987 
dostal podmienečný trest za rozvracanie štátu za nákup 
obrázkov s  náboženskou tematikou. Počas totalitného 
komunistického režimu sa podieľal na  organizovaní 
jubilejných rokov, osláv 200. výročia založenia Spišskej 
diecézy v  roku 1976. V  rokoch 1985 – 1990 bol 
členom Liturgickej komisie Spišskej diecézy. V  rokoch 
1981 – 1991 bol členom Spišského diecézneho tribunálu. 
Bol jedným z iniciátorov založenia kňazského speváckeho 
zboru Schola Cantorum. Myšlienka založenia zboru sa 
zrodila na  pohrebe Štefana Kubičára v  Letanovciach 
v  apríli 1982. Vedenie zboru prevzal saleziánsky kňaz 
Štefan Olos, organizačnú stránku prevzal Jozef Jarab. 
Členovia zboru pôsobiacich na  Spiši sa od  roku 1984 
pravidelne schádzali k  nácvikom na  fare v  Spišskom 
Bystrom.146

Po páde komunistického režimu v  Československu 
nový spišský biskup František Tondra ihneď podporil 
myšlienku obnovenia spišského seminára. Dňa 12. 
januára 1990  vymenoval za prvého rektora obnoveného 
spišského seminára Jozefa Jaraba147,   a  dekrétom z  1. 
februára 1990 bol ustanovený za  aktuára Biskupského 
úradu „s funkciou rektora Vysokej školy bohosloveckej 
v  Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule“,   ktorého 
poveril prípravou priestorov seminára, ktorý mal 
byť interdiecézny, keďže sa v  ňom mali formovať 

144 Naposledy sa „Jadro“ stretlo koncom januára 1990 
v Spišskej Kapitule už po udalostiach novembra 1989, 
v nových podmienkach a následne prišlo menovanie nových 
biskupov pre Slovensko, ktorí predchádzajúce roky boli 
členmi „Jadra“: 6. februára 1990 Jána Chryzostoma Korca pre 
Nitru,  14. februára 1990 Alojza Tkáča pre Košice, Eduarda 
Kojnoka pre Rožňavu, Rudolfa Baláža pre Banskú Bystricu 
a 17. marca 1990 Vladimíra Fila za pomocného biskupa 
v Trnave. Súkromná zbierka Ľuboslava Hromjáka, Svedectvo 
Jozefa Jaraba zo dňa 19. februára 2020. 
145 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus I, s. 232-233; 
Schematizmus Spišskej diecézy 2010, s. 71. 
146 Súkromná zbierka Ľuboslava Hromjáka, Svedectvo 
Jozefa Jaraba zo dňa 22. marca 2020; ABÚ-SP, Protocollum 
status personalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, tomus I, s. 232-233; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 111.
147 Schematizmus Spišskej diecézy 2005. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2005, s. 149. Dlugoš 
nesprávne uvádza, že menovanie rektora nastalo 1. februára. 
DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 109.

bohoslovci zo  Spišskej, Košickej a  Rožňavskej diecézy. 
Dňa 17. januára 1990 boli budovy kňazského seminára 
vrátené Spišskému biskupstvu. O  mesiac neskôr 
sa začala obnova seminára.148 Neskôr, po  vyriešení 
problematiky štúdia teológie a  prípravy na  kňazstvo 
v  pripravovaných seminároch (Nitra, Banská Bystrica 
a  Spišská Kapitula), bol vymenovaný za  moderátora 
Teologického inštitútu v  Spišskom Podhradí, ktorý sa 
stal súčasťou Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v  Bratislave. Zároveň bol 
poverený biskupmi Mons. Tkáčom, Mons. Kojnokom 
a  Mons. Tondrom zostavením profesorského zboru 
seminára. Takto už 3. októbra 1990 sa konalo slávnostné 
Veni Sancte, ktorým sa otvoril prvý akademický rok 
Teologického inštitútu. Jozef Jarab sa stal vyučujúcim 
pastorálnej teológie a  homiletiky. Denný program pre 
bohoslovcov bol prevzatý z bratislavského seminára.149

V  rokoch 1993 – 1995 si vykonával postgraduálne 
štúdiá na  Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v  Bratislave, ktoré ukončil 
v roku 1995 licenciátom z  teológie a v  ten istý rok, 11. 
novembra 1995, získal aj  doktorát z  teológie. Rektor 
Univerzity Komenského ho 1. júna 1996 vymenoval 
za  docenta v  odbore katolícka teológia. Najvyšší 
akademický titul získal 13. júna 2005, kedy ho prezident 
Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, vymenoval 
za  profesora v  odbore katolícka teológia. V  októbri 
2008 mu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave udelila čestný doktorát a v decembri 
2012 mu čestný doktorát udelila Krasnodarská štátna 
univerzita kultúry a umenia.

V  rámci akademickej činnosti zastával veľmi 
významné úlohy. V  rokoch 1993 – 2003   bol 
vedúcim katedry pastorálnej teológie a  homiletiky 
na  Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity 
Komenského v  Bratislave a  do roku 2018 prednášal 
okrem tých istých predmetov tiež pastorálnu psychológiu 
a  pastorálnu medicínu na  Teologickom inštitúte 
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v  Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí. V  rokoch 1997 – 2001 
prednášal rétoriku aj na Fakulte manažmentu Univerzity 
Komenského v  Bratislave. V  rokoch 2001 – 2014 
prednášal pastorálnu psychológiu, pastorálnu medicínu, 
pastoračnú prax a liturgiku na Gréckokatolíckej fakulte 
Prešovskej univerzity v  Prešove. V  rokoch 2003-2014 

148 KALIS, Peter. Rektor Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí Jozef Jarab. 
Seminárna práca. Spišské Podhradie: TI TF KU, 2014, s. 3. 
149 CHALUPECKÝ, Ivan. Pohľad do histórie spišského 
seminára. In CHALUPECKÝ, Ivan a kol. V mene Božom. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
2000, s. 18. 

prednášal vybrané kapitoly z  teológie na  Katedre 
manažmentu Pedagogickej fakulty v Poprade.

Dňa 1. apríla 1999 bol zvolený za člena Akreditačnej 
komisie, poradného orgánu Vlády SR pre akreditáciu 
vysokých škôl. Členom tejto komisie bol do  30. mája 
2014. Od septembra 2013 do mája 2014 vykonával úlohu 
podpredsedu Akreditačnej komisie. Bol členom viac než 
dvadsiatich fakultných a  univerzitných vedeckých rád. 
V období od 30. mája až do 10. júna 2014 pracoval ako 
poverený rektor Katolíckej univerzity. Svoje pôsobenie 
v  úlohe rektora spišského seminára a  moderátora 
Teologického inštitútu Teologickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Spišskom Podhradí ukončil potom, čo bol 
1. júna 2014 zvolený za  rektora Katolíckej univerzite 
v  Ružomberku. Po  skončení štvorročného funkčného 
obdobia, v  auguste 2018, ho v  tejto funkcii vystriedal 
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Jozef Jarab sa aktívne zapájal aj  do rozvoja života 
Katolíckej cirkvi na  Slovensku, predovšetkým ako 
rektor spišského seminára, ktorý sa podieľal na formácii 
veľkého počtu kňazov Spišskej, Košickej a  Rožňavskej 
diecézy. V  roku 21. septembra 1990 bol menovaný 
do  Metropolitného súdu v  Trnave a  v  roku 1995 
do Metropolitného súdu v Košiciach, kde ukončil svoju 
službu 22. októbra 2002. Od roku 1990-2014 bol členom 
Kňazskej rady a  zboru konzultorov Spišskej diecézy. 
Dňa 1. septembra 2001 bol menovaný za  garanta pre 
pastorálnu teológiu v  Programe vzdelávania kňazov 
Spišskej diecézy. Za zásluhy pri rozvoji Spišskej diecézy 
ho pápež Ján Pavol II. menoval v roku 1992 za pápežského 
komorníka.150

Okrem týchto akademických a cirkevných povinností 
je publikačne činný. Pravidelne prispieval svojimi 
homíliami a  článkami predovšetkým do  Katolíckych 
novín a Duchovného pastiera.

Peter Majda (2014 – )
Narodil sa 10. decembra 1976 v  rodine Štefana 

a Márie rod. Rambalovej v Námestove. Pochádza z obce 
Beňadovo. Rodičia si zarábali na  živobytie ťažkou 
prácou, na  tzv. majeroch. Keď mal šesť rokov, zomrel 
mu otec a  starosť o  rodinu prešla na  matku. V  rokoch 
1983 – 1991 navštevoval základnú školu v  obci Breza. 
V rokoch 1991 – 1995 študoval na Strednom odbornom 
učilišti elektrotechnickom v Nižnej nad Oravou, odbor 
mechanik – elektronik. Po  skončení strednej školy 
sa úspešne prihlásil do  Kňazského seminára biskupa 

150 Schematizmus Spišskej diecézy 2005. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2005, s. 149; Schematizmus 
Spišskej diecézy 2010, s. 71; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 111; MAHÚT, J. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 60. 

Jána Vojtaššáka. V  rokoch 1995 – 2001 absolvoval 
teologické štúdiá na  Teologickom inštitúte CMBF UK 
v  Spišskom Podhradí.151 Kňazským vzorom mu bol 
miestny farár Pavol Mikula.152 Kňazskú vysviacku prijal 
z rúk spišského biskupa Františka Tondru 16. júna 2001 
v  Katedrále sv. Martina v  Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí. Jeho prvou a  jedinou kaplánskou stanicou 
bola Levoča. Dekrétom z 1. augusta 2003 bol menovaný 
za  vicekancelára Biskupského úradu v  Spišskom 
Podhradí. Zároveň sa v ten istý deň stal členom Kňazskej 
rady. Postgraduálne štúdium zamerané na  súčasné 
formy odovzdávania viery a médiá absolvoval v rokoch 
2002 – 2004 na Katolíckej univerzite v Lubline v Poľsku, 
kde 5. októbra 2004 získal licenciát z pastorálnej teológie. 
Dňa 6. decembra 2004 sa stal hovorcom Biskupského 
úradu v Spišskom Podhradí. Vo svojich postgraduálnych 
štúdiách pokračoval na Teologickej fakulte v Košiciach 
Katolíckej univerzity v  Ružomberku, kde 2. júla 2008 
získal doktorát z  teológie. Dňa 20. marca 2009 bol 
menovaný za kancelára Biskupského úradu v Spišskom 

151 Schematizmus Spišskej diecézy 2005, s. 157; DLUGOŠ, 
F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva 
kňazov, s. 217.
152 Pri pohľade na vás som naplnený nádejou. In Brázda, 
2014, roč. 23, č. 1, s. 16. 

Peter Majda.
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Podhradí a  26. novembra toho istého roku sa stal 
tajomníkom Kňazskej rady. V deň odpustovej slávnosti 
patróna seminára sv. Jána Nepomuckého, 16. mája 2014, 
počas svätej omše, ktorú slávil spolu s  predstavenými 
seminára a profesormi, spišský pomocný biskup Andrej 
Imrich oznámil   zmenu vo  vedení seminára a  ohlásil 
menovanie nového rektora spišského seminára, ktorým 
sa stal Peter Majda. Odstupujúci rektor, profesor Jozef 
Jarab, odovzdal na záver svätej omše novému rektorovi 
rektorský plášť a  biret pochádzajúci od  rektora Jozefa 
Vojtička, ktoré odstupujúci rektor Jarab s  úcty voči 
svojim predchodcom nikdy nepoužíval. Tieto insígnie 
dostal Jozef Jarab 17. januára 1990 od  profesora 
Ladislava Hanusa, posledného vicerektora spišského 
seminára, ktorý v auguste 1950 odovzdal v pokore kľúče 
od  seminára vedeniu KNV v  Košiciach. Rektor Jarab 
zaujal post rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku 
a vedenie seminára odovzdal novému vedeniu.153  

153 MAHÚT, Ján. Rektori nášho seminára. In Brázda, 2014, 
roč. 23, č. 1, s. 15; Schematizmus Spišskej diecézy 2010, s. 97; 
Schematizmus Spišskej diecézy 2005, s. 157; DLUGOŠ, 
F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva 
kňazov, s. 218 – 220.

PROFILOVÉ PREDMETY 
A ICH PROFESORI

FILOZOFIA

ThLic. Martin Majda, PhD.

Dejiny výučby filozofie
V  časoch vzniku spišského seminára sa rozlišovala 

časť vzdelávacia, ktorá sa nazývala biskupským 
lýceom a  časť formačná, ktorú predstavoval seminár. 
V  dejinách seminára až do  začiatku 20. storočia bolo 
nepísaným pravidlom, že rektor seminára bol zároveň 
aj  prodirektorom biskupského lýcea a  riaditeľom 
chlapčenského Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.154 
Vicerektori seminára sa venovali predovšetkým jeho 
fungovaniu a  iba výnimočne prednášali. Štúdium 
teológie bolo rozložené na  obdobie štyroch rokov. 
Na  biskupskom lýceu sa prednášala dogmatika, 
kánonické právo, cirkevné dejiny, polemika, biblikum, 
hermeneutika, morálka a  pastorálka, neskôr pribudli 
aj  iné predmety, medzi nimi napr. fundamentálna 
teológia, patrológia, latinčina, biblické jazyky, exegéza, 
slovenčina, maďarčina a nemčina, napokon aj filozofia.155 
Vidíme teda, že hneď po  zriadení spišského seminára 
sa v  ňom nevyučovala filozofia, lebo podľa vtedajších 
usmernení a  predpisov sa na  teologické vzdelávanie 
(teologický kurz) mohli prijať len tí študenti, ktorí 
už mali ukončený dvojročný filozofický kurz. Spišská 
diecéza posielala svojich chovancov, ktorí boli prijatí 
po  skončení štvrtej triedy gymnázia, na  filozofický 
kurz do  iných seminárov. Spočiatku do  Trnavy, potom 
do Jágru a potom do Rožňavy.

Od akademického roka 1857/1858 zriadil v spišskom 
seminári biskup Ladislav Záboyský dvojročný filozofický 
kurz.156 Vyučovali sa len 2 hodiny týždenne.157 Neskôr 
až biskup Čáska dosiahol, že sa filozofia vyučovala 

154 Porov. ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 133. 
155 Porov. CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 16.
156 Keď školský zákon zmenil stredoškolské štúdiá zo 6 na 
8 rokov, na gymnáziách bola zriadená VII. a VIII. trieda a na 
konci bola povinná maturita- iba študenti s maturitou mohli 
ísť študovať na univerzitu teológiu. Preto biskup Záboyský 
zriadil v spišskom seminári kurz filozofie, aby nahradil tieto 
dva ročníky študentom, ktorí prišli do seminára bez maturity.
157 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. Dejiny spišského seminára. In: Spišský kňazský 

5 hodín týždenne. Keďže bola stanovená podmienka 
pre seminaristov mať maturitu z  gymnázia a  spišský 
seminár prijímal absolventov aj 6. triedy, ostal filozofický 
kurz na Spiši až do roku 1905.158 V tomto roku spišský 
biskup Alexander Párvy uložil kandidátom na kňazstvo 
povinnosť absolvovať filozofický kurz s  ukončenou 
maturitou ešte pred  vstupom do  spišského seminára 
v  niektorom z  malých seminárov v  Uhorsku. Spišský 
klérus v  tomto období študoval prevažne v  malom 
seminári v Rožňave.159

Štúdiu filozofie sa v  tých časoch nevenovala 
dostatočná pozornosť – prelomová bola v tomto zmysle 
až encyklika pápeža Leva XIII. Aeterni Patris z  roku 
1879, v  ktorej píše – aby sa viac pozornosti venovalo 
dovtedy zanedbanej scholastickej filozofii.

Po prvej svetovej vojne, keď už začal platiť aj  prvý 
kódex (1917), začalo sa vyžadovať od  seminaristov 
4-ročné teologické a  2-ročné filozofické štúdium. 
Zbor biskupov v  roku 1922 však ustanovil jednoročný 
filozofický kurz a  4-ročný teologický. Na  filozofickom 
kurze sa prednášala scholastická filozofia týždenne 
9 hodín. Týždenne boli dve hodiny dejín filozofie vsunuté 
do teologického kurzu.160

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule bol poštátnený 
v roku 1950.  Najsamprv bol 15. augusta 1950 zapečatený 
a  24. augusta 1950 štát prevzal oficiálne budovu 
seminára.161  Všetky dovtedajšie diecézne semináre boli 
zrušené a  vznikol iba jediný s  Teologickou fakultou 
pri  Univerzite Komenského v  Bratislave.162 Spočiatku 

seminár v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula, 
1943, s. 140-141.
158 Porov. CHALUPECKÝ, I.: Pohľad do histórie spišského 
seminára. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 2000, s. 17.
159 Porov. HROMJÁK, Ľ.: Počiatky spišského seminára a jeho 
vývoj do vzniku Česko-Slovenska. In Znaky časov vo svetle 
výročí I. Spišské Podhradie, 2017, s. 99-100.
160 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. Dejiny spišského seminára. In: Spišský kňazský 
seminár v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula, 
1943, s.153-154.
161 Porov. HANUS, L.: Jozef Kútnik-Šmálov. Život, 
činnosť, tvorba. Spišská Kapitula: Spišský kňazský seminár, 
1992, s. 249-250.
162 Medzi profesorov, ktorí prednášali filozofiu v Bratislave 
patrili: Cyril Dudáš, ktorý na bratislavskej teologickej fakulte 
začal prednášať ako odborný asistent v roku 1941. Dva roky 
suploval vyučovanie cirkevných dejín, okrem nich prednášal 
morálku, sociológiu a kresťanskú filozofiu. V roku 1950 bol 
inaugurovaný na profesora kresťanskej filozofie a morálky. 
Prednášal až do svojej smrti v roku 1982.
Silvester Šoka, ktorý prednášal kresťanskú filozofiu a 
filozofické disciplíny od roku 1976. V pedagogickej, literárnej 
a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne 

diecézni biskupi nesúhlasili, aby bohoslovci študovali 
v  tomto seminári, ale napokon od  roku 1952 dali 
svoj súhlas, aby noví seminaristi študovali na  CMBF 
v Bratislave až do obnovenia seminárov v roku 1990.163 
Kňazský seminár v  Spišskej Kapitule bol otvorený 
3. 10. 1990.

Kvalita výučby
V oblasti vyučovania filozofie sa výučba po  roku 

1990 usporiadala podľa najnovších dokumentov 
Cirkvi: Apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Sapientia 
Christiana, ktorá vyšla v  roku 1979 a  následne podľa 
Ratio studiorum-študijného programu v  kňazských 
seminároch na Slovensku, ktorý vyšiel v roku 2010.

Rozdelenie jednotlivých predmetov na  teologickom 
inštitúte je nasledovné:
• úvod do filozofie
• dejiny filozofie (starovek, stredovek, novovek,  

19. a 20. stor.)
• filozofická antropológia
• filozofická etika
• filozofia náboženstva
• filozofická teológia / teodícea
• metafyzika
• logika
• filozofia kultúry
• filozofia prírody / kozmológia164

Po roku 1990 sa používali niektoré skriptá 
od  profesora Silvestra Šoku, ktorý prednášal filozofiu 
v  Bratislave, ale neskôr spracoval jednotlivé filozofické 
disciplíny Mons. Pavol Janáč, ktorý v  roku 1995 vydal: 
Svet metafyziky, Logika-Cesta k  poznaniu, Kritika-

interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie 
v kultúre i myšlienkové prúdy. Pridŕžal sa tomistického 
realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského 
optimizmu. Napísal množstvo vedeckých štúdií a vypracoval 
vysokoškolské učebnice z dejín filozofie a z filozofických 
disciplín. Prednášal do roku 1990, zomrel v roku 2006. (Porov. 
DLUGOŠ, F.:  Vzdelávania spišského kléru v rokoch 1950-1990 
a pokusy o obnovenie spišského seminára za čias kapitulného 
vikára Jozefa Ligoša. In Znaky časov vo svetle výročí I. Spišské 
Podhradie, 2017, s. 126-127.)
Jozef Straka, ktorý prednášal filozofiu v Bratisla ve od 
roku 1950 do roku 1968. Pôvodne bol saleziánom, 
exponent politiky komunistickej strany, prednosta 
kultového odboru Povereníctva školstva (1945 – 1948). 
V roku 1948 bol exkomunikovaný za politické aktivity. 
(Porov. LETZ, R.: Dokumenty k procesu s katolíckymi 
biskupmi. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, s. 194.) 
163 Porov. DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od 
Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 
1914 – 1970. Ružomberok: VERBUM, 2010, s. 191 – 192.
164 Porov. Rattio studiorum. KBS, 2010, s. 83.
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Cesta k pravde a v roku 1996: Teodícea-Cesta k Bohu, 
Kozmológia-Cesta k  vesmíru, Antropológia-Cesta 
k  človekovi, Etika-Cesta k  dobru. Uvedené študijné 
materiály sa používajú aj v súčasnosti. Dejiny filozofie sa 
prednášali a  prednášajú podľa skrípt profesora Battista 
Mondiniho. Do akademického roku 1998 – 1999 trvalo 
štúdium filozofie 3 roky a po tomto roku bolo skrátené 
na  dva roky. Filozofické štúdium je ukončené štátnou 
záverečnou skúškou.

Dôkazom kvality výučby filozofických disciplín 
na teologickom inštitúte je aj skutočnosť, že viacerí kňazi 
následne študovali filozofiu na  cirkevnej Filozofickej 
fakulte KUL v  Lubline. Zo  Spišskej diecézy to boli: 
Akimjak Amantius, Fajkus Vladimír, Gallovič Jozef, 
Kekeľák Ján, Kuľa Pavol, Littva Vladimír, Pramuka Ján, 
Šípoš Jozef, Želonka Andrej.165

Prehľad vyučujúcich filozofiu  
v Spišskej Kapitule  
a roky, počas ktorých predmet vyučovali

 ■ Alojz Kavač (Kavacs) 1851 – 1877
Narodil sa 16. januára 1821 v  Spišskom Podhradí. 

Kňazskú vysviacku prijal 29. júla 1845. Po  nej sa stal 
tajomníkom na  diecéznej kúrii. V  roku 1851 sa stal 
správcom farnosti Matejovce a  v tom istom roku začal 
vyučovať v Spišskej Kapitule. V roku 1853 bol menovaný 
za špirituála v kňazskom seminári. V roku 1877 sa stal 
diecéznym školským inšpektorom. A  od roku 1882 
odišiel do privátneho spôsobu života. V  roku 1886 bol 
menovaný za  správcu farnosti vo  Vyšnom Slavkove. 
Zomrel 16. 11. 1892.166

 ■ Jozef Klimčák (Klimcsák) 1858 – 1861
Narodil sa 19. februára 1830 v Novej Belej. Kňazskú 

vysviacku prijal 23. augusta 1854. Stal sa kaplánom 
v Lendaku, v roku 1855 v Ruskinovciach a v roku 1856 
v  Ľubici. Od  roku 1857 vyučujúci v  Spišskej Kapitule. 
Od  roku 1858 správca Spišskej Soboty a  v roku 1859 
vypomáhal s  vyučovaním aj  na levočskom gymnáziu 
a  v Spišskej Kapitule. V  roku 1861 sa stal diecéznym 
archivárom. Od  roku 1869 bol menovaný za  správcu 
farnosti do Tvarožnej, kde pôsobil do roku 1880, odkedy 
sa stal správcom Liptovského Hrádku a  v roku 1889 

165 Porov. HUDÁK J. (ed.): Predstavení a profesori spišského 
seminára 1815-2000. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 
2000, s. 84.
166 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 284-285.

správcom v  Liptovskom Svätom Michale. Zomrel 28. 
marca 1915.167

 ■ Ľudovít Hönsz 1862 – 1866
Narodil sa 1. novembra 1824 v  Levoči. Kňazskú 

vysviacku prijal 21. júna 1848. Stal sa kaplánom 
v Chmeľnici, v roku 1849 vo Veľkej Lesnej, v roku 1850 
v Hniezdnom, v roku 1852 v Spišskej Belej, v roku 1855 
v  Ľubici, v  roku 1856 sa stal správcom farnosti Vrbov. 
Od roku 1858 sa stal magistrom kandidátov na teológiu 
a  bol zároveň zastupujúcim vicerektorom v  kňazskom 
seminári. V roku 1867 odišiel do Bavorska, kde vstúpil 
do kláštora. Zomrel 31. mája 1868.168

 ■ Štefan Koštialik 1862 – 1866
Narodil sa 20. augusta 1843 v  Bobrove. 

Po  teologických štúdiách od  roku 1852 pôsobil 
ako kaplán v  Jablonke, Kežmarku, Levoči. Od  roku 
1860 bol prefektom v  spišskom kňazskom seminári. 
Od roku 1861 aj biskupský ceremoniár a 1861 až 1868 
profesor v  Učiteľskom ústave v  Spišskom Podhradí-
Spišskej Kapitule. Prednášal cirkevné právo a  bol 
profesorom filozofického kurzu.169 Potom sa stal farárom 
v  Holumnici a  v Kežmarku a  od roku 1885 v  Spišskej 
Novej Vsi. V roku 1890 sa stal spišským kanonikom. Bol 
aj  zakladajúcim členom Matice slovenskej a  aktívne sa 
angažoval aj v Spolku svätého Vojtecha. Zomrel 19. júla 
1901 v Spišskom Podhradí.170

 ■ Karol Sedlay (Szedlay) 1864 – 1865
Narodil sa 3. februára 1836 v  Spišskom Podhradí. 

Kňazskú vysviacku prijal 7. augusta 1860. Stal sa 
kaplánom v  Dolnom Kubíne, v  tom istom roku 1860 
kaplánom v  Nižnej Lipnici, v  roku 1861 kaplánom 
v  Poprade, v  roku 1862 v  Kežmarku. V  roku 1864 
začal vyučovať v Spišskej Kapitule. V roku 1865 sa stal 
kaplánom v Spišskom Podhradí a od roku 1876 správcom 
farnosti vo Vikartovciach.  Zomrel 27. septembra 1886 
v Spišskom Podhradí.171

167 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 304-305.
168 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 238-239.
169 Porov. PAŠTEKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Bratislava, 2000, s. 732.
170 Porov. VALENTOVIČ, Š.: Slovenský biografický slovník-
III. zväzok. Martin: Matica slovenská, 1989, s. 200.
171 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 226-227.

 ■ Ján Hlebík 1868 – 1874
Narodil sa 14. mája 1843 v Levoči. Kňazskú vysviacku 

prijal 27. mája 1866. Bol kaplánom a neskôr aj farárom 
na  viacerých miestach v  Liptove. Od  roku 1882 
farárom na Donovaloch. V kňazskom seminári pôsobil 
od  roku 1868 ako vyučujúci a  od roku 1875 do  roku 
1882 bol aj  vicerektorom.172 Bol známy ako publicista. 
V  rozličných časopisoch uverejňoval svoje filozofické 
štúdie.173 Zomrel 31. mája 1904.174

 ■ Ferdinand Fertšek (Fertsek) 1872 – 1874
Narodil sa 28. novembra 1846 v  Spišskej Novej 

Vsi. Kňazskú vysviacku prijal 24. júla 1870. Stal sa 
kaplánom v  Zubrohlave a  neskôr v  Lokci. Od  roku 
1872 začal vyučovať v  Spišskej Kapitule. Od  roku 
1873 sa stal diecéznym archivárom. V  roku 1874 
biskupským sekretárom, ceremoniárom, notárom a  v 
roku 1876 kancelárom. Od roku 1879 sa stal správcom 
farnosti Lisková. V  roku 1881 čestným kanonikom. 
Od roku 1883 sa opäť stal kancelárom. V roku 1892 bol 
menovaný za  preláta Jeho Svätosti. Od  roku 1903 bol 
kapitulným vikárom a v roku 1904 biskupským vikárom 
a veľprepoštom. Zomrel 20. novembra 1918.175

 ■ Jozef Gallas 1877 – 1881
Narodil sa 12. marca 1845 v  Slanici. Za  kňaza 

bol vysvätený v  roku 1871. Od  roku 1877 bol 
profesorom – správcom preparandie. Svoje pedagogické 
pôsobenie ukončil v  roku 1881. Zomrel 20. mája 1897 
v Hniezdnom.176

 ■ Aurel Viktor Klinovský 1880 – 1889
Narodil sa 8. augusta 1854 v  Námestove. Za  kňaza 

bol ordinovaný v  roku 1877. Od  roku 1880 bol 
menovaný za  prefekta kňazského seminára a  profesora 
na  tamojšom filozofickom kurze. Zomrel 10. júla 1915 
v Zákamennom.177

172 HRADSZKY, J.: Conspectus ven. cleri almae dioecesis 
scepusiensis. In: Additamenta ad initia progressus ac praesens 
status capituli scepusiensis.  s. XVII.
173 Porov. PAŠTEKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Bratislava, 2000, s. 488.
174 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 240-241. 
175 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 172-173.
176 Pre viac informácií porov: BIZOŇOVÁ, M; OLEJNÍK, 
V.: Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok: 
VERBUM, 2019, s. 159.
177 Pre viac informácií porov: BIZOŇOVÁ, M; OLEJNÍK, 
V.: Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok: 

 ■ Michal Mindszenti 1880 -- 1881
Narodil sa 22. septembra 1856 v  Bijacovciach. 

Kňazskú vysviacku prijal 14. októbra 1879. Pôsobil 
ako kaplán v  Bystranoch, kde sa od  roku 1881 stal 
administrátorom a v roku 1888 farárom. V akademickom 
roku 1880 – 1881 vyučoval  v Spišskej Kapitule. Od roku 
1893 do  roku 1901 bol zároveň školským inšpektorom 
pre okres Spišské Vlachy. Zomrel 14. decembra 1923.178

 ■ Rudolf Grešík (Greschik) 1881 – 1883
Narodil sa 1. apríla 1857 v Levoči. Kňazskú vysviacku 

prijal 23. júna 1880. Stal sa kaplánom v Ľubici a zároveň 
vyučoval v Spišskej Kapitule. V roku 1883 bol menovaný 
za kaplána do Levoče. Od roku 1886 za správcu farnosti 
Slovenská Ves. Zomrel 15. augusta 1907.179

 ■ Ľudovít František Čurjak 1891 – 1899
Narodil sa 16. júna 1865 v  Liptovskom Mikuláši. 

Za  kňaza bol vysvätený v  roku 1887. Od  roku 1891 
do roku 1899 prednášal ako profesor v Spišskej Kapitule. 
Zomrel 18. marca 1922.180

 ■ ThDr. Ján Seman (Szeman) 1899 – 1906
Narodil sa 4. januára 1871 v Bijacovciach. Za kňaza 

bol vysvätený v roku 1893. Od roku 1899 prednášal ako 
profesor v Spišskej Kapitule až do roku 1906. Zomrel 10. 
apríla 1944 v Spišskej Kapitule.181

Títo doteraz uvedení vyučujúci teológiu neučili 
a nasledujúci popri teológii vyučovali aj filozofiu.

 ■ ThDr. Ján Stuckner 1895 – 1905
Narodil sa 22. marca 1869 v  Liptovskom Jáne. 

Gymnaziálne štúdia absolvoval v  Levoči, filozofiu 
v  Jágri a  teológiu v  Budapešti. Ordinovaný bol 29. 
júna 1893 a  stal sa kaplánom v  Ľubici. Od  roku 1895 
sa stal prefektom v  kňazskom seminári a  profesorom 
latinčiny, gréčtiny a  vyučoval aj  filozofiu. Neskôr, 
od roku 1904, aj profesorom dogmatiky. Od roku 1905 
sa stal biskupským sekretárom a notárom. Od roku 1914 
kanonikom a diecéznym inšpektorom katolíckych škôl. 

VERBUM, 2019, s. 157.
178 SCHEMATIZMUS ALMAE DIOECESIS 
SCEPUSIENSIS PRO ANNO A CHRISTO 1924. 
Ružomberok 1924, s. 115.
179 ABÚ SK, SpB, OS, Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab anno 1824, Tom 
I., s. 204-205.
180 Pre viac informácií porov: BIZOŇOVÁ, M; OLEJNÍK, 
V.: Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok: 
VERBUM, 2019, s. 159.
181 Pre viac informácií porov: BIZOŇOVÁ, M; OLEJNÍK, 
V.: Jezuitské gymnázium a Učiteľský ústav. Ružomberok: 
VERBUM, 2019, s. 157.
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Od  roku 1917 kancelár a  riaditeľ biskupskej kancelárie 
a od roku 1921 farárom v Spišskej Kapitule. Zomrel 10. 
marca 1930.182

 ■ ThDr. Jozef Kožar 1905 – 1908
Narodil sa 12. marca   1878 v  Spišskom Podhradí. 

Gymnaziálne štúdia absolvoval v  Levoči, filozofiu 
v  Jágri a  teológiu na  Spiši a  vo Viedni. Ordinovaný 
bol 22. augusta 1902. Bol kaplánom v Poprade, v  roku 
1903 kaplánom v Kežmarku. Od roku 1906 profesorom 
dogmatiky a filozofie a súčasne aj prefektom v kňazskom 
seminári. Od  roku 1908 farár v  Liptovskom Mikuláši, 
kde aj 19. apríla 1957 zomrel.183

 ■ ThDr. Alexander Horváth 1905 – 1931
Narodil sa 24. marca 1878 v  Spišskom Podhradí. 

Gymnázium absolvoval v  Levoči, filozofiu v  Jágri 
a  teológiu v  Budapešti. Ordinovaný bol 1. júla 1901. 
Potom bol kaplánom v  Liptovskom Mikuláši a  v roku 

182 Porov. HUDÁK J. (ed.): Predstavení a profesori spišského 
seminára 1815-2000. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 
2000, s. 44.
183 Porov. HUDÁK J. (ed.): Predstavení a profesori spišského 
seminára 1815-2000. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 
2000, s. 38.

1902 v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1904 bol archivárom 
a  biskupským ceremoniárom. V  roku 1905 sa stal 
profesorom teológie v  kňazskom seminári – vyučoval 
filozofiu. Od roku 1909 bol aj prefektom a od roku 1916 
špirituálom. V roku 1922 sa stal vicerektorom. Zomrel 
23. januára 1939.184

 ■ František Skyčák 1922 – 1945
Narodil sa 17. februára v  Kline. Gymnaziálne 

štúdia absolvoval v Trstenej, v Ružomberku, v Rožňave. 
Teológiu v  Budapešti a  Prahe. Ordinovaný bol 10. júla 
1921. Najprv bol kaplánom v  Zázrivej a  od roku 1922 
profesorom filozofie a  zároveň prefektom v  kňazskom 
seminári. Od  roku 1930 vicerektorom a  od roku 1938 
rektorom. Zomrel 5. januára 1945 a  je pochovaný 
v krypte katedrály sv. Martina.185

Prehľad vyučujúcich filozofické disciplíny 
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 
po jeho obnovení a roky, počas ktorých 
predmet vyučovali

 ■ ThLic. Barnabáš Bacskai 1990 – 1993186  
Narodil sa 4. júla 1933 v Prši (Lučenec). Gymnázium 

absolvoval v  Rožňave. Teologické štúdiá v  Bratislave 
a  ordinovaný bol 15. januára 1956. Stal sa kaplánom 
v Rožňave a od roku 1956 administrátorom v Držkovciach. 
Pôsobil aj  v Novej Bašte, Husinej a  Vyšnom Slavkove. 
Od  roku 1990 prednášal filozofiu (konkrétne logiku, 
kritiku a ontológiu) v kňazskom seminári do roku 1993, 
keď odišiel do kňazského domova v Pezinku, kde 2. júna 
2000 zomrel.187

 ■ ThDr. Štefan Boržík, PhD.  1990 – 2004
Narodil sa 26. decembra 1949 v Studenci. Maturoval 

na  SPTŠ V  Spišskej Novej Vsi v  roku 1969. Teológiu 
študoval na RK CMBF v Bratislave v rokoch 1969 – 1976. 
Z  toho v  rokoch 1973 – 1975 absolvoval základnú 

184 Porov. HUDÁK J. (ed.): Predstavení a profesori spišského 
seminára 1815-2000. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 
2000, s. 34.
185 Porov. HUDÁK J. (ed.): Predstavení a profesori spišského 
seminára 1815-2000. In V mene Božom. Spišská Kapitula, 
2000, s. 43.
186 Roky, počas ktorých nasledujúci vyučujúci prednášali 
filozofické disciplíny v Spišskej Kapitule a konkrétne 
predmety, ktoré vyučovali, sú prevzaté z: Archív Teologického 
inštitútu. Spišská Kapitula. Rok 1991 – 2005.
187 Porov. SCHEMATIZMUS DOMINIKÁNI. Životopis. 
[online]. 2020. [cit. 2020-02-03]. Dostupné na internete:< 
https://www. knihydominikani. sk/hlavna_schemhladat_3? 
kpcmeno=bacskaibarnabas>.

vojenskú službu.188 Ordinovaný bol 6. júna 1976 a  stal 
sa kaplánom v Markušovciach. V roku 1977 kaplánom 
v Spišskej Novej Vsi, v roku 1980 v Liptovských Sliačoch, 
v roku 1981 v Rabči, v roku 1982 v Levoči, v roku 1982 
administrátorom vo  Vyšnom Slavkove, v  roku 1984 
administrátorom v  Hrabušiciach. Od  roku 1990 až 
do  roku 2004 prednášal kresťanskú filozofiu, dejiny 
filozofie, ale aj  viaceré filozofické disciplíny (teodicea, 
logika, kozmológia, etika – tieto prednášal iba do  roku 
1993) a  stal sa odborným asistentom v  Spišskom 
Podhradí. Od  roku 1996 bol uvoľnený z  pastoračnej 
služby a  prišiel do  Spišskej Kapituly, kde sa v  rokoch 
1997 – 1999 stal vicerektorom. V  roku 1999 obhájil 
licenciát z  teológie na  KUL v  Lubline a  v roku 2002 
na CMBF UK v Bratislave doktorát z teológie. Od roku 
2004 sa stal duchovným správcom Spišskej katolíckej 
charity. Túto službu vykonával do roku 2012. Následne 
odišiel do dôchodku a v súčasnosti pastoračne vypomáha 
v Spišskej Novej Vsi.189

188 Porov. DLUGOŠ, F.:  Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 2015, s. 141.
189 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2017. 
Spišská Kapitula, 2017, s. 29-30. 

 ■ Mons. ThDr. PaedDr. Pavol Janáč, PhD. 
1993 – 1999
Narodil sa 7. decembra 1942 v  Nesluši. 

Po  skončení základnej školy v  rodisku absolvoval 
Všeobecnovzdelávaciu školu v  Kysuckom Novom 
Meste, kde v  roku 1959 zmaturoval. Keďže nebol hneď 
prijatý na  teologické štúdia, dva roky pracoval ako 
úradník v  podniku Odeva Žilina. V  roku 1961 bol 
prijatý na  teologické štúdia na  CMBF v  Bratislave a  5. 
júna 1966 bol vysvätený za kňaza pre Spišskú diecézu.190 
Najskôr pôsobil ako kaplán v  Trstenej, Rabči, Dolnom 
Kubíne a  od 1. augusta 1970 sa stal správcom farnosti 
Krušetnica, kde pôsobil až do roku 1992. Od tohto roku 
pôsobil ako farár v Spišskom Podhradí a v roku 1993 sa 
stal odborným asistentom pre filozofiu na Teologickom 
inštitúte v  Spišskom Podhradí. Prednášal až do  roku 
1999 všetky filozofické disciplíny, okrem dejín filozofie. 
Diaľkovo študoval na  KUL v  Lubline, kde v  roku 
1997 získal licenciát z  teológie. O  rok neskôr obhájil 
dizertačnú prácu na RK CMBF UK v Bratislave. V roku 
2000 sa stal aj povereným dekanom Filozofickej fakulty 
KU v  Ružomberku. Od  roku 2002 bol menovaný 
za  administrátora farnosti v  Zákamennom, kde bol 

190 Porov. DLUGOŠ, F.:  Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča, 2015, s. 160.
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do roku 2003. Na pedagogickej fakulte vyučoval do roku 
2006 a  následne odišiel na  odpočinok do  Krušetnice. 
V  roku 2012 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval 
za  kaplána Jeho Svätosti (Mons.).191 Zomrel 12. marca 
2017 a je pochovaný v Krušetnici.

 ■ PhDr. Ondrej Želonka 1999 – 2010
Narodil sa 23. júna 1967 v Starej Ľubovni. V rokoch 

1985 až 1990, po skončení odbornej školy, pracoval ako 
robotník. Maturoval na  Strednej priemyselnej škole 
v  Liptovskom Hrádku v  roku 1991. Teológiu študoval 
na  RK CMBF UK-Teologickom inštitúte v  Spišskom 
Podhradí.192 Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997. 
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Poprade a od roku 1998 
sa stal farským administrátorom v Batizovciach. V roku 
1999 dosiahol na  KUL v  Lubline licenciát z  filozofie 
a začal prednášať niektoré filozofické disciplíny (logika, 
kritika, metafyzika, kozmológia) na  TI KU v  Spišskej 
Kapitule. Od 1. júla 2001 do 30. júna 2010 bol zároveň 

191 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2010. 
Spišská Kapitula, 2011, s. 70.
192 Porov. DLUGOŠ, F.:  Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča, 2015, s. 213.

správcom farnosti Chrasť nad  Hornádom. Od  1. júla 
2010 sa stal farárom v Spišských Hanušovciach.193

 ■ PhDr. Ján Pramuka, PhD. 1999 – súčasnosť
Narodil sa 12. augusta 1966 v Krompachoch. Základnú 

školu a  gymnázium navštevoval v  Spišskej Novej Vsi. 
Teológiu študoval v  Bratislave v  rokoch 1985 až 1990. 
Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1990. Jeho prvé kaplánske 
pôsobisko bolo v  Nižných Ružbachoch, ale iba   jeden 
mesiac, následne bol preložený do Starej Ľubovne, kde 
pôsobil jeden rok. V  roku 1991 vstúpil do  Spoločnosti 
Božieho Slova, stal sa verbistom. Počas tohto obdobia 
študoval v  americkom Chicagu, v  roku 1996 sa vrátil 
na  Slovensko, bol inkardinovaný do  Spišskej diecézy 
a  začal pôsobiť ako kaplán v  Spišskom Podhradí.194  V 
roku 1997 sa stal špirituálom a vyučujúcim na Gymnáziu 
sv. Františka v  Levoči a  súčasne pôsobil ako odborný 
asistent na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 
a prednášal filozofiu (predovšetkým filozofické disciplíny: 
antropológia, etika, teodícea, metafyzika) a  sociálnu 
náuku Cirkvi. Akademické vzdelanie: v rokoch 1993 až 

193 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2017. 
Spišská Kapitula, 2017, s. 224.
194 Porov. DLUGOŠ, F.:  Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča, 2015, s. 29-250.

1996 – kultúrna antropológia na  University of Illinois, 
Chicago, USA;    1997 – 1999 filozofia, KUL Lublin, 
Poľsko. V roku 2009 obhájil PhD. na KU v Ružomberku 
v odbore sociálna práca. Od roku 2000 postupne pôsobil 
ako výpomocný duchovný vo farnostiach: Klčov, Žehra, 
Spišská Kapitula a  od 8. júla 2015 bol vymenovaný 
za  farára do  Huncoviec. Popri pastoračnej službe stále 
prednáša filozofiu na Teologickom inštitúte v Spišskom 
Podhradí. 195

 ■ PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD. 2010 – 2015
Narodil sa 15. apríla 1984 v Levoči. Študoval filozofiu, 

katolícku teológiu, pedagogiku,  sociálnu politiku 
na Teologickej fakulte a Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, ako aj na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v  Bratislave. Vysokoškolské 
štúdium ukončil v roku 2008 a z poverenia diecézneho 
biskupa Františka Tondru  začal učiť v  Kňazskom 
seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. 
Doktorandské štúdium v  študijnom odbore odborová 
didaktika ukončil roku 2010 získaním akademického 
titulu „philosophiae doctor“ a  obhájil rigoróznu prácu 
s  názvom Sociálno-filozofické koncepcie a  základné 
princípy v  sociálnej náuke pápeža Pia XI. Svoju 
profesionálnu kariéru začal v  roku 2010 ako odborný 
asistent na  Katedre filozofie a  histórie Teologickej 
fakulty Katolíckej univerzity v  Ružomberku a  na 
Teologickom inštitúte v  Spišskom Podhradí vyučoval 
sociálnu filozofiu, etiku, dejiny novovekej filozofie, 
filozofiu 19. storočia a metafyziku. Je autorom viacerých 
štúdií z  existencialistickej a  personalistickej filozofie, 
vysokoškolskej učebnice s  názvom „Základný diskurz 
o  metafyzike“ a  piatich publikácií. Ako vysokoškolský 
pedagóg pôsobil aj  na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v  Trnave (2012) a  na Vysokej škole sv. 
Alžbety v  Bratislave (2013 až 2015). V  čase pôsobenia 
na  Teologickom inštitúte v  Spišskom Podhradí 
zorganizoval dva ročníky filozofickej konferencie 
s názvom „Sapientis est ordinare“. V roku 2017 vstúpil 
do štátnej služby na Ministerstve financií SR ako metodik 
v  oblasti európskych štrukturálnych a  investičných 
fondov a  bol zodpovedný za  vzdelávanie vnútorných 
a  vládnych audítorov. V  roku 2019 sa stal poradcom 
štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR pre oblasť  európskych štrukturálnych 
a  investičných fondov, vysokoškolského vzdelávania 
a protokolu.196  

195 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2010. 
Spišská Kapitula, 2011, s. 169.
196 Porov. DRONZEK, J.: Životopis. [elektronická pošta]. 
Správa pre: Martin Majda. 2020-01-31 [cit. 2020-01-31]. 
Osobná komunikácia.

 ■ PhDr. Jozef Dronzek, PhD. 2017 – súčasnosť
Narodil sa 2. októbra 1968 v  Starej Ľubovni. 

Základnú školu navštevoval v  Hromoši a  Plavnici 
v  rokoch   1975 – 1982. V  roku 1986 zmaturoval 
na  gymnáziu v  Starej Ľubovni. Potom bol zamestnaný 
na  JRD v  Plavnici a  v rokoch 1987 – 1989 absolvoval 
základnú vojenskú   službu. Po  jej skončení bol prijatý 
na  teologickú fakultu a  v roku 1994 bol v  Košiciach 
vysvätený na  kňaza. Jeho prvé kaplánske pôsobisko 
bolo v  Michalovciach a  od roku 1995 do  roku 2003 
bol farárom v  Zalužici. Od  roku 2003 do  roku 2009 
bol dekanom v  Trebišove a  od roku 2009 je dekanom 
v Prešove. V rokoch 1996 až 1999 študoval na Pápežskej 
teologickej akadémii v  Krakove, kde získal doktorát 
z filozofie (PhDr.). V rokoch 2005 až 2010 obhájil doktorát 
(PhD.) na  Univerzite Komenského v  Bratislave.   V 
súčasnosti prednáša filozofiu na  Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí a prednáša aj na Teologickej fakulte 
v Košiciach.197

197 Porov. ŠEFČÍK, M.: Životopis. [elektronická pošta]. 
Správa pre: Martin Majda. 2020-02-11 [cit. 2020-02-11]. 
Osobná komunikácia.

Ondrej Želonka. Ján Pramuka. Amantius Akimjak.
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 ■ Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. 
2016 – súčasnosť
Na teologickom inštitúte pôsobí od  jeho počiatku, 

no venuje sa predovšetkým oblasti liturgie. Filozofické 
disciplíny prednáša od  roku 2016 po  súčasnosť. 
V súvislosti s filozofiou je v jeho vedeckej kariére dôležité 
spomenúť, že v  roku 1999 obhájil v  odbore filozofia 
kultúry a umenia doktorát na KUL v Lubline.198

BIBLIKUM

prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

Miesto biblických vied v štúdiu teológie 
na Vysokej škole bohosloveckej  
v Spišskej Kapitule
Formácii budúcich kňazov sa v  Cirkvi venovala 

vždy veľká pozornosť. Formy a  metódy sa v  dejinách 
menili v  závislosti od  podmienok a  možností, ktoré 
boli k  dispozícii. Záviseli tiež aj  od mentality ľudí 
a  najmä od  potrieb v  jednotlivých epochách. Vždy 
však bolo každému jasné, že ten, kto má ohlasovať 
evanjelium a viesť ľudí k spáse, musí mať k tomu poslanie 
a  poverenie, musí byť so  svojím poslaním stotožnený, 
svojmu poslaniu musí rozumieť a musí to byť rozhľadená 
a harmonicky vyvážená osobnosť.

Štúdium Svätého písma, resp. prednášky z  Písma, 
boli vždy samozrejmou súčasťou formácie budúcich 
kňazov. Tak to bolo vo  všetkých fázach kňazského 
vzdelávania a  výchovy v  celých dejinách Cirkvi. Prof. 
Jozef Špirko vo svojej štúdii s názvom „Výchova kňazstva 
na území Spišskej diecézy“199 rozlišuje dve veľké dejinné 
etapy vzdelávania a  formácie kňazov –  predtridentskú 
a potridentskú.

Predtridentská etapa biblického vzdelávania 
a formácie kňazov
Pred Tridentským koncilom sa vo  výchove 

a  vzdelávaní budúcich kňazov používali rozličné 
postupy, ktoré záviseli väčšinou od úsudku a skúseností 
zakladateľov, resp. predstavených v  jednotlivých 
reholiach alebo od  rozhodnutia miestnych biskupov. 
Celocirkevne však nebol zjednotený ani koordinovaný. 

198 Porov. DLUGOŠ, F.:  Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča, 2015, s. 222.
199 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. 
Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, 
Spišská Kapitula 1943, s. 67.

Podľa prof. J. Špirka možno v predtridentskom spôsobe 
formácie kňazov rozlíšiť niekoľko etáp:
• od začiatkov po sv. Augustína (vyvolenie apoštolov, 

formácia v časoch apoštolských a cirkevných otcov)
• od Augustína po vznik univerzít
• od univerzít po Tridentský koncil

Predtridentský spôsob výchovy a  vzdelávania 
budúcich kňazov sa uskutočňoval predovšetkým 
v  prostredí augustiniánskej vita communis 
a  benediktínskej rehoľnej komunity. Sv. Augustín 
vychovával klérus najmä tým, že žil v  jednej komunite 
so svojimi kňazmi a určil im regulu spoločného života. 
Zo  života sv. Augustína je dostatočne známe, že 
podstatným prvkom jeho formácie budúcich kňazov 
bolo poznávanie Písma, jeho meditácia a ohlasovanie.

Benediktínska rehoľa už mala zriadené tri stupne 
škôl, tzv. trivium, quadrivium a  teológia (exegéza 
Písma + patristika). Teda aj v benediktínskom spôsobe 
formácie malo Písmo veľmi dôležité miesto, pretože bolo 
základom celej teológie.

K predtridentskému spôsobu výchovy a vzdelávania 
budúcich kňazov je nutné započítať aj  metódu sv. 
Martina (316/317 – 397).200 Je podobná Augustínovmu 
formovaniu kňazov, čo je možné aj  tým, že učiteľ, 
v  tomto prípade biskup Martin, žil spolu so  svojimi 
žiakmi, vytváral s nimi jednu komunitu a po vysviacke 
ich posielal do vidieckych farností. Martinov životopisec 
Sulpicius Severus tvrdí, že Martin už ako biskup si 
v  blízkosti mesta Marmoutier pri  rieke Loira založil 
kláštor s  mníšskymi celami. Okolo neho bolo asi 
80 mníchov. Náplňou ich života boli spoločné modlitby 
a  prepisovanie textov Písma. „Mnohých z  nich neskôr 
vidíme ako biskupov. Ktorá z obcí či miestnych cirkví by 
nechcela kňaza z Martinovho kláštora?“201

Významnou kapitolou vo  výchove a  vzdelávaní 
budúcich kňazov v  slovenskom národe je aj  cyrilo-
metodské dedičstvo, ktoré je súčasťou našich dejín. 
Sv. Konštantín-Cyril a  sv. Metod prišli r. 863 na  Veľkú 
Moravu, kde ihneď založili školu pre vzdelávanie 
a výchovu budúcich vzdelancov a kňazov. Žiakmi tejto 
školy boli vybraní mladíci z  domáceho obyvateľstva. 

200 Z príležitosti okrúhlych výročí narodenia (1700 rokov) 
a smrti (1620 rokov) sv. Martina bol v Spišskej diecéze v čase 
od novembra 2016 do novembra 2017 vyhlásený Jubilejný rok 
sv. Martina. Pre túto príležitosť bol vydaný manuál k sláveniu 
jubilejného roka, dostali ho všetci kňazi. K dispozícii boli 
taktiež ďalšie materiály, medziiným dielo Sulpicia Severa Život 
sv. Martina, takže sa aj Martinov život a spôsob jeho výchovy 
kňazov stal dostatočne známy.
201 Porov. SULPICIUS SEVERUS, Život svätého Martina, 
10. In: Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina, red. 
Anton Tyrol, do slov. preložil Peter Zubko, s. 52 – 53.

Výchovná práca slovanských apoštolov priniesla skvelé 
ovocie. V  závere osobnej činnosti sv. Metoda (r. 885) 
autori už hovoria o 200 kňazoch a diakonoch, spomedzi 
ktorých arcibiskup Metod vybral ako svojho nástupcu 
svojho žiaka Gorazda.202 K ďalším žiakom patrili Naum, 
Angelár, Sáva, Kliment. K  tomu je potrebné spomenúť 
preklad textov Svätého písma do  reči ľudu. Preklad 
skompletizovali Metodovi žiaci. Dielo slovanských 
apoštolov Konštantína-Cyrila a Metoda nezostalo trvalé 
vo svojej pôvodnej podobe, ale znamená trvalé duchovné 
a  kultúrne dedičstvo, veľmi inšpirujúce tak v  oblasti 
teologického myslenia, ako aj  v  oblasti praktického 
duchovného života medzi slovanskými národmi.

Potridentská etapa biblického vzdelávania 
a formácie kňazov
Potridentský spôsob výchovy a  vzdelávania bol 

postavený na  rozhodnutiach Tridentského koncilu 
(1545 – 1563). Potridentská výchova a  vzdelávanie 
má taktiež niekoľko etáp. Na XXIII. sesii Tridentského 
koncilu bol schválený nový výchovný systém kňazstva, 
ako ho vytvoril sv. Ignác z Loyoly v rímskom Collegium 
Romanum.203 Jezuitské rímske kolégium bolo vlastne 
gymnázium, ku  ktorému sv. Ignác pripojil 3-ročný 
filozofický a 4-ročný teologický kurz. Jednotliví biskupi 
preberali tento vzdelávací systém do svojich seminárov, 
a  tak sa stal prvým Ratio studiorum. Medzi hlavnými 
študijnými pomôckami boli najmä filozofické knihy 
Aristotela, Summa teologická od  Tomáša Akvinského 
a  Sväté písmo. Od  začiatku existencie tohto kolégia 
bolo medzi študijnými predmetmi Sväté písmo Starého 
aj  Nového zákona.204 Spočiatku to bola jedna hodina 
denne počas dvoch rokov venovaná exegéze Písma, 
čomu predchádzalo štúdium gréčtiny na  filozofickom 
kurze. Tento jezuitský systém sa na  dlhé desaťročia 
usadil prakticky vo  všetkých seminároch, ktoré vznikli 
v Uhorsku v 16. – 18. storočí.

Ďalšou etapou vzdelávania a  výchovy kňazov 
v  biblickej oblasti je vláda cisárovnej Márie Terézie 
(1740 – 1780), ktorá zreformovala vysoké školstvo 
v celej svojej ríši. Reforma sa týkala aj teologických fakúlt 

202 Porov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom 
na vývin cirkevných dejín Slovenska, sväzok I., Neografia 
Martin 1943, s. 227.
203 Porov. SKYČÁK, F.: Výchova v spišskom kňazskom 
seminári. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 17.
204 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. 
Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, s. 81-
82.

a kňazských seminárov. Štúdium malo trvať kratšie (2 + 4 
roky na filozofiu a teológiu) a väčší dôraz mal byť položený 
na biblickú hebrejčinu a exegézu Svätého písma. Takéto 
bolo stanovisko z  roku 1752. O  dve desaťročia neskôr 
(1774) sa objavil ďalší študijný plán s  dĺžkou štúdia 5 
rokov (v diecéznych seminároch to mali byť len 4 roky), 
pričom z biblických vied sa mala študovať hebrejčina v 1. 
ročníku a v 2. ročníku Starý a Nový zákon. Zo 4-ročných 
študijných plánov Márie Terézie pre diecézne semináre 
sú známe dokonca aj schémy prednášok:

„Theologis I.-mi anni… profesor… primis 
mensibus elementa linquae hebraeae, dein toto anno 
hermeneuticam veteris Testamenti explanabit quotidie 
duabus horis.“

„Theologis II.-di anni profesor Sacrae Scripturae 
primis mensibus linguam graecam, dein hermeneuticam 
novi Testamenti explicabit quotidie duabus horis.“205

Azda najťažšou etapou v živote kňazských seminárov 
bolo obdobie samostatnej vlády Jozefa II. (1780 – 1790). 
Teologické štúdium bolo zredukované na 4 roky, pričom 
v prvom, tzv. prípravnom ročníku, mal byť prebratý Starý 
aj Nový zákon spolu s hebrejčinou aj gréčtinou. Uhorskí 
biskupi nariadenie Jozefa II. o 4-ročnom štúdiu teológie 
odmietli. Našťastie, tento systém netrval dlho a po smrti 
Jozefa II. bolo možné nadviazať na  lepšie skúsenosti 
s výchovou a štúdiom.

Pozitívnejšie možno hodnotiť nasledujúcu fázu 
vyučovania biblických vied po  skončení vlády cisára 
Jozefa II. Ostrihomský arcibiskup Batthyanyi predniesol 
návrh na úpravu študijného plánu tak, aby sa Sväté písmo 
vyučovalo v  štyroch ročníkoch: v  1. a  2. ročníku Starý 
zákon po  3 hodiny týždenne a  v  3. a  4. ročníku Nový 
zákon taktiež po 3 hodiny týždenne. Hebrejčina sa mala 
vyučovať len na  univerzitách a  fakultách a  vo väčších 
seminároch. Do  tejto problematiky však mala právo 
vstupovať aj  Kráľovská miestodržiteľská rada, ktorá 
tento návrh ostrihomského arcibiskupa prímasa zatiaľ 
neprijala. Nateraz teda ostalo pri  učebných plánoch 
podľa Márie Terézie s  malými úpravami. Sväté písmo 
však malo vždy svoje miesto a venovala sa mu primeraná 
pozornosť.

205 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. 
Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, s. 98.
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Biblické vzdelávanie  
a formácia kňazov v Spišskej Kapitule
Spišský kňazský seminár vznikol z  rozhodnutia 

spišského biskupa Michala Brigida dňa 11. novembra 
1815.206 Prvá organizácia štúdia a  formácie sa 
riadila podľa dovtedajších programov zaužívaných 
v existujúcich seminároch v Uhorsku.

V roku 1855 bol medzi Svätou stolicou a Rakúsko-
Uhorskou monarchiou uzavretý konkordát, ktorým sa 
skončilo zasahovanie panovníkov a  ich predstaviteľov 
do výchovy a vzdelávania seminaristov. V nasledujúcom 
roku sa biskupi Rakúsko-Uhorska dohodli, že biblické 
štúdiá budú pozostávať zo štúdia Starého a Nového zákona 
a  z  hebrejčiny, od  ktorej môžu biskupi v  oprávnených 
prípadoch dišpenzovať. Štúdium malo trvať 4 roky, 
pričom v  1. ročníku sa mali vyučovať: introdukcia 
do Svätého písma, exegéza Starého zákona a hebrejčina. 
V 2. ročníku mali byť: introdukcia do Nového zákona, 
exegéza Nového zákona z pôvodného textu.207

Kráľovská miestodržiteľská rada však existovala 
aj naďalej a ešte v roku 1809 vydala nariadenie vo veci 
kníh, ktoré sa pri prednáškach v kňazských seminároch 
mali používať. V  biblickej matérii to boli nasledovné 
knihy:
• Ján Jahm: Introductio in libros Sacros Veteris 

Testamenti
• M. Engstler – Ad. Kasinský: Grammatica hebraica
• Jur Majer: Hermeneutica Veteris Testamenti

V  spišskom kňazskom seminári sa okrem týchto 
používali aj iné knihy, ako:
• Alber: Institutiones Hermeneuticae Veteris et Novi 

Testamenti
• Calmeti: Dictionarium Biblicum.208

Podobné predpisy vydala aj  národná synoda 
v Bratislave roku 1822, ktorá určila nasledovné učebnice:
• Daniel Tobencz: Institutiones Hermeneuticae Veteris 

et Novi Testamenti, Vienae 1814
• J. Babor – J. H. Kistemacker: Exegéza Svätého 

Písma.209

206 Časopis Kapitula 4/2014, s. 12. In: http://dieceza. 
kapitula. sk/userfiles/file/kapitula-4-2014. pdf. 30. 12. 2018.
207 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území 
spišskej diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 106.
208 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území 
spišskej diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 134.
209 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území 
spišskej diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 

V  týchto rokoch sa v  rámci prednášok z  biblika 
odohrala do  istej miery kuriózna situácia, keď úrad 
ostrihomského prímasa intervenoval proti profesorovi 
biblika Dominikovi Biacovskému. Ten údajne vyslovil 
svoju pochybnosť nad  pôvodným charakterom 
kapitol 36 – 39 proroka Izaiáša a  52. kapitoly proroka 
Jeremiáša.210 Prof. D. Biacovský musel svoje tézy odvolať 
a ospravedlniť sa. Táto situácia dokazuje na jednej strane 
bdelosť príslušných cirkevných úradov, ale ešte viac 
profesionalitu uvedeného profesora biblických vied 
na Spiši. S podobnými tézami sa dnes pracuje bežne.

Sympatická je intervencia Kráľovskej 
miestodržiteľskej rady v  roku 1835 vo  veci znalostí 
katolíckych kňazov zo Svätého písma. Biskupovi Bélikovi 
rada navrhla, aby sa na  jeho pokyn v  seminári pridala 
jedna hodina týždenne venovaná praktickému výkladu 
Svätého písma. Účasť na tejto hodine mala byť povinná 
pre všetkých alumnov seminára.211

V  roku 1868 bolo štúdium biblických predmetov 
v  spišskom seminári posilnené o  predmet kresťanská 
archeológia. Prvým oduševneným profesorom tohto 
predmetu sa stal Dr. Ján Vajdovský.

Významnou udalosťou pre štúdium biblických 
disciplín bolo zverejnenie encykliky Providentissimus 
Deus. Pápež Lev XIII. vydal túto encykliku roku 1893 
a žiadal v nej prehĺbenie biblických štúdií, najmä exegézy 
Písma a biblických jazykov. Vedenie kňazského seminára 
zareagovalo tak, že rozšírilo dotáciu prednášok z exegézy 
na 4 hodiny týždenne.212

Ďalšiu reformu štúdia biblických predmetov urobil 
biskup Alexander Párvy (1904 – 1919) hneď po svojom 
nástupe do  vedenia Spišskej diecézy. Starý zákon sa 
mal študovať v  1. ročníku a  Nový zákon v  2. ročníku 
4-ročného štúdia teológie. Tieto predmety mali dotáciu 
9 hodín týždenne.

Po prvej svetovej vojne bola situácia v  kňazskom 
seminári v Spišskej Kapitule veľmi zložitá, a to v každej 
oblasti. Napriek tomu si seminaristi – hoci boli v malých 

a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 138.
210 Protocolla Seminarii Scepusiensis, str. 165, č. 1591. In: 
Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej diecézy. 
In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. Sborník 
z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, s. 138.
211 Protocolla Seminarii Scepusiensis, str. 246, č. 223. In: 
Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej diecézy. 
In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. Sborník 
z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, s. 139.
212 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území 
spišskej diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 149.

počtoch – založili Spolok sv. Pavla apoštola – literárnu 
jednotu slovenských bohoslovcov. Chceli sa rozvíjať 
a  zdokonaľovať jednak v  literárnej činnosti a  jednak 
v  kazateľstve. Členovia spolku mali svoje stanovy 
a knižnicu so stovkami zväzkov a dosiahli v ňom výborné 
výsledky.

Napokon posledná úprava študijného programu 
na základe vládneho nariadenia z roku 1937 po dohode 
so Svätou stolicou dosiahla predĺženie štúdia na 5 rokov, 
čím sa dosiahlo úplné zosúladenie študijného programu 
s  ostatnými biskupskými seminármi a  univerzitnými 
fakultami.

Profesori biblických vied v kňazskom seminári 
a na VŠB v Spišskej Kapitule (1815 – 1950)

 ■ Jozef Klinovský 1815/16 – 1820/21
Jozef Klinovský bol rodákom z Rabčíc („oriundus e 

Rabcsicze“), kde sa narodil 9. marca 1772. O jeho štúdiách 
nie sú k  dispozícii spoľahlivé informácie. Vynikal 
však svojím rozhľadom, kultúrou a  bol formovaný 
v bernolákovskom duchu. Bol jedným z najaktívnejších 
bernolákovcov na Slovensku.

Študoval na  gymnáziu v  Levoči, filozofiu študoval 
v  Košiciach a  Bratislave, teológiu zas v  generálnom 
seminári v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený roku 1796. 
Kaplánom bol v  Ružomberku a  v rokoch 1797 – 1815 
bol farárom v Mútnom. Popritom v roku 1808 spravoval 
aj  farnosť Novoť. V roku 1800 v Mútnom postavil faru 
a  r. 1804 mariánsky stĺp pred  kostolom. Roku 1802 sa 
stal vice-archi-diakonom.213 Bol členom Slovenského 
učeného tovarišstva.214 Na kostole v Mútnom má epitaf. 
Z Mútneho prešiel r. 1815 priamo na Spišskú Kapitulu 
za  profesora a  špirituála. Stal sa prvým profesorom 
biblických predmetov v  novozaloženom kňazskom 
seminári v  Spišskej Kapitule: D. Josephus Klinovszky, 
Linguarum Orientalium et Hermeneuticae utriusque 
Testamenti Professor P. O. Seminarii Cleri Junioris 
Exhortator, I. C. Arvensis Tab. Jud. Assessor.215

Jozef Klinovský formoval tzv. spišskú skupinu 
bernolákovcov (J. E. Nálepka, A. a  E. Korponay, 
M. Chlebák), vydával náboženskú literatúru 
v  bernolákovčine, považuje sa za  jedného 

213 HRADSZKY, J.: Additamenta ad Initia progressus ac 
praesens status Capituli ad Sanctum Martinum E. C. de Monte 
Scepusio, Syepesváralja MCMIII – MCMIV, s. 662.
214 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území 
spišskej diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej 
kaplnke, s. 124.
215 SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS SCEPUSIENSIS 
pro anno 1817, Cassoviae, s. 15.

zo  spoluzakladateľov Učiteľského ústavu v  Spišskej 
Kapitule. Jazykovo upravil tzv. pyrkerovský katechizmus, 
do  slovenčiny preložil prvú slovenskú pedagogiku.216 
Z jeho diela je známy preklad diela J. Páleša: Paedagogia 
Slowenská pre Triwiálské Školi Biskupstwa Spišského, 
Levoča 1820. Bol osobným učiteľom slovenčiny spišského 
biskupa J. L. Pyrkera.217

Roku 1821 sa stal kanonikom, v rokoch 1821 – 1829 
bol aj kapitulským farárom. V roku 1830 ho vymenovali 
za titulárneho opáta. Zomrel 1. júla 1832 a je pochovaný 
v kanonickej krypte pod katedrálou v Spišskej Kapitule.218

216 MINÁČ, V. a kol.: Slovenský biografický slovník III. zv., 
K – L, Matica slovenská Martin 1989, s. 109.
217 Porov. CHALUPECKÝ, I.: heslo: Klinovský Jozef. In: 
PAŠTEKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských osobností 
Slovenska, Lúč Bratislava 2000, s. 678.
218 https://www. farnostmutne. sk/historia-mutne/. 
4. 1. 2019.

Epitaf - Jozef Klinovský.
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 ■ Martin Suchodolský 1821/22
Dr. Martin Suchodolský sa narodil 26. októbra 1792 

v  Ľubici. Otec sa volal Michal a  matka Mária,219 rod. 
Selenešovská [Szelenesovska] z Nedece (dnes v Poľsku).220 
Filozofické štúdiá absolvoval v malom seminári v Trnave 
(1810 – 1812) a  v tamojšom arcibiskupskom seminári 
pokračoval aj  v  štúdiu teológie (1812 – 1815). Tieto 
štúdiá dokončil v Spišskej Kapitule, kde bol medzičasom 
otvorený kňazský seminár. Za kňaza bol vysvätený roku 
1816 na  Spiši. V  pastorácii bol na  dvoch kaplánskych 
miestach v  Spišskej Novej Vsi a  potom v  Podolínci. 
Vtedajší kapitulný vikár Štefan Čech ho v  januári 1819 
poslal na postgraduálne štúdiá na viedenské Frintaneum, 
kde sa ihneď zaradil medzi najnadanejších študentov.221 
V  publikácii Lymbus MAGYARSÁGTUDOMÁNYI 
FORRÁS-KÖZLEMÉNYEK v  zozname „Tusor Péter 
A bécsi Frintaneum tagjai Magyarországról, 1816 – 1918 
“ je pod  nadpisom „I. A  növendékek névsoraz“ 
pod rokom 1819 uvedený ako: Szuchodolszky Márton, 
Szepes.222 Ide teda o  zoznam študentov tzv. Frintanea, 
čo bol Inštitút vyššieho teologického vzdelávania 
pre diecéznych kňazov.223 V  októbri 1821 dosiahol 
Suchodolský na  Frintaneu doktorský diplom a  ešte 
v tom istom roku začal na Spiši vyučovať biblické jazyky, 
hermeneutiku a Sväté písmo.

V  Schematizme spišského kléru je v  roku 1822 
vpísaný nasledujúci zápis: A. R. ac Cl. D. Martinus 
Szuchodolszky, SS. Theologiae Doctor, Linguarum 
Orientalium et Hermeneuticae utriusque Testamenti 
in Lyceo Episcopali Professor P. O. Seminarii Cleri Jun. 
Studiorum Praefectus, Caes. Reg. Instituti Presb. Saecul. 
ad s. Aug. Viennensis Membrum.224

219 Extractus Matricae Ecclesiae Leybiczensis Baptizatorum 
1792, s. 774.
220 Porov. HROMJÁK, Ľ.: Suchodolský [Szuchodolszky], 
Martin. Biogram in: Kapitula, roč. VIII., s. 12-13.
221 Porov. HROMJÁK, Ľ.: Suchodolský [Szuchodolszky], 
Martin. Biogram in: Kapitula, 1/2019, roč. VIII., s. 12.
222 https://institutumfraknoi. hu/sites/default/files/a_
becsi_frintaneum_tagjai_magyarorszagrol_1816-1918. pdf. 
20. 1. 2019.
223 Frintaneum sídlilo vo Viedni, v zrušenom kláštore 
sv. Augustína v Hofburgu. Pripravovali sa v ňom budúci 
profesori, rektori seminárov atď. Meno mal podľa biskupa 
Jakuba Frinta zo Sankt Pöltenu, ktorý dal roku 1815 alebo 
1816 podnet cisárovi Františkovi I., aby takýto inštitút založil.
224 SCHEMATISMUS CLERI DIOECESIS SCEPUSIENSIS 
pro anno 1822, Leutschoviae, s. 14.
Objasnenie skratiek:
A (dmodum) R (everendus) ac Cl (arus) D 
(ominus) – vysokodôstojný a slávny pán;
SS. Theologiae: Sacrosanctae Theologiae – posvätnej teológie;

ThDr. M. Suchodolský bol teda v  školskom 
roku 1821/1822 profesorom na  biskupskom lýceu 
a  v  kňazskom seminári. Pobudol v  ňom však krátko, 
napriek tomu, že bol mladý. V  tom čase bolo zvykom, 
že najmladší profesor bol zároveň prefektom štúdia 
a disciplíny. Touto službou bol teda poverený aj Martin 
Suchodolský.

Martin Suchodolský nestihol rozvinúť svoje 
veľké nadanie a  erudíciu nadobudnutú na  štúdiách 
vo Viedni. Dôvodom toho bolo ťažké ochorenie Martina 
Suchodolského. Predstavení kňazského seminára ho 
v decembri 1821 uvoľnili na domáce preliečenie v Ľubici. 
Medzitým začiatkom roka 1822 prišla na  Spiš žiadosť 
z Frintanea, aby do Viedne poslali zbožného a vzdelaného 
kňaza do  služby formácie študujúcich kňazov.225 Pre 
túto úlohu počítali s  Martinom Suchodolským, ale 
tieto nádeje ukončila náhla smrť. Martin Suchodolský 
zomrel ako 30-ročný 2. mája 1822. V matrike zomrelých 
je na  príslušnom mieste uvedené: „Repente mensae 
assidens obiit“. Pochovaný bol na cintoríne za kostolom. 
V tej istej matrike je pri jeho mene uvedené: „SS. Theolog. 
Doctor, Professor ling. in Lyceo Scepus.“226

V archívnom227 dokumente Protocollum exhibitorum 
1822 pod  číslom 814 je uvedené: Petrik Joannes 
Capellanus Leibitz…

 ■ Dominik Biacovský 1822/23 – 1835/36
Ide o  jednu z  najvýraznejších osobností spišského 

kňazského seminára v 19. storočí. Narodil sa 20. februára 
1788 v Spišskom Podhradí v rodine regenschoriho spišskej 
katedrály. Jeho otec Ján bol katedrálnym organistom 
v  Spišskej Kapitule. Stredoškolské štúdiá absolvoval 
v Levoči, filozofiu študoval v Trnave a teológiu v Trnave, 
Jágri a  Pešti. Za  kňaza bol vysvätený roku 1810 a  bol 
kaplánom v  Podolínci, Kluknave, Spišských Vlachoch 
a  napokon v  Kežmarku. Predtým bol vychovávateľom 
v  rodine Štefana Dessewffyho. Od  roku 1822 začal 
prednášať biblické vedy v spišskom kňazskom seminári.

Rovnako ako jeho osobnostnú stránku možno 
hodnotiť aj jeho vedeckú erudíciu. Svedčí o nej kuriózna 
udalosť, o  ktorej referuje prof. J. Špirko, podľa ktorého 

Seminarii Cleri Jun (ioris) Studiorum Praefectus – prefekt 
štúdií v seminári mladšieho kléru
Caes (areo) Reg (ii) Instituti – cisársko-kráľovského inštitútu
Presb (yterorum) Saecul (arium) ad S (anctum) Aug 
(ustinum) Viennensis Membrum – člena (spoločenstva) 
diecéznych kňazov u svätého Augustína vo Viedni.
225 Porov. HROMJÁK, Ľ.: Suchodolský [Szuchodolszky], 
Martin. Biogram in: Kapitula, 1/2019, roč. VIII., s. 12.
226 Matrica defunctorum totius Dioecesis (Scepusiensis) 
Anni 1822.
227 Štátny archív Levoča.

„prímaský úrad (v Ostrihome) zakročil proti profesorovi 
biblika Dominikovi Biacovskému, ktorý vo  svojich 
predostretých tézach vyslovil pochybnosť o pôvodnosti 
niektorých častí proroka Izaiáša (cap. 36 – 39) 
a Jeremiáša (c. 52).“228 To, čo D. Biacovský mal odvahu 
zastávať a  učiť, resp. k  čomu svojím štúdiom už v  1. 
polovici 19. storočia dospel, sa stalo bežnou pracovnou 
metódou až po  rozvinutí metódy kritiky tradície 
a  kritiky redakcie v  rámci historicko-kritickej metódy 
v  20. storočí. V  citovaných textoch Izaiáša a  Jeremiáša 
naozaj ide o historické dodatky prevzaté z Druhej knihy 
kráľov (2Kr 18,13 – 20,19; 24,18 – 25,30).229

Prof. Jozef Špirko v  súvislosti s  Dominikom 
Biacovským spomína základinu, ktorú vytvoril Dominik 
Biacovský. Išlo o  sumu 6000 zlatých. Úroky z  tejto 
základiny predstavovali 180 zlatých ročne a klerici z nich 
dostávali Sväté písmo, dekréty Tridentského snemu, 
Kempiša (Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského) 
a iné asketické príručky, klerici IV. ročníka aj breviár.230

Dňa 13. decembra 1829 sa stal spišským 
kanonikom-teológom a  27. decembra 1836 liptovským 
archidiakonom. Dňa 27. augusta 1837 sa stal rektorom 
kňazského seminára a  súčasne riaditeľom učiteľského 
ústavu a  bol ním až do  roku 1842. Popritom bol 27. 
marca 1839 menovaný za  titulárneho opáta Nového 
opátstva medzi Uhorskom a  Poľskom (Abbas novae 
Abbatiae inter Hungariam et Poloniam).231 Niekoľko 
rokov spravoval aj  biskupské majetky, v  rokoch 
1847 – 1851 bol kapitulným vikárom Spišského 
biskupstva232, v  rokoch 1848 – 1852 bol veľprepoštom 
Spišskej Kapituly. S  úradom veľprepošta bola spojená 
aj funkcia spišskopodhradského farára233, ktorú Dominik 
Biacovský v danom období riadne vykonával.

228 ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej diecézy. 
In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. Sborník 
z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, s. 138. Prof. 
Jozef Špirko sa v tomto odvoláva na zápis v Protoc. s. s. str. 
165, č. 1591.
229 Porov. LA BIBBIA. Nuovissima versione dai testi 
originali, Edizioni PaolineMilano 1987, s. 1175; 1307.
230 Porov. ŠPIRKO, J.: Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. 
Sborník z príležitosti nového oltára v seminárskej kaplnke, 
pozn. 96, s. 144.
231 Porov. HROMJÁK, Ľ.: Dominik Biacovský – zabudnutá 
osobnosť Spiša. In: Brázda, časopis seminaristov Spišská 
Kapitula, 1998, roč. VII., č. 2, s. 49.
232 Porov. OLEJNÍK, V.: Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. 
In: ŽIFČÁK, F. (zost.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského 
dejepisného spolku v Levoči, XXVI. roč. Levoča 2018, s. 23.
233 Porov. OLEJNÍK, V.: Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. 

Úspešne vzdoroval pokusom o maďarizáciu spišského 
seminára a  jeho zásluhou prežil spišský seminár 
revolučné roky 1848 – 1849 a  nasledujúce bez ujmy.234 
Počas jeho vedenia Spišskej diecézy urobil Dominik 
Biacovský potrebné prípravné kroky na  diecéznu 
a  národnú synodu. Na  diecéznej úrovni táto synoda 
riadne prebehla, takže ju možno považovať za  prvú 
diecéznu synodu na  Spiši. Na  národnej úrovni sa táto 
synoda neuskutočnila, pretože to prekazili revolučné 
časy v rokoch 1848 – 1850.235

Dominik Biacovský dal podnet na  stavbu kaplnky 
Lurdskej Panny Márie vo  Vysokých Tatrách (pri MsÚ 
a  vile Flóra). Bola to prvá väčšia murovaná kaplnka 
v  tatranskom prostredí vôbec, postavená v  polovici 
19. storočia. Kaplnka bola nazývaná aj Kostol sv. Petra 
a  Pavla. Postavená bola v  Starom Smokovci, pôvodne 
bola zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi, neskôr bol tento titul 
zmenený na zasvätenie Lurdskej Panny Márie. Kaplnka 
má obdĺžnikový pôdorys s  polkruhovým výklenkom 
naznačujúcim svätyňu. Vnútri je niekoľko lavíc, 
liturgický priestor umožňuje vysluhovať všetky sviatosti. 
Celá stavba je postavená v netypickom neorománskom 
štýle.236 Nad  strechou vyčnieva malá zvonica. Vnútri 
kaplnky, nad  východom z  nej, je umiestnená pamätná 
tabuľa s  textom: Túto kaplnku z vlastných výdavkov dal 
postaviť najdôstojnejší pán Dominik Biacovský, veľprepošt 
a kanonik spišský roku Pána 1866.237

Dominik Biacovský zomrel 8. apríla 1869 a  je 
pochovaný v  kanonickej krypte pod  katedrálou sv. 
Martina v  Spišskej Kapitule. Bol to človek vynikajúcej 
teologickej erudície, rýdzeho národnostného myslenia 
a vysoko rozvinutého sociálneho cítenia.

 ■ Štefan Roman 1836/37 – 1842/43
V  poradí štvrtý profesor biblických predmetov 

v  spišskom kňazskom seminári, Štefan Roman, sa 
narodil 8. decembra 1807 v  Levoči. Humanitné štúdiá 

In: ŽIFČÁK, F. (zost.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského 
dejepisného spolku v Levoči, s. 31.
234 Porov. CHALUPECKÝ, I.: heslo: Biaczovský Dominik. In: 
PAŠTEKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských osobností 
Slovenska, Lúč Bratislava 2000, s. 109.
235 Porov. OLEJNÍK, V.: Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. 
In: ŽIFČÁK, F. (zost.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského 
dejepisného spolku v Levoči, XXVI. roč. Levoča 2018, s. 33-35.
236 Porov. BOHUŠ, I.: Kaplnka Lurdskej Panny Márie 
v Starom Smokovci. In: Ratolesť. Časopis farnosti Vysoké Tatry, 
roč. XI., č. 1, s. 13.
237 Porov. MALOVCOVÁ, B.: Duchovný život. In: 
KOLLÁROVÁ, Z. – JANIGOVÁ, I. (a kol.): Mesto Vysoké 
Tatry včera a dnes, Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s. r. o. 
2017, s. 383.
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absolvoval v Levoči, filozofické v maďarskom Jágri a vo 
Viedni absolvoval všetky štyri roky teológie. Za  kňaza 
bol vysvätený 6. augusta 1833. Na  viacerých miestach 
bol kaplánom: v Spišských Vlachoch (1834), v Nemeckej 
Ľupči (1834, dnes Partizánska Ľ.), v  Kežmarku 
(1835), administrátorom v  Menharde (1836, dnes 
Vrbov) a  znovu kaplánom v  Kežmarku (1836). Od  23. 
marca 1837 bol vicerektorom seminára a  profesorom 
dogmatiky. Vyučoval aj  biblické vedy a  bol prefektom 
štúdií v  kňazskom seminári238 až do  roku 1843, keď sa 
stal farárom vo  Veľbachu (Bystrany). Zomrel 15. júla 
1882 v Bystranoch.239

 ■ Jakub Jančík 1843/44 – 1850/51
Jakub Jančík (Jacobus Jantsik) sa narodil 29. 

apríla 1808 v  Jablonove (Almás). Ovládal slovenčinu, 
maďarčinu a  nemčinu. Študoval v  Levoči, filozofiu 
a právo v Košiciach a teológiu (4 roky) na Spiši. Za kňaza 
bol vysvätený 30. augusta 1832, od  11. septembra 
1832 bol v  službách Spišskej diecézy ako kaplán 
v  Müllenbachu (Mlynica) a  túto farnosť aj  spravoval 
od  7. januára 1833. 16. januára 1833 bol ustanovený 
za  kaplána v  Podolínci.   Od 23. apríla 1833 bol 
menovaný za kaplána do Popradu. Od 3. marca 1835 bol 
administrátorom v Poprade. Od 12. novembra 1835 sa 
stal profesorom v učiteľskej preparandii. Dňa 31. marca 
1837 bol menovaný za  prefekta štúdií. Od  1. januára 
1838 bol špirituálom v  kňazskom seminári. Od  28. 
októbra 1843 začal vyučovať biblické vedy v kňazskom 
seminári na Spiši. Od 27. marca 1845 mu bola zverená 
úloha prefekta. 12. októbra 1851 sa stal administrátorom 
v Matejovciach. 22. októbra 1858 bol uvedený do úradu 
farára vo  Veľkej. 21. februára 1861 sa stal farárom 
vo Veľkej.

28. decembra 1864 bol kánonicky uvedený za farára 
v  Ľubici. 7. septembra 1866 sa stal kežmarským 
dištriktuálnym dekanom, 31. januára 1867 bol 
vymenovaný za  konzistoriálneho assesora, 5. augusta 
1868 za školského dekana a inšpektora v Kežmarku. 10. 
júla 1869 zomrel.240

238 SCHEMATISMUS VENERABILIS CLERI 
ALMAE DIOECESIS SCEPUSIENSIS pro anno 1837, 
Leutschoviae, s. 94.
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Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus II. ab 
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240 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus I. ab 
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 ■ Karol Pisch 1851/52 – 1871/72
Narodil sa 24. mája 1819 v Sövari (Solivar) v Šarišskej 

župe. Ovládal maďarčinu, nemčinu a  slovenčinu. 
Študoval najskôr v  Levoči, filozofiu absolvoval v  Jágri 
a  teológiu (4 roky) vo  Viedni. Oficiálny univerzálny 
schematizmus ho v roku 1842/1843 uvádza ako študenta 
viedenského Pazmanea v  4. ročníku.241 Za  kňaza bol 
vysvätený 4. augusta 1842. Najskôr bol   ustanovený 
za  kaplána v  Poprade, potom (od 16. augusta 1843) 
za  kaplána v  Spišskom Podhradí (Szepes-Várallya). 
Od  23. októbra 1851 bol profesorom biblického štúdia 
v  spišskom seminári. 19. decembra 1851 bol zo  strany 
Svätej stolice menovaný za  advokáta chudobných 
(advocatus pauperum). Jeho úlohou na  tomto základe 
bolo starať sa o chudobných, siroty a vdovy. 18. januára 
1859 bol menovaný za  konzistoriálneho asessora. 
Dňa 14. novembra 1865 bol vymenovaný za  rektora 
spišského kňazského seminára. Dňa 9. apríla 1868 sa stal 
kanonikom. Od 16. mája 1868 bol rektorom seminára, 
6. mája 1872 sa stal prosynodálnym examinátorom. 5. 
augusta 1879 bol vymenovaný za opáta B. M. V. de Bihor, 
14. novembra 1883 za  kanonika-kustosa, 23. augusta 
1889 za kanonika-kantora a napokon 3. decembra 1891 
bol menovaný za biskupa v Báči na Balkáne (Episcopus 
electus). Zomrel na Spiši 14. júla 1893.242

241 UNIVERSALIS SCHEMATISMUS ECCLESIASTICUS 
Venerabilis cleri Romano- et Greco-Catholici… per Aloysium 
Reesch de Lewald pro Anno 1842/3 redactus, Budae, s. 89.
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 ■ Dr. Ján Čája 1872/73 – 1883/84
Narodil sa 10. februára 1843 v  Gelnici. Ovládal 

nemecký a  maďarský jazyk, študoval na  gymnáziu 
v  Levoči a  Rožňave, teológiu (6 rokov) študoval 
v  kolégiách Spoločnosti Ježišovej, kde dosiahol 
aj  doktorát posvätnej teológie. Za  kňaza ho dňa 28. 
októbra 1867 vysvätil rakúsky biskup Atanasius Eduard 
Zuber, OFMCap., apoštolský vikár Patna, India.

Od 6. júla 1868 bol kaplánom v  Spišskej Belej, 28. 
septembra 1868 bol menovaný profesorom latinského 
jazyka v spišskom seminári, 13. septembra 1872 sa stal 
špirituálom kléru v spišskom seminári, 31. augusta 1873 
uvoľnený z  funkcie špirituála a menovaný za profesora 
biblických štúdií v  riadnom seminári. Dňa 7. októbra 
1873 sa stal prefektom štúdia histórie, dogmatiky 
v rámci filozofického kurzu. 30. júla 1876 bol menovaný 
za konzistoriálneho assesora Svätej stolice. 14. septembra 
1877 sa stal riadnym profesorom biblických štúdií.

26. júna 1883 sa stal kanonikom, 14. augusta bol 
inštalovaný, 14. novembra 1883 dostal funkciu canonicus 
nonus. V Spišskej Kapitule býval v kanónii č. 17.243 Dňa 
9. augusta 1887 bol poverený funkciou rektora seminára, 
5. augusta 1889 uvoľnený z funkcie rektora, 23. augusta 
1889 poverený funkciou canonicus octavus. Zomrel 
náhle 20. mája 1890.244

243 SKOKAN, M.: Prechádzky Kapitulskou ulicou 11. In: 
Brázda. Časopis bohoslovcov kňazského seminára biskupa J. 
Vojtaššáka 3/2019, s. 28.
244 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus I. ab 
A – L, s. 80 – 81.

 ■ Dr. Martin Pavol Pirhala 1883/84 – 1890/91
Martin Pirhalla pochádzal z  pôvodne poľského 

zemianskeho rodu. Jeho otec sa nazýval Ján a  bol 
remeselníkom. Matka Mária, rod. Henfnerová, bola 
sestrou právnika Jána Henfnera. Martin Pirhala (pôv. 
Pirchala) sa narodil 12. októbra 1852 v Kežmarku, kde 
dostal aj  základné vzdelanie a  výchovu. Gymnázium 
navštevoval v  rokoch 1864 – 1868 v  Levoči a  v  rokoch 
1868 – 1872 v  Oradei. Potom pokračoval v  štúdiách 
na univerzite vo Viedni. V rokoch 1872 – 1876 študoval 
na Pázmaneu. 26. júla 1876 bol vysvätený za kňaza.

Kaplánska stanica bola v  jeho pastorácii iba jedna, 
a  to v  Liptovskom Sv. Mikuláši, kde bol kaplánom iba 
jeden rok, od 1. augusta 1876 do 30. augusta 1877, keď 
bol menovaný za profesora filozofie v kňazskom seminári 
a na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Potom, v čase 
od 1. novembra 1880 do 21. júla 1883, absolvoval ďalšie 
štúdiá vo Viedni na Augustineu. Po ich ukončení sa v roku 
1883 stáva profesorom biblických vied a orientálnych rečí 
v  spišskom gremiálnom seminári. Od  5. augusta 1889 
vyučoval aj  kánonické právo a  cirkevnú históriu. Svoje 
filozofické štúdiá zakončil získaním titulu PhDr. a v roku 
1885 získal doktorát posvätnej teológie. Promovaný bol 
21. októbra 1885 na univerzite vo Viedni.

Od 6. októbra 1890 bol farárom v Podolínci. Dňa 22. 
marca 1891 bol vymenovaný za  biskupského komisára 
vyučovania náboženstva a  výchovy na  gymnáziu 
v Podolínci. Od 12. decembra 1901 bol dištriktuálnym 
dekanom Ľubovnianskeho dekanátu. O  niekoľko 
rokov neskôr, 30. marca 1909, bol v  spišskej katedrále 
vymenovaný a  24. apríla toho istého roku 1909 
inštalovaný za kanonika IX. spišskej sídelnej kapituly. 24. 
mája 1911 sa stal prepoštom u sv. Benedikta de Sámson. 
Od 2. februára 1914 bol ustanovený do pozície kanonika 
VIII., 22. júna 1915 sa stal oravským archidiakonom, 
18. septembra 1917 katedrálnym archidiakonom 
v Spišskej Kapitule. Od 20. augusta 1918 ho vymenovali 
za  prosynodálneho sudcu, 15. septembra 1918 pro-
predsedom rady a Vigilantia. Od 3. septembra 1919 bol 
správcom penzijného fondu. Od 14. marca 1921 postúpil 
do funkcie kanonika lektora. Dňa 27. septembra 1921 sa 
stal prosynodálnym examinátorom.245

Známa je jeho záľuba v  histórii. V  Podolínci 
usporiadal ako tamojší farár mestský archív, 
zbieral pramene k  histórii mesta. Výsledky svojho 
výskumu publikoval v  diele Zur Erinnerung an die 
sechshundertjährige Jubelfeier der Stadtgemeinde Podolin 
und ihrer Pfarrkirche (Kežmnarok 1898). Angažoval 
sa aj  v  Spišskom historickom spolku, prispieval 

245 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus II. ab 
M – Z, s. 126-127.
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do  publikovaných ročeniek. Jeho najvýznamnejším 
dielom sú Dejiny spišského prepoštstva od  založenia 
až do  najnovších čias. Dielo sa v  odborných kruhoch 
považuje za  veľmi spoľahlivé a  kvalitné.246 Dr. Martin 
Pirhalla zomrel dňa 30. novembra 1922.

 ■ Dr. Ján Zeleňák 1889/90 – 1893/94
Ján Zeleňák (Joannes Zelenyák) sa narodil 17. júna 

1860 v  Almáši, (Jablonov), v  spišskej župe. Ovládal 
slovenský, maďarský a  nemecký jazyk. Gymnaziálne 
štúdiá absolvoval v Levoči, 7. a 8. triedu v Jágri a teológiu 
(4 roky) vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 17. septembra 
1883. Najskôr bol inkardinovaný do Spišskej diecézy.

Jeho prvým kaplánskym miestom bol Liptovský 
Svätý Mikuláš. Od  marca 1885 bol doktorom Sacrae 
Theologiae. Od  10. septembra 1886 bol ustanovený 
za  kaplána na  Spiši (zrejme Spišská Kapitula). Od  5. 
augusta 1899 bol profesorom filozofie a  latinského 
jazyka v spišskom seminári. Od 6. októbra 1890 vyučoval 
biblické predmety v  seminári na  Spiši. 2. januára 1894 
bol zvolený za  krajinského poslanca za  levočský okres. 
Dňa 2. novembra 1897 bol prepustený do  služieb 
Ostrihomskej arcidiecézy.247

Postupne bol farárom vo  farnosti Beša (1897), 
Schematizmus ostrihomského kléru z  roku 1909 ho 
uvádza ako farára v Lekéri.248 Iné zdroje249 ho spomínajú 
ako farára v Hronovciach (r. 1903 a potom opäť od roku 
1925). Roku 1925 dostal titul assesor.

 ■ Dr. Ján Pollák 1901/02 – 1915/16
Narodil sa 4. septembra 1874 v Spišských Vlachoch. 

Ovládal slovenský, maďarský a nemecký jazyk, študoval: 
4 ročníky gymnázia v Levoči, 2 ročníky v Jágri a teológiu 
(4 roky) vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 23. augusta 
1898. Ihneď po  vysviacke bol ustanovený za  kaplána 
v  Poprade, od  17. decembra 1898 bol kaplánom 
v  Letanovciach, od  19. decembra toho istého roku sa 
stal správcom tejto farnosti. Dňa 23. marca 1899 sa 
znovu stal kaplánom v  Poprade, od  16. augusta 1900 
bol ustanovený za  kaplána v  Spišskej Novej Vsi (Igló). 
Tam bol zároveň katechétom na gymnáziu a meštianskej 
škole. Od  24. augusta 1902 bol profesorom biblického 
štúdia v  spišskom seminári. Medzitým 7. júla 1905 

246 MAŤOVČÍK, A. (red.): Slovenský biografický slovník IV. 
zv. M-Q, heslo Pirhalla Martin, MS Martin 1990, s. 469.
247 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus II. ab 
M – Z, s. 366-367.
248 Schematismus cleri Archidioecesis Strigoniensis, 
Strigonii 1909, s. 60.
249 http://www. schematizmus. estranky. sk/clanky/
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bol na  viedenskej univerzite promovaný za  doktora 
posvätnej teológie. Dňa 22. apríla 1916 sa stal farárom 
v Spišskej Belej. Zomrel 28. júla 1938.250

 ■ Dr. Štefan Ľach 1920/21 – 1936/37
ThDr. Štefan Ľach (Stephanus Lyach) sa narodil 

16. októbra 1894 v Spišskom Podhradí (Szepesvaralja). 
Ovládal slovenčinu a  maďarčinu. Absolvoval 6 tried 
gymnázia v Levoči, 7. a 8. ročník v Rožňave a teológiu (4 
ročníky) na univerzite vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 
30. júna 1918. Dňa 7. októbra 1922 na  univerzite 
vo Viedni dosiahol doktorát z posvätnej teológie.

Po kňazskej vysviacke bol ustanovený za  kaplána 
v  Smižanoch (Szepessümeg). Od  12. októbra 1918 bol 
poverený službou biskupského ceremonára a  kaplána-
aulistu. Od  4. júla 1919 bol disponovaný do  Spišského 
Podhradia. 9. septembra 1920 bol vymenovaný 
za  profesora teológie, resp. biblického štúdia a  súčasne 
za prefekta študentov. Roku 1922 bol uvoľnený z funkcie 
prefekta.

19. decembra 1927 sa stal vicerektorom kňazského 
seminára. 1. januára 1930 bol z  funkcie vicerektora 

250 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus II. ab 
M – Z, s. 132 – 133.

uvoľnený. 23. februára 1937 bol vymenovaný za spišského 
kanonika a správcu fundačných pokladní, roku 1930 sa 
stal kapitulským dekanom. Roku 1940 bol vymenovaný 
za  liptovského archidiakona a  prosynodálneho sudcu. 
29. februára 1944 sa stal archidiakonom katedrálneho 
chrámu. 31. augusta 1944 postúpil do funkcie kanonika 
kantora. Od 26. októbra 1950 bol menovaný za riaditeľa 
biskupskej kancelárie. Dňa 25. júna 1951 sa stal 
prepoštom katedrálneho chrámu. Dňa 1. mája 1955 bol 
uvoľnený z funkcie riaditeľa kancelárie. Zomrel 30. mája 
1963 v levočskej nemocnici.251

 ■ Dr. Mikuláš Stanislav 1936/37 – 1950
Narodil sa 3. decembra 1908 v Liptovskom Jáne. Jeho 

otec sa volal Karol a matka Amália, rod. Kompišová. Mal 
ôsmich súrodencov. Pochádzal z  chudobnej rodiny, ale 
on sám aj  jeho súrodenci boli vysokoškolsky vzdelaní. 
V oblasti slavistiky a slovenského jazyka je známy jeho 
menovec, možno bratranec, prof. Ján Stanislav. Mikuláš 
Stanislav študoval na 8-ročnom gymnáziu v Liptovskom 
Svätom Mikuláši a  teológiu v  Spišskej Kapitule (1 rok) 
a na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme (5 rokov), 

251 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS Sacerdotum 
Dioecesis Scepusiensis ab anno 1848. Tomus I. ab 
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kde dňa 5. júla 1930 získal doktorát filozofie a  stal sa 
bakalárom posvätnej teológie. Až potom bol vysvätený 
za kňaza, a to 23. decembra 1933. Z cudzích rečí ovládal 
latinský, taliansky, nemecký, francúzsky, arabský a ruský 
jazyk.

Od 1. augusta 1934 bol kaplánom v  Hrabušiciach. 
Od  1. novembra 1934 bol uvoľnený z  pastorácie, 
aby mohol znovu vycestovať na  štúdiá do  Ríma. Išlo 
o  štúdium biblických vied. V  rokoch 1934 – 1936 
pokračoval v štúdiách na Pápežskom biblickom inštitúte 
v  Ríme a  Jeruzaleme, kde dňa 29. mája 1935 získal 
doktorát posvätnej teológie. Dňa 4. júla 1936 získal 
v Ríme licenciát biblických vied. Od 15. júla 1937 už bol 
kaplánom v Žehre. Od 1. septembra 1938 bol profesorom 
teológie a prefektom teológov na Spiši. V tom istom roku 
bol vymenovaný za  prosynodálneho examinátora. V  r. 
1942 si nostrifikoval licenciát teológie na  teologickej 
fakulte v  Bratislave. 1. septembra 1945 bol uvoľnený 
z  funkcie prefekta. 7. septembra 1946 bol ustanovený 
za  obhajcu zväzku (defensor vinculi) v  diecéznom 
tribunáli. Po zrušení seminára ho v r. 1950 vymenovali 
za  profesora Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
v Bratislave, ale do  funkcie nenastúpil. 8. januára 1951 
sa nakrátko stal administrátorom vo Vysokých Tatrách, 
v  tom istom roku, 1. júla, sa stal administrátorom 
v  Spišskej Novej Vsi. 7. decembra 1958 sa pri  oslave 

Ján Pollák. Štefan Ľach. Mikuláš Stanislav.
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25. výročia kňazskej vysviacky stal konzistoriálnym 
assessorom a v r. 1963 katedrálnym kanonikom. Zomrel 
17. septembra 1975 v Spišskej Novej Vsi a pochovaný bol 
v Liptovskom Jáne.252

Vo svojej vedeckej práci sa venoval najmä biblickým 
vedám. Venoval sa najmä žalmom, ktoré spočiatku 
publikoval v  liturgickom časopise Svetlo. Neskôr ich 
vydal knižne pod  názvom Žaltár. Preklad z  pôvodiny 
s obšírnejším výkladom.253 K ďalším jeho dielam patria: 
Kniha života (1947) a O pravej „Krížovej Kristovej ceste“ 
(1948).

Kniha života254 predstavuje stručný úvod do Svätého 
písma. Zmieňuje sa o  problematike Božieho zjavenia 
a  inšpirácie, kánona kníh Svätého písma, prekladov 
Písma, spomína najhlavnejšie svetové preklady, ako 
aj  preklady Písma do  slovenčiny a  v  závere uvádza 
niekoľko odporúčaní, ako čítať Sväté písmo.

Publikoval vo  viacerých časopisoch, je autorom 
viacerých vedeckých štúdií a  prekladov. Jeho články 
a štúdie majú biblický a spirituálny charakter.

Profesori biblických vied na Teologickom 
inštitúte CMBF UK a TF KU  
v Spišskej Kapitule (1990 – súčasnosť)
Po páde totalitného režimu na  Slovensku 

a  v  okolitých krajinách sa začal proces obnovy 
náboženského života. Obnova sa týkala ani nie tak 
duchovného života ako takého, pretože na Slovensku bol 
duchovný život dostatočne živý a silný. Obnova sa však 
týkala náboženských inštitúcií a  rozličných štruktúr, 
ktoré si vyžadoval štandardný systém zaužívaný vo svete 
v krajinách, kde režim do života Cirkvi nezasahoval.

Prvou starosťou každého biskupa po tom, čo sme ich 
dostali postupne do  všetkých slovenských diecéz, bola 
starosť o kňazský dorast. Inak tomu nebolo ani na Spiši. 
Na jeseň roku 1990 sa v Spišskej Kapitule – po 40-ročnej 
prestávke – začal prvý akademický rok. V  Spišskej 
Kapitule sa po prvý raz stretli seminaristi troch diecéz: 
spišskej, košickej a rožňavskej. Bolo ich niekoľko stoviek, 
čo bol úctyhodný počet.

Po vytvorení uspokojivých podmienok pre štúdium 
a formáciu seminaristov prišla na rad otázka kvalitných 
vyučujúcich. Spočiatku boli poverení vyučovaním 
aj pastorační kňazi, ktorí boli známi svojím spontánnym 
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záujmom o teologické disciplíny, ale nemali akademické 
stupne, ktoré pred  rokom 1989 jednoducho nebolo 
možné získať alebo to šlo veľmi ťažko. Problém sa dal 
riešiť iba určitou niekoľkoročnou improvizáciou, kým 
sa zo  špecializačného štúdia nevrátia medzičasom 
vyslaní odborníci. Biblické vedy v spišskom teologickom 
inštitúte vyučovali nasledovní pedagógovia:

pedagóg biblické predmety roky 
vyučovania

SSLic. Stanislav 
Gurský

gréčtina a grécka 
exegéza 1992 – 1993

Mons. Mgr.  
Ján Koreň Starý zákon 1990 – 1996

PhDr. Jozef Kuruc gréčtina, latinčina 1990 – 2004
Prof. ThDr. Jozef 
Leščinský, PhD. Starý zákon 1993 – 1999

Mons. Mgr. Ján Maga Nový zákon 1990 – 1996

Doc. ICLic. ThDr. 
Štefan Mordel, PhD.

biblická 
a kresťanská 
archeológia

1990 – 2012

Doc. ThLic. SSL. Jiří 
Novotný, SJ

Starý zákon, 
hebrejčina, 
gréčtina, 
archeológia, 
hermeneutika

1990 – 1998

ThDr. Anton Oparty, 
PhD. Nový zákon 1994 – 2004

ThLic. Vladislav 
Saniga Nový zákon 1997 – 2004

Prof. ThDr. František 
Trstenský, PhD.

Nový zákon, 
gréčtina 2004 – 

Mons. Prof. ThBibl. 
Lic. ThDr. Anton 
Tyrol, PhD.

Starý zákon, 
hebrejčina 1996 – 

Stručné životopisné profily biblistov255 
vyučujúcich na Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule:

 ■ SSL. Stanislav Gurský 1992 – 1993
Narodil sa 10. decembra 1967 v  Bardejove. 

Gymnázium ukončil v  Bardejove maturitnou skúškou 
v  roku 1986. Teologické štúdia absolvoval na  RK 
CMBF UK v  Bratislave a  na TI v  Spišskom Podhradí. 
Ordinovaný za  kňaza bol 13. júna 1992. V  tom istom 
roku bol ustanovený za  kaplána v  Svinej a  súčasne bol 
v  rokoch 1992 – 1993 asistentom gréčtiny a  gréckej 
exegézy na TI v Spišskej Kapitule. V rokoch 1993 – 1996 

255 Životopisné profily sú zostavené podľa publikácie: 
V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára 
biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula 2000, s. 48 – 63.

bol na  postgraduálnych štúdiách na  Pápežskom 
biblickom inštitúte v  Ríme, kde v  roku 1996 získal 
licenciát zo Svätého písma (SSL). V rokoch 1996 – 1998 
pôsobil v Košiciach, zomrel 20. júna 1998. Pochovaný je 
v Bardejove.

 ■ Mons. Mgr. Ján Koreň 1990 – 1996
Narodil sa 14. júla 1927 vo  Východnej. Za  kňaza 

bol vysvätený 19. augusta 1951. Z  dôvodov útlaku 
náboženstva zo strany vtedajšieho režimu bol spočiatku 
mimo pastorácie. V  roku 1968 nastúpil za  kaplána 
do Veľkého Šariša. V roku 1969 bol ustanovený za kaplána 
do  Bardejova, roku 1970 sa stal administrátorom 
v Červenici a v  roku 1983 administrátorom v Košickej 
Polianke. V  roku 1990 bol ustanovený za  odborného 
asistenta na  Starý zákon v  Spišskej Kapitule a  o  rok 
neskôr bol menovaný aj  za špirituála v  tamojšom 
kňazskom seminári. Popritom vykonával funkciu sudcu 
košického cirkevného súdu. V roku 1995 mu bol udelený 
titul Mons. Od roku 1997 bol na dôchodku v Košiciach, 
od roku 1999 žil v Dome kňazov v Haniske, kde 15. júna 
2007 zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Michaľanoch.

 ■ PhDr. Jozef Kuruc 1990 – 2004
Narodil sa 6. júna 1933 v  Spišskej Novej Vsi. 

Maturoval na  Gymnáziu v  Spišskej Novej Vsi v  roku 
1951. V roku 1956 skončil Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského v  Bratislave, odbor latinčina a  gréčtina. 
Ihneď potom nastúpil za asistenta na FF UK, ale v roku 
1958 bol prepustený z nábožensko-politických dôvodov. 
Potom sa zapísal na štúdium medievalistiky na tej istej 
fakulte, ale v roku 1958 bol zo štúdia vylúčený opäť pre 
politické dôvody. V rokoch 1958 – 1993 bol riaditeľom 
Okresného archívu v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1990 
do  roku 2004 bol asistentom na  Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule.

 ■ Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. 1993 – 1999
Narodil sa 16. decembra 1955 v  Prešove. Pochádza 

z Chminian. Maturoval v roku 1974 v Prešove. V rokoch 
1974 – 1976 absolvoval základnú vojenskú službu. Potom 
nastúpil na  štúdium teológie na  CMBF v  Bratislave, 
ktoré ukončil v roku 1981 a 14. júna 1981 bol vysvätený 
za  kňaza v  Banskej Bystrici. Kaplánom bol v  Rožňave. 
V roku 1984 bol ustanovený za administrátora v Starej 
Haliči. V  rokoch 1930 – 1993 bol na  postgraduálnych 
štúdiách v Ríme na Gregorovej univerzite, kde v roku 1993 
získal titul licenciát posvätnej teológie v odbore biblická 
teológia. Od  roku 1993 bol odborným asistentom pre 
Starý zákon v Spišskej Kapitule a Košiciach. Popritom bol 
v rokoch 1993 – 1996 farárom v Krompachoch, v rokoch 
1996 – 1999 viedol Katolícke biblické dielo vo Svite ako 
jeho riaditeľ, v  roku 1999 sa stal odborným asistentom 
pre biblické vedy v  Košiciach. Na  Katolíckej univerzite 

v  Ružomberku dosiahol doktorát posvätnej teológie 
za  prácu Dynamická antropológia Biblie. V  roku 2010 
bol vymenovaný za profesora katolíckej teológie. Z jeho 
diel sú najznámejšie: Proroci Izraela (2007), Perlový 
náhrdelník (2001), Rút (2004), Múdrosť v Izraeli (2008) 
a iné.

 ■ Mons. Mgr. Jána Maga 1990 – 1996
Narodil sa 28. septembra 1944 vo  Švošove. 

Strednú školu ukončil v  roku 1962. Dva roky pracoval 
v  Ružomberku a  v  roku 1963 začal študovať teológiu 
na  CMBF v  Bratislave. Štúdium skončil v  lete 1968 
a  23. júna 1968 bol vysvätený za  kňaza. Kaplánom bol 
v Zázrivej, v roku 1969 sa stal kaplánom v Liptovských 
Sliačoch, roku 1973 v  Spišskom Podhradí. Farským 
administrátorom bol v  Poľanovciach (1975 – 1979), 
potom v Batizovciach (1979 – 1991). V roku 1991 sa stal 
administrátorom v  Kežmarku. Popritom od  roku 1990 
začal prednášať Nový zákon v Spišskej Kapitule. V roku 
1991 bol zároveň špirituálom v  kňazskom seminári 
na  Spiši. Od  roku 1993 bol riaditeľom Katolíckeho 
biblického diela vo  Svite, v  roku 1994 dostal hodnosť 
Mons. Dňa 2. januára 1996 náhle zomrel vo  Svite. 
Pochovaný je v  rodnom Švošove. Z  jeho tvorby sú 
najhlavnejšie: Synopsa evanjeliových textov (1993), 
Otváral nám Písma (1993), Týždenník (1999). Veľmi 
aktívny bol v  čase totalitného režimu, organizoval 
rozličné stretnutia s  prof. J. Zvěřinom, J. Ch. Korcom 
a ďalšími osobnosťami. Prekladal z nemčiny a budoval 
kontakty s  perspektívou spolupráce. Zaslúžil sa 
o založenie Katolíckeho biblického diela.

 ■ Doc. ICLic. ThDr. Štefan Mordel, PhD. 
(1990 – 2012)
Narodil sa 1. apríla 1947 v Rabčiciach. Strednú školu 

ukončil v Námestove roku 1966. V štúdiách pokračoval 
na CMBF v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1971 a 20. 
júna bol ordinovaný na  kňaza. Jeho kaplánske miesta 
boli v  Ružomberku (1971), Dolnom Smokovci (1972) 
a Kežmarku (1973). Potom nasledovala základná vojenská 
služba (1973 – 1975). Nasledovali kaplánske stanice 
v Spišskom Bystrom (1975) a opäť v Ružomberku (1976). 
V roku 1978 sa stal správcom farnosti Dolný Smokovec. 
Od roku 1990 začal prednášať na Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule ako odborný asistent pre patrológiu, 
biblickú a kresťanskú archeológiu. V roku 1995 ukončil 
doktorandské štúdium v  Bratislave na  CMBF a  získal 
doktorát posvätnej teológie. Absolvoval aj  cirkevno-
právnické štúdium na KUL Lublin v Poľsku, kde mu bol 
v roku 1998 udelený titul ICLic. V roku 2004 sa habilitoval 
na  Katolíckej univerzite v  Ružomberku. Od  roku 2012 
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je farárom v  Kline.256 Vyučoval aj  na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v  Prešove. K  jeho najvýznamnejším 
dielam patria knihy:257 Biblická archeológia (1995), 
Úvod do  kresťanskej archeológie (1996), Pokánie ako 
výzva otcov (2000), Svet prvých kresťanov (2001), Svet 
vyvoleného národa (2001), Patrológia (2001), Diela 
apoštolských otcov (2012).

 ■ Doc. ThLic. SSL. Jiří Novotný, SJ (1990 – 1998)
Bol jedným z najvýznamnejších pedagógov v Spišskej 

Kapitule. Pochádzal z  Moravy. Narodil sa 28. februára 
1921 v  Olomouci. Maturoval na  brnenskom reálnom 
gymnáziu roku 1940. V roku 1940 vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej. Filozofické štúdiá absolvoval na  Velehrade 
a  v  Brne. Počas druhej svetovej vojny, v  rokoch 
1942 – 1943, bol nasadený na práce v Rakúsku. Po vojne, 
od roku 1946, bol prefektom na gymnáziu vo Velehrade. 
V  roku 1947 nastúpil na  postgraduálne štúdiá v  Ríme, 
študoval na inštitúte Russicum a na Gregorovej univerzite, 
kde dosiahol licenciát z posvätnej teológie. Za kňaza bol 
vysvätený v roku 1951 v byzantskom obrade. V rokoch 

256 Schematizmus Spišskej diecézy 2017, Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2017, s. 140 – 141.
257 Porov. https://www. knihydominikani. sk/hlavna_bibl_
b4? autor_id=4643. 28. 1. 2021.

1952 – 1953 učinkoval v  Dubline (Írsko). V  rokoch 
1953 – 1956 študoval na  biblickom ústave v  Ríme, kde 
získal titul licenciát zo  Svätého písma (SSL). V  roku 
1959 vyučoval exegézu v Španielsku, v roku 1960 sa stal 
sekretárom Pápežského biblického inštitútu v  Ríme. 
Roku 1969 sa stal profesorom na  Univerzite sv. Jozefa 
v Bejrúte. Od roku 1973 bol poslaný do Montrealu, kde 
bol nemocničným duchovným, kaplánom a špirituálom. 
Súčasne vyučoval hebrejčinu a  gréčtinu na  tamojšej 
jezuitskej univerzite Concordia. V  roku 1989 sa stal 
odborným asistentom na GTF v Prešove a vyučoval tam 
Starý zákon, archeológiu, hermeneutiku, hebrejčinu, 
gréčtinu, latinčinu, staroslovienčinu, angličtinu, 
taliančinu, francúzštinu a  nemčinu. V  roku 1990 
nastúpil na  Teologický inštitút v  Spišskej Kapitule, kde 
v rokoch 1990 – 1998 vyučoval Starý zákon, hebrejčinu, 
gréčtinu, archeológiu, hermeneutiku. V  roku 1998 
odišiel na teologickú fakultu do Olomouca. Zomrel 15. 
februára 2002, pochovaný je v krypte jezuitského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie v  Brne. Jeho diela: Basil 
Veliký a jeho doba (1999), Události ze života P. Martina 
Středy (2007), Duchovní síla žalmů (2011), Mnišství 
na Blízkem Východě (2013).

 ■ ThDr. Anton Oparty, PhD. (1994 – 2004)
Narodil sa 26. októbra 1950 v  Oravskej Lesnej. 

Maturoval v  roku 1969 v  Dolnom Kubíne. V  rokoch 
1969 – 1973 študoval teológiu na  CMBF v  Bratislave. 
Ešte pred  dokončením štúdia musel z  politických 
dôvodov nastúpiť na  základnú vojenskú službu 
(1973 – 1975). Štúdium teológie ukončil v  roku 1976 
a  6. júna 1976 bol vysvätený za  kňaza. Ako novokňaz 
bol ustanovený za  kaplána v  Spišskom Podhradí, roku 
1978 sa stal kaplánom v  Námestove, roku 1980 ho 
kapitulný vikár Štefan Garaj povolal do biskupskej kúrie, 
kde sa stal archivárom. V  roku 1985 bol ustanovený 
za administrátora v Spišskej Starej Vsi. V roku 1990 sa 
stal administrátorom v  Poprade a  dekanom. Od  roku 
1994 prednášal v Spišskej Kapitule Nový zákon. Licenciát 
z teológie získal na KUL Lublin a v roku 2000 doktorát 
z  posvätnej teológie na  CMBF UK v  Bratislave. Z  diel 
Dr. Antona Opartyho sú najvýznamnejšie jeho skriptá, 
ktoré pripravil pre svojich študentov a  katechizmy pre 
jednotlivé ročníky základných škôl, ktoré vyšli v  SSV 
Trnava roku 1990: Náš život s  Kristom 4, Náš život 
s Kristom 6, S Ježišom ideme k Otcovi a iné.

 ■ ThLic. Vladislav Saniga (1997 – 2004)
Pochádza z  Liptovských Revúc. Narodil sa 9. 

marca 1966 v  Ružomberku, gymnázium navštevoval 
v  Ružomberku a  tam roku 1985 zmaturoval. 
V  nasledujúcich rokoch pracoval ako robotník 
a absolvoval vojenskú službu. V roku 1989 začal študovať 
teológiu na  TI CMBF UK, ktorú ukončil v  Spišskej 
Kapitule v  roku 1994. Ordinovaný bol 18. júna 1994 
a bol ustanovený za kaplána v Levoči. Roku 1995 sa stal 
administrátorom v  Liptovskom Jáne, roku 1997 získal 
titul ThLic. na KUL Lublin. Roku 1997 sa stal odborným 
asistentom  a prednášateľom Nového zákona v Spišskej 
Kapitule a na KPF sv. Ondreja v Ružomberku.

 ■ Prof. ThDr. František Trstenský, PhD. (2004 –)
Pochádza z  Tvrdošína, narodil sa 13. marca 1973 

v  Trstenej. Po  absolvovaní základnej školy pokračoval 
na  gymnáziu v  Trstenej, kde maturoval v  roku 1991. 
Teológiu študoval v rokoch 1991 – 1996 na Teologickom 
inštitúte CMBF v  Spišskej Kapitule. 21. júna 1997 
bol vysvätený za  kňaza v  Tvrdošíne. Bol kaplánom 
v Spišských Vlachoch (1997), potom v Dolnom Kubíne 
(1997 – 2000). V  rokoch 2000 – 2004 absolvoval 
postgraduálne štúdiá na  františkánskom biblickom 
inštitúte SBF v  Jeruzaleme, kde roku 2003 získal titul 
licenciát z biblických vied a archeológie. Následne v roku 

Štefan Mordel. Vladislav Saniga.Anton Oparty. František Trstenský.
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2006 dosiahol doktorát posvätnej teológie na Pápežskej 
teologickej akadémii v poľskom Krakowe. V roku 2007 sa 
habilitoval na TF KU v Košiciach. V rokoch 2014 – 2018 
bol prorektorom KU pre zahraničné vzťahy a v júni 2015 
sa inauguroval v odbore katolícka teológia. Od roku 2004 
kontinuálne prednáša Nový zákon a  biblickú gréčtinu 
v Spišskej Kapitule a popritom istý čas prednášal aj na 
detašovanom pracovisku PF KU v Levoči.

Je autorom početných publikácií s  odbornou 
a populárnou tematikou. K najznámejším dielam patria: 
Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Náčrt biblickej múdroslovnej 
literatúry (2014) ; Prvý a Druhý list Solúnčanom (2013); 
Pavlove listy z  väzenia (2012); Život apoštola Pavla 
(2011); Komentár k  Jakubovmu listu (2010); Kumrán 
a  jeho zvitky (2009); Rozumieť Matúšovmu evanjeliu 
(2008), Vznešenejšia cesta. Pavlova cesta lásky (2020), 
Štyri evanjeliá, jeden Kristus (2020), Rozprávaj mi 
o  Biblii (2019), Mária z  Nazareta – Matka môjho Pána 
(2019). Je častým hosťom v  rozhlasových a  televíznych 
reláciách s  biblickou tematikou, v  roku 2019 bol 
v  Žilinskom samosprávnom kraji ocenený za  šírenie 
biblického posolstva.

 ■ Mons. Prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. 
(1996 –)
Pochádza z  Oravskej Polhory, narodil sa v  roku 

1960. Študoval na gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) 
a teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). 
Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. 
Ako kaplán učinkoval v Sliačoch pri Ružomberku (1984), 
Dolnom Kubíne (1985), vojenská služba (1985 – 1987), 
Tvrdošíne (1987 – 1989), Dlhej nad  Oravou (1989) 
a  Ružomberku (1990). V  rokoch 1990 – 1993 bol 
správcom farnosti Liptovský Mikuláš.

Postgraduálne štúdiá z katolíckej teológie absolvoval 
na  CMBF UK v  Bratislave, kde v  roku 1993 dosiahol 
doktorát z  katolíckej teológie. Dizertačnú prácu písal 
na  tému  Izaiáš, starozákonný evanjelista. V  rokoch 
1993 – 1996 bol na špecializačnom štúdiu v Jeruzaleme, 
na inštitúte Studium Biblicum Franciscanum, získal tam 
licenciát z biblickej teológie (ThBibl. Lic.) v roku 1996.

Od júla 1996 až doteraz vyučuje na  Teologickom 
inštitúte v Spišskej Kapitule biblickú hebrejčinu a Starý 
zákon, niekoľko rokov prednášal aj  Nový zákon 
a  biblickú exegézu. Prednášal v  Ružomberku na  KPI, 
aj  na FF KU v  Ružomberku (1996 – 2004), v  rokoch 
2001 – 2004 bol prorektorom pre výchovu a vzdelávanie 
za čias rektora prof. Jozefa Ďurčeka a vedúcim katedry 
systematickej teológie. Roku 2005 sa stal profesorom 
katolíckej teológie.

V  rokoch 1999 – 2011 bol riaditeľom Katolíckeho 
biblického diela so sídlom vo Svite. Niekoľko rokov bol 
aj  koordinátorom stredoeurópskeho centra Katolíckej 

biblickej federácie so  sídlom v  Klosterneuburgu. 
Činnosť KBD rozvíjal formou rozličných projektov, ako 
napr. vydávanie biblicko-pastoračných kníh, vydávanie 
časopisu Sväté písmo pre každého, kurzy pre lektorov 
I. – II., biblické postavy, putovná výstava Svätá zem, 
komentáre k  nedeľným čítaniam, choďte a  hlásajte 
a iné. Po niekoľkoročnej prestávke aktívneho pôsobenia 
v KBD sa roku 2019 stal predsedom Rady KBD.

V  rámci pedagogickej činnosti na  teologickom 
inštitúte a  Filozofickej fakulte KU v  Ružomberku bol 
riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov, najmä 
o kamaldulskom preklade Svätého písma a na projekte 
o Kultúrno-edukačnom a duchovnom dedičstve Spišskej 
Kapituly.

Vydal takmer dve desiatky vedeckých monografií, 
z  ktorých najhlavnejšie sú: Úvod do  Svätého písma 
(2019), Das Wort ist Schrift geworden (2017), Malý 
komentár k  nedeľným čítaniam /cyklus C/ (2012), 
Malý komentár k  nedeľným čítaniam /cyklus B/ (2012), 
Kňazstvo a  Eucharistia (2010), Malý komentár 
k  nedeľným čítaniam (cyklus A) (2010), Hebräische 
Poesie und Psalmen (2010), Lectio divina. Praktická 
metóda čítania Svätého písma (2005), Evanjelista Matúš 
a  jeho svet (2002), Prorok Jonáš (2001), Všeobecný 
úvod do  biblického štúdia (2000), Všeobecný úvod 
do  historických kníh Starého zákona (2000), Teológia 

cesty (1999), Poznámky k  štúdiu biblickej exegézy 
(1999).258

V  súčasnosti pôsobí ako pedagóg na  Teologickom 
inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
a  v  rokoch 2011 – 2020 bol generálnym vikárom 
Spišskej diecézy. Vedie fond Združenia kňazov Spišského 
biskupstva Unitas, je členom viacerých redakčných rád 
a vedeckých rád Katolíckej univerzity a fakúlt a členom 
rozličných komisií pri  biskupskom úrade v  Spišskej 
Kapitule. Pápež Benedikt XVI. ho roku 2012 prijal 
za kaplána jeho Svätosti (Mons.).

DOGMATICKÁ A FUNDAMENTÁLNA 
TEOLÓGIA

Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

Krátky pohľad do dejín vyučovania teológie 
v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule
Katolícka cirkev je communio božsko-ľudské. Má 

teda prvok božský a  ľudský. Z  tohoto jej postavenia 
vyplýva, že na  jej čele musia byť kvalifikovaní ľudia, 
a  to tak vo  svetskej, ako aj  duchovnej oblasti. Preto je 
nevyhnutné, aby kandidáti na  kňazskú službu okrem 
teologického vzdelania mali aj  kvalitnú duchovnú 
formáciu, ktorú nadobúdajú v  kňazskom seminári. 
Nebolo tomu tak vždy.

Až do  Tridentského koncilu boli mnohí kňazi bez 
duchovnej formácie. Dokonca mnohí z  nich nemali 
za  sebou ani školu, iba sa kňazskému úradu vyučili 
ako nejakému remeslu. To bolo veľmi častou príčinou 
vzniku siekt a  z  toho profitovala aj  reformácia. Práve 
preto prijal Tridentský koncil v  roku 1563 dekrét: 
Quum adolescentium aetas, v  ktorom určil každému 
diecéznemu biskupovi povinnosť založiť v svojej diecéze 
kňazský seminár.259

V  druhej polovici 12. storočia sa na  Spiši začali 
usadzovať nemeckí kolonisti. V  tej dobe patril aj  Spiš 
s  väčšinou Slovenska pod  jurisdikciu ostrihomského 
arcibiskupa.260 Kolonisti dostávali rozsiahle výsady. Iste 
sa domáhali práv aj na vyššej cirkevnej úrovni. Na Spiši 
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bolo koncom 12. storočia založené Spišské prepoštstvo, 
ktoré bolo podriadené ostrihomskému arcibiskupovi. 
Pri  prepoštstve vznikla aj  kapitula, ktorá mala už 
v  polovici 13. storočia kanonika lektora a  kanonika 
kantora, ktorých povinnosťou bolo aj vyučovať budúcich 
kňazov. Takže tu bola už v  13. storočí kapitulská škola 
na výchovu klerikov, čo sa výslovne spomína už v roku 
1273 v  testamente spišského prepošta Mutimíra. Keď 
neskôr vznikli v susedných krajinách univerzity, mnohí 
adepti kňazstva zo  Spiša študovali na  nich, najmä 
na univerzite v Krakove a vo Viedni, ale aj v Prahe a inde 
v  Európe. O  tom, že Spiš mal už v  stredoveku vysoko 
vzdelaný klérus svedčí nielen skutočnosť, že odtiaľ 
pochádzali viacerí univerzitní profesori, ale aj  to, že tu 
bolo mnoho veľmi cenných knižníc, najmä knižnica 
Bratstva XXIV kráľovských farárov.261

Semináre sa po Tridentskom koncile začali formovať 
podľa vzoru jezuitského Rímskeho kolégia, ktoré 
žiadalo od svojich klerikov štúdium filozofie i  teológie. 
V Ostrihomskej diecéze vznikol v Trnave prvý seminár 
už v roku 1566. V roku 1579 vzniklo v Ríme Colegium 
Germanico-Hungaricum, na ktorom študovali aj k1erici 
zo Spiša. Starostlivosť o kňazský dorast sa prejavila najmä 
v 17. storočí, a to jednak založením Pázmánea vo Viedni, 
jednak založením dvoch seminárov v  Trnave v  rokoch 
1632 a 1649 pri Trnavskej univerzite. Napriek tomu Spiš 
trpel počas reformácie katastrofálnym nedostatkom 
katolíckych kňazov. Nedostatok sa však najmä vďaka 
uvedeným seminárom postupne podarilo odstraňovať.262

Nová situácia nastala, keď v  roku 1776 vzniklo 
samostatné Spišské biskupstvo, do ktorého patrila nielen 
časť Spiša, ale aj  celý Liptov a  celá Orava. Založenie 
seminára si však vyžadovalo aj  dostatok materiá1nych 
prostriedkov nielen na budovu a jej zariadenie, ale aj na 
vydržiavanie učiteľov i klerikov. Už prvý spišský biskup 
Karol Salbeck sa o  to snažil. Napriek tomu, že musel 
vybudovať rezidenciu, upraviť katedrálu, podarilo sa mu 
vytvoriť podmienky na to, že mohol v roku 1780 vzniknúť 
v  bývalej rezidencii jezuitov v  Spišskej Kapitule-v tzv. 
kodrii-domov pre starých kňazov, ktorý   mal súčasne 
slúžiť aj  ako seminár. Pôvodne sem prichádzali spišskí 
klerici, ktorí absolvovali štúdiá v  Budíne, v  Bratislave 
alebo inde, aby sa pripravovali na vysviacku.

Okrem teologických štúdií tej doby museli sa 
aj  v  budúcom spišskom seminári presne dodržiavať 
predpisy, ktoré vydávala Uhorská miestodržiteľská 
rada ohľadom seminárskych štúdií. Podľa prípisov 
teologické štúdium v spišskom seminári-ako vo všetkých 
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uhorských seminároch-malo sa riadiť tereziánskymi 
plánmi z  r. 1779. Vyučovalo sa Sväté písmo Starého 
i  Nového zákona s  pomocnými rečami – hebrejčinou 
a  gréčtinou, cirkevné dejiny, ktorým má predchádzať 
štúdium dejín náboženstva, fundamentálna teológia 
s  patrológiu, dogmatika s  polemikou, morálka 
s pastorálkou, kánonické právo prispôsobené uhorským 
zákonom. Okrem toho sa stanovili podmienky, že 
na  teologické štúdium neslobodno prijať nikoho, kto 
nemá skončený filozofický kurz s dobrým prospechom, 
pričom teologické štúdium trvá 4 roky, cez ktoré, okrem 
spomínaných predmetov, majú sa chovanci dobre 
zaučiť do  cirkevného rečníctva a  katechizovania detí, 
za  profesora teológie neslobodno aplikovať takého, čo 
nemá doktorát získaný na  kráľovskej univerzite alebo 
aspoň habilitačnú skúšku na tejže univerzite.263

Krátko nato však Jozef II. biskupské semináre zrušil 
a  pre výchovu kňazstva zriadil generálne semináre. 
Po  smrti Jozefa II. v  r. 1790 a  zrušení generálnych 
seminárov sa obnovili snahy o  zriadenie biskupského 
seminára na Spiši, čo podporoval aj štát prostredníctvom 
Uhorskej miestodržiteľskej rady. V  roku 1810-
1815   postavil kanonik Juraj Páleš na  príkaz spišského 
biskupa Michala Brigida pre seminár budovu, v  ktorej 
začal seminár pôsobiť 12. novembra 1815 podľa štatútov 
schválených biskupom. Patrónom seminára sa stal sv. Ján 
Nepomucký. Seminár počítal so  40-50 bohoslovcami. 
Prešli sem aj spišskí klerici z ostatných seminárov, a tak 
tu študovalo prvý rok 30 klerikov. 264

Seminár už vtedy rozlišoval časť vzdelávaciu – školu, 
ktorá sa nazývala biskupským lýceom a časť formačnú, 
vlastný seminár. Na  biskupskom lýceu sa prednášala 
dogmatika, kánonické právo, cirkevné dejiny, polemika, 
biblikum, hermeneutika, morálka a  pastorálka, neskôr 
pribudli aj  iné predmety, medzi nimi fundamentálna 
teológia, patrológia, latinčina, biblické jazyky, slovenčina, 
maďarčina a nemčina, napokon filozofia.265

Seminár mával priemerne 30-50 bohoslovcov, 
čo stačilo na  saturovanie úbytku kňazov v  diecéze. 
Kríza nastala počas prvej svetovej vojny. Mnohí z nich 
narukovali a  seminár takmer zanikol. V  roku 1918 
nastúpili do  seminára 10 bohoslovci, z  nich však 4 
vystúpili. Vtedy sa stal rektorom seminára Ján Vojtaššák, 
ktorý vynaložil mnoho úsilia na  oživenie seminára 
aj  neskôr ako biskup. Dňa 13. novembra 1920 bol 
v tajnom konzistóriu v Ríme vymenovaný za spišského 
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biskupa Ján Vojtaššák. Jeho biskupská konsekrácia sa 
uskutočnila dňa 13. februára 1921 v  starobylej Nitre. 
Čoskoro po  svojej biskupskej konsekrácii   biskup 
Ján Vojtaššák na  miesto rektora kňazského seminára 
v  Spišskej Kapitule vymenoval Jozefa Vojtíčka, ktorého 
v roku 1931 vystriedal Ján Ferenčík.266   Ich zásluhou sa 
začal formovať v Spišskej Kapitule kvalitný pedagogický 
zbor (Jozef Špirko, Štefan Faith, Ferko Skyčák), ktorý 
dosiahol svoj odborný i publikačný vrchol od roku 1938 
za  čias rektorstva mimoriadne nadaného a  mladého 
rektora Ferka Skyčáka.267 V  roku 1922 bol v  spišskom 
seminári zavedený jednoročný filozofický kurz 
na  základe požiadaviek nového kódexu kánonického 
práva, čím sa štúdium predlžilo z  doterajších 4 na  5 
rokov. Pre gymnazistov V. – VIII. triedy, ktorí pocítili 
kňazské povolanie, zriadil biskup malý seminár najprv 
v Spišskej Kapitule, od roku 1928 v Levoči, kde preň tiež 
postavil novú budovu a  neskôr dal zreštaurovať bývalý 
k1áštor minoritov. Tam zveril starostlivosť o ich výchovu 
jezuitom. O starostlivosti Jána Vojtaššáka o seminár i o 
zdravie bohoslovcov a  chovancov Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule svedčí, že v  rokoch 1932 – 1933 
bol veľký seminár podstatne prebudovaný a  učiteľský 
ústav dostal novú budovu. Biskup prejavil záujem aj  o 
zvýšenie kvality vyučovania. Neváhal poslať nadaných 
bohoslovcov na  štúdiá do  Prahy, Viedne, Ríma či 
do  Innsbrucku. Dosiahol to, že v  medzivojnovom 
období spišský seminár mal azda najkvalifikovanejších 
profesorov na Slovensku.

Vysoká škola bohoslovecká v  Spišskej Kapitule 
na základe nariadenia Ministerstva školstva a národnej 
osvety z 28. júna 1937, ktoré upravilo štúdiá na katolíckych 
bohosloveckých vysokých školách na  5 rokov štúdia 
a  na podnet biskupského zboru Československa, ktoré 
zasadalo v  januári 1938, aby previedlo reformu štúdia, 
ašpirovala, aby sa teologické štúdiá v seminári vyrovnali 
univerzitným. Škola poskytovala 6 systematizovaných 
profesorských miest a  v  roku 1938/39 sa uskutočnila 
v Spišskej Kapitule zmena študijného programu. Biblické 
štúdiá zaradil spišský seminár do I. a  II. ročníka, v  III. 
a  IV. ročníku sa pridalo štúdium cirkevných dejín 
a kanonického práva a v IV. a V. ročníku morálna teológia 
a pastorálka. Fundamentálna teológia sa vyučovala v  I. 
a  II. ročníku a  špeciálna – dogmatická teológia v  III. 
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IV. a V. ročníku. Toto boli v  spišskom seminári hlavné 
predmety, ktoré sa vyučovali v  týždenných 4 hodinách. 
Okrem hlavných predmetov sa v  spišskom seminári 
vyučovali aj vedľajšie predmety ako filozofia, orientálne 
reči, gréčtina, pedagogika, katechetika, cirkevné 
umenie, biblická archeológia, sociológia (na štátnych 
univerzitách sa vyučovala až v 50. rokoch 20. storočia), 
cirkevný spev. V akademickom roku 1941/42 sa začala 
prednášať aj katolícka akcia a misiológia.268

Za čias Slovenskej republiky najväčší rozmach prežíval 
spišský Seminár sv. Jána Nepomuckého na  Spišskej 
Kapitule, ktorý sa dostal od roku 1938 do vedenia rektora 
Ferka Skyčáka. Vicerektorom seminára sa od 1. októbra 
1938 stal veľmi známy profesor a priekopník liturgickej 
predvatikánskej reformy Ján Jalovecký. Prefektom štúdií 
v seminári bol Dr. Mikuláš Stanislav a špirituálom Otto 
Holúsek. V  roku 1938 začal svoju profesorskú činnosť 
v spišskom seminári aj Ladislav Hanus, ktorý vyučoval 
morálnu teológiu a  kresťanské umenie. V  tomto roku 
bol zavedený úplne netradičný predmet pre slovenské 
katolícke prostredie, a to sociológia, ktorú vyučoval Dr. 
Ladislav Hanus.

Predstavení seminára sa usilovali zveľadiť 
v  bohoslovcoch aj  praktické vedomosti. Raz do  týždňa 
sa vyučovala aj  farská kancelárska agenda a  občas 
aj prednášky z poľnohospodárstva a ekonomiky. Seminár 
si pozýval aj  hosťujúcich domácich i  zahraničných 
profesorov na  rozšírenie intelektuálneho, politického 
a  duchovného horizontu klerikov, medzi ktorými 
nechýbali osobnosti ako: univ. Prof. Semkowitz 
z  Krakova, doc. Ľ. Knappek, maliar Dr. Jozef Cincík, 
básnik Valentín Beniak, Dr. Karol Körper.

Seminár z čias Skyčáka sa stal priam nedotknuteľným 
a  nedosiahnuteľným mýtom zhromažďujúcim v  sebe 
vrchol slovenskej intelektuálnej špičky profesorov ako 
Jozef Špirko, Ladislav Hanus, Ján Jalovecký, Mikuláš 
Stanislav, Dr. Štefan Barnáš, Dr. Jozef Ligoš.269

Spišský seminár si držal krok dokonca aj  s 
európskymi myšlienkovým prúdmi. Spišský biskup Ján 
Vojtaššák mal na  tom veľkú zásluhu. Okrem zásahu 
do výberu profesorov si uvedomoval, že vzdelaný klérus 
neobstojí bez riadnej knižnice. Preto už 12. apríla 1933 
nariadil zriadiť seminársku knižnicu a  skoncentrovať 
všetky knihy v  Spišskej Kapitule do  jednej knižnice, 
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ktorá v  časoch Slovenskej republiky mala 30.000 
kníh a  niekoľko inkunábul, čím sa mohla spokojne 
porovnávať s  ostatnými akademickými knižnicami 
nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Biskup Vojtaššák 
chodil na  skúšky bohoslovcov, aby neskôr vedel z nich 
vybrať budúce intelektuálne elity spišskej diecézy. Tých 
potom posielal na štúdiá do Ríma, Viedne a Innsbrucku, 
kde sa oboznamovali s  aktuálnymi teologickými 
a  filozofickými otázkami Európy. Takto sa slovenský 
cirkevný historik Jozef Špirko vydaním manuálu 
Cirkevné dejiny s  osobitným zreteľom na  slovenský 
vývin stal prvým nasledovníkom významného historika 
Jozefa Lortza, ktorý svojou metódou sledovania vývinu 
ideí, ktoré ovplyvnili chod dejín, urobil podstatný 
medzník v  svetovej cirkevnej historiografii.270 
V  Špirkovom vnímaní histórie zohral dôležitú úlohu 
aj  Hugo Rahner. Ladislav Hanus bol zas ovplyvnený 
symbolizmom Romana Guardiniho, historikom 
a  literátom Josefom Huizingom – predovšetkým jeho 
dielom Jeseň stredoveku. Ďalší profesor na  Spiši, Ján 
Jalovecký, zasa predstavuje nadšenca liturgickej reformy 
ešte pred  otvorením Druhého vatikánskeho koncilu. 
Rektor Skyčák ho nazýval perlou seminára. Na základe 
toho môžeme smelo tvrdiť, že spišský seminár sa v tých 
časoch stal teologickým a  intelektuálnym ohniskom 
porovnateľným s  ostatnými podobnými inštitúciami 
Európy. Takto sa v Spišskej Kapitule,, začalo prednášať, 
čiže doktrína samostatne vykladať“. To vyžadovalo 
celkom iné, celkom nové predpoklady u  poslucháčov. 
Nie pasívnu receptivitu a   bezmála mechanickú 
reprodukciu. Prednáška predpokladala prebudenú 
inteligenciu – veľkú mieru inteligencie, otvorené 
sledovanie, pochopenie a  osvojenie si povedaného, 
zamyslenie sa nad tým, utváranie k tomu samostatného 
osobného úsudku a  stanoviska. Ticho a  nenápadne sa 
dvíhala úroveň teologického učenia v Spišskej Kapitule a s 
ňou aj úroveň celého života. Menila sa aj sama duchovná 
štruktúra a aj vonkajší životný štýl spišských bohoslovcov. 
Rozširoval sa pohľad i rozhľad ku samostatnému postoju. 
Seminaristi boli vedení k  samostatnému mysleniu 
a  tým aj  k vlastnej teologickej a  filozofickej syntéze, 
aby aj  sami siahli po  príslušnej teologickej literatúre 
a  sami sa mohli zapracovať do  nejakého problému. Už 
bohoslovec mal vo  svojej izbe vtasenú knižnicu podľa 
vlastného výberu prameňov. Nová teológia viedla nielen 
k prijímaniu a zveľaďovaniu teologického vzdelania, ale 
postupne aj  k samostatným písomným štúdiám, čiže 
k literárnej činnosti. V porovnaní s otatnými seminármi 
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tvoril spišský seminár vrchol a  jedinečné špecifikum 
na Slovensku.271

Špecifium spišského seminára tvorili aj  samotní 
bohoslovci, ktorí sa vyznačovali publikačnou 
a  literárnou činnosťou, ktorú usmerňoval spišský 
bohoslovecký literárny spolok sv. Pavla. Zámerom 
rektora seminára a  jeho spolupracovníkov bolo, aby si 
bohoslovci už v seminári zvykali na publikačnú činnosť. 
Vytvárala sa tu predstava budúceho kňaza, ktorého 
pastoračnou činnosťou mala byť aj  vedecká a  literárna 
činnosť. Formovali sa tak skutočné osobnosti s veľkým 
rozhľadom a  intelektuálnym potenciálom. V  seminári 
boli umiestnené aj  redakcie viacerých časopisov 
ako: Rozvoj, Rodina, Kráľovná mája, Spišské noviny, 
liturgický časopis Svetlo, Kultúra, Obrode, ktorých 
hlavnými redaktormi boli profesori seminára.272

V akademickom roku 1938/1939 študovalo 
v spišskom seminári 73 bohoslovcov, z tohto počtu boli 
9 z rožňavskej apoštolskej administratúry a 2 z košickej 
apoštolskej administratúry. V  roku 1939 – 40 došlo 
k poklesu počtu študentov.273

Profesori dogmatiky a fundamentálnej teológie 
v rokoch 1815 – 1950
Už od  otvorenia kňazského seminára v  Spišskej 

Kapitule vyučovali dogmatiku a fundamentálnu teológiu 
profesori, ktorí boli odborníkmi v daných predmetoch, 
prípadne niektorí profesori z  iných oblastí teológie 
suplovali tieto predmety. V  scholastickej teológii sa 
vytvorili traktáty, podľa ktorých sa uskutočňovalo 
vyučovanie dogmatickej teológie i  fundamentálnej 
teológie aj v spišskom kňazskom seminári: Náuka o Bohu 
jednom a  trojjedinom; Náuka o  stvorení; Teologická 
antropológia; Kristológia – Soteriológia; Mariológia; 
Ekleziológia; Pneumatológia; Náuka o  milosti; 
Náuka o  sviatostiach; Eschatológia. V  predmete 
fundamentálna teológia sa vyučovalo podľa traktátov: 
O náboženstve;  O Božom zjavení; O Kristovi v ktorom 
Božie zjavenie vyvrcholilo; (základná Kristológia); 
O Cirkvi (základná Ekleziológia); O viere ako odpovedí 
na Božie zjavenie.

Od založenia kňazského seminári v Spišskej Kapitule 
vyučovali dogmatiku a  fundamentálnu teológiu 
profesori:

271 HANUS L., Spomienky na Ferka Skyčáka, LÚČ, 
Bratislava 2001, 48-49. ISBN 978-807-114-356-7.
272 ŠPIRKO J., Výchova kňazstva na území spišskej diecézy, 
156-157. 
273 BU-SP, Duplicatum Matricae Seminaristarum ex anno 
1938139. Schematismus almae diocesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato MCMXLŤV, Lev, Ružomberok 1944,  185, 224. 

 ■ LOT Alojz, ThDr. (1815 – 1821)
Pôsobil v  spišskom seminári v  rokoch 1815 – 1821 

ako profesor dogmatiky. Bol vymenovaný za  asesora 
a pôsobil aj ako farár v Ruskinovciach.274 Dátum a miesto 
narodenia, dátum smrti a  miesto pochovania nie sú 
známe.

 ■ KUČMA (Kutsma, Kutschma, Kucsma), Andrej
Narodil sa 1. októbra 1800 v  Domaňovciach, okr. 

Levoča.   Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Levoči 
a  filozofické štúdia absolvoval v  Rožňave. Tam vstúpil 
do rehole premonštrátov, ale potom z noviciátu vystúpil. 
Teológiu študoval v  Košiciach, Budapešti a   dokončil 
ju v  r. 1823 – 1824 v  Spišskej Kapitule. Za  kňaza bol 
ordinovaný 17. októbra 1824 v  Spišskej Kapitule. 
Po kňazskej vysviacke r. 1824 sa stal kaplánom v Hybiach, 
v roku 1826 v Starej Ľubovni, r. 1827 v Spišskej Kapitule, 
v roku 1828 v Spišských Vlachoch, potom bol kaplánom 
v Hniezdnom, v roku 1829 sa stal kaplánom v Kežmarku. 
V rokoch 1831 – 1835 bol farárom v Spišskom Hrušove, 
v  roku 1836 sa stal profesorom dogmatiky v  spišskom 
seminári, ale aj farárom v Hybiach, kde učinkoval do r. 
1851. V  roku 1843 sa stal liptovským archidiakonom 
a od roku 1851 farárom v Liptovskom Mikuláši. Potom 
pôsobil ako farár v  Liptovskom Mikuláši, v  roku 
1853 – 1860 pôsobil ako farár v  Ružomberku. V  roku 
1854 bol menovaný za čestného kanonika, v roku 1860 
bol vymenovaný za kanonika, v roku 1861 bol menovaný 
za  farára v  Spišskej Kapitule. V  roku 1865 abdikoval 
z  úradu. V  roku 1866 bol vymenovaný za  prepošta 
a v  tom istom roku za oravského archidiakona, v  roku 
1868 za  katedrálneho archidiakona. Od  roku 1869 
a  stal administrátorom v  Ružomberku. V  roku 1874 
bol vymenovaný za  kanonika – kustosa a  asesora. 
Za zásluhy o rozvoj školstva ho v roku 1851 vyznamenali 
Krížom so zlatou korunou,  v roku 1858 sa stal rytierom 
Rádu Františka Jozefa. Zomrel 12. júla 1880 v  Spišskej 
Kapitule.275

Bol známy aj ako básnik, písal v hexametroch, napr. 
oslavné básne na  spišských biskupov Juraja Czaszku 
(Časku) a Jozefa Samassu. Jeho najväčším a najznámejším 
dielom je básnický opis sedliackeho povstania r. 1831  na 

274  V mene božom, Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa J. Vojtaššáka, s. 40, Editor: Kňazský seminár 
biskupa J. Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 
2000,  ISBN 80-7142-078-6. Porov. Hromják Ľuboslav, Brigido 
de Brezovitz et Mahrenfels, Michal Jožef Andrej (1742 – 1816). 
In. Kapitula, diecézny časopis Spišského biskupstva 
4/2014, s.12.
275  V mene Božom, Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula 2000, s. 39. 
ISBN 80-7142-078-6. Porov. ARKBÚ, Protocollum status 
personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis T.  I/ s. 298.

Spiši: Brevis, horrendae, rusticanae in terris Scepusiensis 
(Krátky opis strašného sedliackeho povstania na  Spiši, 
Levoča 1834), v  ktorom opísal priebeh i  následky 
povstania v 2240 veršoch. V roku 1845 založil v Hybiach 
spolok striezlivosti a boj proti alkoholizmu podporoval 
aj inde. Staral sa o zakladanie a rozvoj ľudových škôl a o 
šírenie osvety. Vo  svojom závete zanechal prostriedky 
pre nadáciu na výchovu mladých kňazov a na podporu 
kňazov – dôchodcov.276

 ■ POPOVIČ Imrich
V  rokoch 1834 – 1836 bol v  kňazskom seminári 

v Spišskej Kapitule vicerektorom. V rokoch 1834 – 1837 
pôsobil v  kňazskom seminári aj  ako prefekt a  od roku 
1836 bol profesorom dogmatiky. Miesto  narodenia nie 
je známe. Zomrel 22. marca 1837.277  

 ■ REINDL Ignác
Narodil sa 4. júla 1810   v Spišskom Podhradí. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Levoči, filozofiu 
študoval v  Jágri, teológiu v  Budapešti. Ordinovaný 
bol 6. augusta 1833. Pôsobil ako kaplán v  Trstenej, 
od roku 1834 ako kaplán v Jablonke, v roku 1836 sa stal 
kaplánom v   Podolínci, v roku 1837 sa stal profesorom 
dogmatiky v  spišskom seminári, v  roku 1843 bol 
vymenovaný za  prefekta kňazského seminára, v  roku 
1845 sa stal aj profesorom patronátneho práva, asesorom 
a  advokátom chudobných. Od  roku 1851 pôsobil ako 
administrátor v  Spišskej Novej Vsi, od  roku 1858 
ako farár, dekan a  ako školský inšpektor. V  roku 1864 
abdikoval zo všetkých úradov. Zomrel 17. júla 1868.278

 ■ ALTH Martin, profesor
Narodil sa 11. decembra 1824 v Spišských Vlachoch. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Levoči, v maďarskom 
Miškovci a  v  Rožňave, teologické štúdiá absolvoval 
v  Spišskej Kapitule. Ordinovaný za  kňaza bol 21. júna 
1848. Následne bol kaplánom v Markušovciach, od roku 
1849 bol kaplánom v  Kežmarku. Už v  roku 1851 sa 
stal profesorom dogmatiky v  biskupskom spišskom 
seminári, kde pôsobil až do  roku 1881. Od  roku 1872 
pôsobil aj  ako prosynodálny examinátor, asesor. 
V  roku 1881 sa stal farárom v  Ľubici, kde aj  zomrel 

276  LEXIKÓN KATOLÍCKYCH KŇAZSKÝCH 
OSOBNOSTÍ SLOVENSKA. Lúč, Bratislava, 2000, s. 775-
776, ISBN 80-7114300-6. Porov.  V mene Božom, Pamätnica 
k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, Spišská 
Kapitula 2000, s.38. ISBN 80-7142-078-6.
277  Fraternitas sancti Josephi. s. 45
278 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. II. M-Z,  s. 170.

v  roku 1900. Pochovaný je v  Ľubici.279 Martin Alth 
bol zaslúžilým slovenským národným buditeľom, 
horlivým podporovateľom a propagátorom Katolíckych 
novín, do  ktorých aj  prispieval. Podporoval Spolok 
sv. Vojtecha, ktorý bol po  zatvorení Matice slovenskej 
baštou slovenského národovectva a  písomníctva. Ako 
propagátor ovocinárstva a  protialkoholického hnutia 
nabádal ľudí sadiť ovocné stromy. Jeho zásluhou vzniklo 
niekoľko ovocných sadov. Doba, v  ktorej žil, nebola 
naklonená potrebám Cirkvi. Preto napísal dielo Niečo 
o cirkevnom majetku a kňazských statkoch (SSV Trnava 
1874). Tlačou vyšli aj  dve jeho elégie Epithalamium 
a Scholion (Levoča (1871). Bol vynikajúcim kazateľom.280

 ■ RICHNAVSKÝ Pavol, ThDr. profesor, rektor
Narodil sa 25. novembra 1836 v  Kolačkove. 

Ordinovaný bol 30. novembra 1859. Už v  roku 1858 
ako diakon suploval nemocného profesora dogmatiky. 
Od roku 1861 pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí, 
doktorát z  teológie (ThDr.) získal v  roku 1861, 
od  roku 1865 zastupoval profesora cirkevných dejín 
a  kánonického práva, v  roku 1868 sa stal riadnym 
profesorom, v  roku 1872 bol vymenovaný za  rektora 
kňazského seminára a  prosynodálneho examinátora, 
v  roku 1873 aj  za čestného kanonika a  v roku 1875 
za  asesora. V  roku 1879 sa stal riaditeľom Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, v roku 
1880 sídelným kanonikom-teológom, v  roku 1881 
pápežským komorníkom,  v roku 1884 opátom, v roku 
1889 znova pôsobil ako rektor v  kňazskom seminári 
a  ako riaditeľ učiteľského ústavu, od  roku 1890 sa stal 
kanonikom-kustosom a  prelátom Jeho Svätosti, v  roku 
1893 bol vymenovaný za  kanonika – kantora. V  roku 
1894 abdikoval zo služby. Zomrel 23. januára 1901.281

 ■ HORVÁTH  Viktor, špirituál, profesor, rektor
Narodil sa v Spišskom Podhradí 28. novembra 1848. 

Gymnázium absolvoval v  Levoči, v  Spišskej Kapitule, 
teológiu vo  Viedni. Ordinovaný bol 27. jú1a 1873, 
stal sa kaplánom v  Kežmarku a  v Levoči,   od roku 
1874 pôsobil ako archivár a  aktuár na  Biskupskom 
úrade v  Spišskej Kapitule, od  roku 1876 zastával úrad 
vicesekretára, notára, špirituála a  profesora filozofie 
v kňazskom seminári, od roku 1877 sa stal aj profesorom 
latinčiny. V roku 1879 bol vymenovaný za biskupského 

279 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I, A-L, s. 4
280 Schematizmus almae dioecesis Scepusiensis 1895, s. 141; 
Szinnyei J, s. 133, Porov. LEXIKÓN KATOLÍCKYCH 
KŇAZSKÝCH OSOBNOSTÍ SLOVENSKA. Lúč, Bratislava, 
2000, s. 13-14. 
281 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. II., M-Z, s.175.
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tajomníka, v  roku 1880 za  asesora, v  roku 1881 začal 
prednášať v  kňazskom biskupskom seminári ako 
profesor dogmatiky. Od  roku 1885 zastával funkciu 
obrancu manželského zväzku a  rehoľných sľubov, 
od roku 1890 pôsobil aj ako prosynodálny examinátor. 
Od  roku 1894 – 1913 bol rektorom kňazského 
seminára a  riaditeľom učiteľského ústavu. V  roku 
1895 bol vymenovaný za  kanonika-teológa, v  roku 
1901 za  kanonika. V  roku 1904 abdikoval zo  služby 
riaditeľa učiteľského ústavu a  kanonika – teológa. Bol 
vymenovaný za oravského archidiakona, opáta,  v roku 
1909 za katedrálneho archidiakona a v roku 1914 aj za 
kanonika – kustosa. Zomrel 30. novembra 1914.282

 ■ KOŽAR (Kozsar) Jozef, ThDr. profesor
Narodil sa 12. marca 1878 v  Spišskom Podhradí, 

zomrel 19. 4. 1957 v  Liptovskom Mikuláši. Otec Jozef, 
matka Mária, rod. Štefčíková. V  rokoch 1884 – 1888 
navštevoval ľudovú školu v  Spišskom Podhradí, 
1888 – 1896 študoval na  gymnáziu v  Kežmarku, 
1896 –  1902 teológiu v kňazskom seminári v Spišskom 
Podhradí, 22. augusta 1902 vysvätený za kňaza. V rokoch 
1902 – 1906 pôsobil ako kaplán a  katechéta v  Poprade 
a v Kežmarku. 15. januára 1908 získal doktorát z teológie 
(ThDr.), od  25. januára 1906 – 1908 bol profesorom 
filozofie a  dogmatiky a  súčasne prefekt v  kňazskom 
seminári v  Spišskej Kapitule, od  r. 1908 bol farárom 
v  Liptovskom Mikuláši, v  roku 1927 sa stal titulárnym 
spišským kanonikom.283 Je tiež známy ako autor textov 
a  nápevov náboženských piesní (Hymnus Krista Kráľa 
1926), článkov s náboženskou a teologickou tematikou.284

 ■ HORVÁTH Alexander,  ThDr., prefekt, špirituál, 
vicerektor, profesor
Narodil sa 24. marca 1878 v  Spišskom Podhradí. 

Gymnázium absolvova1 v  Levoči, filozofiu v  Jágri, 
teológiu v  Budapešti. Ordinovaný bol 1. júla 1901, 
po  kňazskej vysviacke bol vymenovaný za  kaplána 
v  Liptovskom Mikuláši, od  roku 1902 bol kaplánom 
a  katechétom v  Spišskej Novej Vsi, od  roku 1904 
archivárom a biskupským ceremoniárom. V roku 1905 
sa stal profesorom teológie (ThDr.) v kňazskom seminári 
v  Spišskej Kapitule, kde prednášal dogmatiku a  v roku 

282 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 242.
283 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 328.
284 Porov. LEXIKÓN KATOLÍCKYCH KŇAZSKÝCH 
OSOBNOSTÍ SLOVENSKA. Lúč, Bratislava, 2000, s. 743-
74413-14. ISBN 80-7114300-6. Biografické články: Slovák 
20. z 12. 3. 1938, s. 3; Kat. noviny, 63 1948 č. 13, s. 5; tamže 
72 1957, č.18, s. 6 RĽS. s, 174; Archív BiO MS (výpisky 
z matriky).

1909 sa stal aj prefektom. V roku 1915 bol vymenovaný 
za  prosynodálneho examinátora a  kanonika. Od  roku 
1916 pôsobil v kňazskom seminári na Spiši ako špirituál 
aj ako asesor, od roku 1918 pôsobil aj ako prosynodálny 
sudca. V  roku 1919 sa zriekol všetkých úloh, služby 
špirituála a v roku 1920 aj služby prefekta. V roku 1922 
sa stal vicerektorom v  kňazskom seminári v  Spišskej 
Kapitule, v  roku 1927 bol menovaný za  komorníka 
Jeho Svätosti a kanonika, v roku 1937 sa stal liptovským 
archidiakonom. Zomrel 23. januára 1939.285

 ■ HAJÓS Štefan, profesor, prefekt
Narodil sa 8. decembra 1879 v Spišskom Podhradí. 

Jeho pôvodné priezvisko bolo HUDÁČ (zmenené 
ministerstvom vnútra 24. marca 1900).   Od roku 
1886/1887 do  roku 1891/1892 navštevoval ľudovú 
školu v Spišskom Podhradí, od roku 1892/1893 do roku 
1897/1898 študoval na  gymnáziu v  Levoči, od  roku 
1898/1899 študoval na gymnáziu v Jágri (dva roky), ktoré 
ukončil maturitou. Teológiu vyštudoval v  Insbrucku 
v  rokoch 1901/1902 – až 1904/1905. Ordinovaný 
za  kňaza bol 1. augusta 1905 a  po kňazskej vysviacke 
sa  stal kaplánom v  Spišskom Štiavniku. Od  roku 1905 

285 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 254.

pôsobil ako profesor teológie v  kňazskom seminári 
v Spišskej Kapitule a vyučoval dogmatiku. Od roku 1906 
bol kaplánom v  Spišských Vlachoch a  od roku 1914 
administrátorom v  Spišských Vlachoch. Od  roku 1914 
pôsobil ako vojenský duchovný. V  roku 1919 sa stal 
farárom  v Huncovciach. Zomrel 27. novembra 1969.286

 ■ TOMANÓCY Jozef, ThDr., spišský generálny vikár
Narodil sa 1. mája 1893 v  Brandon (Kanada), 

zomrel 30. decembra 1976 v  Nižnej nad  Oravou. Jeho 
otec sa menoval Valentín a  matka Justína, rodená 
Kubincová. Študoval v  Trstenej, v  Levoči, v  Rožňave. 
Po  maturite v  Rožňave študoval teológiu v  spišskom 
kňazskom seminári, ale po 1. ročníku odišiel na štúdia 
teológie do  Budapešti, kde štúdium dokončil. Za kňaza 
ho vysvätili 13. júna 1916. Svoj život žil v  spišskej 
diecéznej kúrii; od roku 1918 bol biskupským aktuárom 
a archivárom biskupského úradu a kapitulným kaplánom, 
v  rokoch 1919 – 1924 učil na  rímskokatolíckom 
Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule a  súčasne od  r. 
1920 bol profesorom dogmatiky v  spišskom seminári 
a  notárom prosynodálneho Tribunálu. V  roku 1922 
získal v Budapešti doktorát z teológie (ThDr.). Od roku 
1924 bol asesorom, biskupským tajomníkom a od roku 
1930 biskupským školským inšpektorom, spišským 
kanonikom a  prosynodálnym sudcom. V  roku 1936 
bol poverený vedením cirkevnej poisťovacej kancelárie, 
hlavný cirkevný škôldozorca (predseda) na maturitných 
a kantorských skúškach. V roku 1943 sa stal generálnym 
vikárom Spišskej diecézy a pápežským prelátom. V roku 
1949 sa stal apoštolským protonotárom. Počas zaistenia 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka v  roku 1945 viedol 
diecézu a  po internovaní biskupa komunistickou 
vládou v  roku 1950 pokračoval v  jej vedení. Keďže 
odmietol vymenovať vlasteneckého kňaza (Andreja 
Schefera) za  riaditeľa biskupskej kancelárie a  pri 25. 
výročí vysvätenia biskupa Jána Vojtaššáka za  biskupa 
vydal diecézny obežník,   komunistická ŠTB ho začala 
vyšetrovať, následne ho internovali v  sústreďovanom 
kláštore v  Hájku pri  Kladne. V  roku 1953 obnovili 
vyšetrovanie a  odsúdili ho nespravodlivo na  12. rokov 
väzenia. Po  amnestii v  roku 1961 žil na  dôchodku 
v Nižnej nad Oravou. Je príkladom neochvejnej vernosti 
katolíckeho kňaza Cirkvi, za čo musel od komunistickej 
štátnej moci v Československu mnoho vytrpieť.287

286 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
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 ■ FAITH Štefan, Mons. ThDr.  profesor, špirituál
Narodil sa 8. novembra 1894 v  Markušovciach. 

Ordinovaný bol 3. júna 1918. Po  kňazskej ordinácii 
sa stal kaplánom v  Bobrovci a  potom v  Levoči. 
Od  roku 1919 pôsobil ako kaplán   a  katechéta 
v Spišskej Novej Vsi, od roku 1920 pôsobil ako kaplán 
a  katechéta v  Levoči a  zároveň pôsobil ako katechéta 
v  Učiteľskom ústave v  Levoči. Doktorát z  teológie 
získal na  univerzite vo  Viedni v  roku 1924 a  v  tom 
istom roku sa stal profesorom teológie v  kňazskom 
seminári v  Spišskej Kapitule, kde prednášal morálku, 
pastorálku a dogmatiku. V roku 1926 bol vymenovaný 
za  špirituála v  kňazskom seminári a  súčasne sa stal 
riaditeľom združenia kňazov a  apoštolátu modlitby 
Ježišovho detinstva. Od roku 1928 sa stal promótorom 
justície a  prosynodálnym examinátorom. V  roku 1936 
bol vymenovaný za mimoriadneho profesora na CMBF 
v Bratislave a od roku 1939 bol menovaný za riadneho 
profesora pastorálnej teológie.288 Profesor ThDr. Štefan 
Faith predstavuje stúpenca viedenskej teologickej školy. 
Vyprofiloval sa aj v morálnej teológii, sociálnych otázkach 
a homiletike. V oblasti morálnej teológie sa vyznamenal 

288 HROMJÁK Ľ.,  Diecézne semináre na Slovensku v časoch 
prvej Slovenskej republiky (1939-45), in: Duchovný pastier, 
roč. LXXXX, č. 7, s. 421. ISBN 0139-861X.

Horváth Alexander. Faith Štefan.
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dielom Probabilizmus,289 v  ktorom rozoberá otázku 
svedomia ako vrodenej vlohy ľudskej duše. Venoval sa 
viacerým aktuálnym problémom dobovej katolíckej 
morálky, akými bola eugenika,290 etika vlastnenia 
a sociálna otázka. Jeho štúdie o sociálnej náuke Cirkvi sú 
veľmi prínosné.291 Zaoberal sa aj kultúrno-filozofickými 
úvahami, zvlášť pojmom a obsahom národnej kultúry:

Národ a  kultúra teda súvisia spolu nerozlučiteľne 
a  podstatne natoľko, že podstatou každého národa je 
národná kultúra. Kultúrou žije a  mrie národ. Ktorý 
národ nemá svojskej kultúry, nemá vlastne z  čoho 
žiť, prestane jestvovať, lebo stratí svoju samostatnosť. 
Axiómou národného žitia-bytia je národná 
kultúra.292 Faith videl podstatu slovenskej národnej 
kultúry v  slovenskom katolicizme.293 V  diele Činný 
katolicizmus294 z  oblasti dogmaticko-pastoračnej podal 
Faith solídny systematický výklad kresťanskej náuky 
o angažovaní sa laikov vo verejnom živote, čím podporil 
a dal teoretický základ pre laický apoštolát na Slovensku, 
zvlášť pre Katolícku akciu.295 Venoval sa aj  otázkam 

289 FAITH, Štefan. Probabilizmus: Kriticko-praktická štúdia. 
Bratislava: Kníhtlačiareň Andreja úč. spolok, 1939.
290 FAITH, Štefan. Moderné snahy eugenické. In: Ročenka za 
študijný rok 1937138 1938139, s. 48-58.
291 Medzi tieto štúdie patria: Sociálne náuky v Evanjeliu. 
In Kultúra, 1944, roč. 16, č. 4,. 193-200; Láska a vlastnícke 
právo. In Kultúra, 1942, roč. 14, č. 11, s. 474-480; Cesty k 
Bohu. In Kultúra, 1931, roč. 3, č. 10, s. 716-718; Mladí a starí. 
In Svoradov, 1935, roč. 4, Č. 8, s. 5-6; Nezamestnaný robotník 
a jeho svetonázor. In Kultúra, 1936, roč. 8, č. í s. 285-288; 
Estetika a mravnosť. In Kultúra, 1936, roč. 8, č. 9, s. 378-383; 
Kresťanská etika a hygiena. In Svoradov, 1935, roč. 5, Č. 
3, s. 3-5; Pápežské encykliky a svetový pokoj. In Svoradov, 
1937, roč. 7, č. 3, s. 8-11; Hlas svedomia. In Kultúra, 1944, 
roč. 16, Č 1, s. 7-12; Cirkev a svetový mier. In Nová práca, 
1946, roč. 2, č. 12-13, s. 177-178; Na okraj Humanae vitae. In 
Duchovný pastier, 1969, roč. 44, č. 7, s. 313-317; Obsah pojmu 
laik. In Duchovný pastier, 1969, roč. 44, č. 4, s. 191-193; Kult 
nahoty. In Duchovný pastier, 1969, roč. 44, č. 5, s. 232-236; 
Sexuálny život a celibát. In Duchovný pastier, 1969, roč. 44, č. 
8, s. 358-363; Problém katolíckej askézy. In Duchovný pastier, 
1969, roč. 44. č. 9, s. 408-411; Podstata katolíckej askézy. In 
Duchovný pastier, 1969, roč. 44, č. 10, s. 456-460; Panenstvo a 
celibát. In Duchovný pastier, 1970, roč. 45, č. 5, s. 199-202. 
292 FAITH, Štefan. Kultúra. In Kultúra, 1926, roč. 1, č. 
4, s. 173-177. Iná štúdia venujúca sa slovenskému národnému 
duchu: FAITH, Štefan. Geometria slovenského ducha. In 
Kultúra, 1935, roč. 7, č. 6, s. 247-250. 
293 HLEBA, Edmund. Spišská Kapitula. Prameň viery, 
Literatúry a kultúry. Prešov: Slovo 1993, s.20. 
294 FAITH, Štefan. Činný katolicizmus. Trnava: SSV, 1944.
295 LETZ, Ján. Heslo Faith Štefan. In PAŠTEKA, Július a kol. 
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, s. 316.

ekleziologickým,296 zvlášť ekumenickému hnutiu. 
Problémy a  nádeje unionizmu zhrnul v  rovnomennej 
štúdii, v  ktorej svoju pozornosť venoval aj  historickým 
okolnostiam vzniku tzv. schizmy v roku 1054. Najlepšie 
výsledky dosiahol Faith vo  vedeckej práci z  oblasti 
homiletiky, ktorú prednášal na CMBF v Bratislave. Jeho 
najvýznamnejším systematicky spracovaným dielom je 
knižne vydané Kazateľské rečníctvo, z  dejín homiletiky 
zasa štúdia „Slovenskí kazatelia XVIII. storočia“.297

Bol riadnym členom katolíckej akadémie pri Spolku 
svätého Vojtecha,  redaktorom týždenníka Katolícke 
kázne a  členom komisie pri  ministerstve školstva.298 
V  roku 1940 sa stal sudcom spišského tribunálu. 
V  rokoch 1944 – 1945 a  1948 – 1949 bol dekanom 
teologickej fakulty v  Bratislave. V  roku 1949 bol 
vymenovaný za  pápežského komorníka. V  roku 1953 
sa stal administrátorom farnosti Veľký Slavkov. V roku 
1961 odišiel na zaslúžený odpočinok najprv v  rodných 
Markušovciach a  potom v  Spišskej Novej Vsi. Zomrel 
5. augusta 1961 v  Spišskej Novej Vsi. Je pochovaný 
v  Markušovciach. Bol literárne činný a  napísal viacero 
kníh z oblasti morálky, homiletiky. Je autorom mnohých 
odborných článkov a štúdií.299

 ■ ŠPIRKO Jozef, ThDr. historik, vysokoškolský 
učiteľ, cirkevný hodnostár
Narodil sa 2. apríla 1896 v Spišskom Podhradí, zomrel 

30. októbra 1954 vo Fričovciach, okres Prešov. Otec Ján 
bol roľník, matka Anna, rod. Podolinská. Navštevoval 
ľudovú školu v Spišskom Podhradí, študoval na gymnáziu 
v Levoči a v Rožňave, teológiu vyštudoval vo Viedni ako 
chovanec Pázmánea, za kňaza bol vysvätený v roku 1920. 
V  roku 1925 získal doktorát z  teológie (ThDr.), v  roku 
1943 sa habilitoval (doc.) a bol vymenovaný ako kaplán 
do farnosti Zázrivá. Od roku 1921 – 1927 bol kaplánom 
a  katechétom na  evanjelickom gymnáziu v  Kežmarku, 
v  rokoch 1927 – 1931 a  1939 – 1943 pôsobil ako učiteľ 
cirkevného práva a  cirkevných dejín. V  jeho vnímaní 
dejín zohral významnú úlohu Hugo Rahner   a  tiež 
významný historik Jozef Lortz.300 V rokoch 1931 – 1939 

296  FAITH, Štefan. Cirkev ako mystické telo Kristovo. In 
Duchovný pastier. 1970. roč. 45. č. 10, s. 444-447.
297  HROMJÁK, Ľuboslav. Spišskí kňazi a teologická fakulta 
v Bratislave v rokoch 1936 – 1950. In Katolícka bohoslovecká 
fakulta v Bratislave 1936 – 1950, s. 85-87. 
298  HROMJÁK, Ľ., Diecézne semináre na Slovensku v časoch 
prvej Slovenskej republiky (1939-45), in: Duchovný pastier, 
roč. LXXXX, č. 7, s. 421. ISBN 0139-861X.
299 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 178.
300 HROMJÁK, Ľ.,  Diecézne semináre na Slovensku v časoch 
prvej Slovenskej republiky (1939-45), in: Duchovný pastier, 
roč. LXXXX, č. 7, s. 424. ISBN 0139-861X

pôsobil Špirko aj  ako profesor dogmatiky, sociológie, 
maďarčiny a  nemčiny na  Bohosloveckej vysokej škole 
v  Spišskej Kapitule, v  rokoch 1943 – 44 ako profesor 
cirkevných dejín na  Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte v  Bratislave a  v  rokoch 1944 – 1950 žil ako 
kanonik v  Spišskej Kapitule. 301Začiatkom roku 1945 
bol nemeckou bezpečnostnou políciou zatknutý pre 
podozrenie zo  spolupráce s  povstalcami a  vyšetrovaný 
v Žiline. V roku 1950 bol v súvislosti s prípravou procesu 
so spišským biskupom Jánom Vojtaššákom vyšetrovaný 
v  Leopoldove, internovaný v Sládečkovciach, prepustený 
bez súdu. Od  roku 1952 pôsobil ako správca farnosti 
vo Fričovciach.

Popri pastoračnej a  pedagogickej práci sa venoval 
cirkevným dejinám a  histórii spišského regiónu. Bol 
význačným predstaviteľom katolíckeho cirkevného 
dejepisectva, viaceré jeho práce boli založené na bohatom 
pramennom materiáli a  uchovali si svoju informačnú 
hodnotu. Bol to autor prvých po slovensky napísaných 
dejín Cirkvi so  zvláštnym zreteľom na  jej vývoj 
na Slovensku. Do oblasti cirkevných dejín patrí aj  jeho 
príručka patrológie a  práce o  Tridentskom koncile. 
S cirkevnými dejinami sú spojené i jeho práce z minulosti 
Spiša. Vychádzal z  náboženských východísk, ako aj  z 
historických materiálov o  pôsobení husitov, jiskrovcov 
a bratríkov na Spiši. Trvalú pozornosť venoval dejinám 
spišského umenia. Z  pôvodných projektovaných prác 
o  architektúre, sochárstve a  maliarstve Spiša spracoval 
synteticky iba architektúru a vydal menšie štúdie a články 
z ostatných oblastí. Venoval sa aj problematike ochrany 
historických pamiatok, založil prvé cirkevné múzeum na  
Slovensku, ktoré však bolo spolu s väčšinou exponátov 
zničené počas vojnových udalostí. Napísal životopisy 
spišských historikov, levočského kláštora minoritov, 
štúdie z  dejín spišského biskupstva, v  rukopise zostala 
jeho práca o  nemeckej kolonizácii Spiša. Prispieval 
do  periodík Kultúra, Nová práca, Svojina, Verbum, 
Vysoké Tatry, Duchovný pastier, Historica slovaca, 
Historický sborník Matice slovenskej, Katolícke noviny, 
Obroda, Pero, Spišské noviny, Slovenský rozhlas.302

Profesor Jozef Špirko predstavoval novú generáciu 
kňazov – pedagógov. Prišiel na  Cyrilometodskú 
teologickú fakultu do Bratislavy po tom, čo v roku 1943 
získal docentúru na  Slovenskej univerzite v  Bratislave 
za  jeho dodnes neprekonaný manuál cirkevných 
dejín s  názvom Cirkevné dejiny s  osobitným zreteľom 

301 Porov. HROMJÁK, Ľuboslav.  Spišskí kňazi a teologická 
fakulta v Bratislave v rokoch 1936 – 1950. In Katolícka 
bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936 – 1950, s. 88-90.
302 LEXIKÓN KATOLÍCKYCH KŇAZSKÝCH 
OSOBNOSTÍ SLOVENSKA. Lúč, Bratislava, 2000, s. 1346. 

na  vývin cirkevných dejín Slovenska.303 V  nich sa ako 
prvý cirkevný historik na Slovensku postavil k dejinám 
Cirkvi sine ira et studio, zamietol čisto apologetický 
prístup a žiadal kriticky prehodnotiť vlastné dejiny. Dr. 
Špirko zastával tvrdenie, že históriu nemožno pochopiť 
bez jednotlivých súvislostí. Pri  opise vývoja sa usiloval 
o  vykreslenie tej idey, ktorá v  tej-ktorej dobe dejinami 
hýbala. Popri exaktnom podaní dejinných udalostí sa 
pokúšal vo  svojich poslucháčoch vyburcovať snahu 
k hľadaniu hlbšieho zmyslu dejín. Vo svojich tézach sa 
opieral predovšetkým o dielo Josepha Lortza Geschichte 
der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung.304

Zanechal vynikajúca diela: Umelecko-historické 
pamiatky na  Spiši 1. Spišská Kapitula 1936; Husiti, 
jiskrovci a  bratríci v  dejinách Spiša. Levoča 1937; 
Patrológia. Pa 1939; Starý kláštor minoritov v  Levoči. 
Mt 1940; Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na vývin 
cirkevných dejín Slovenska I_II, Martin 1943; Výchova 
kňazstva na  území Spišskej diecézy. Bratislava 1943; 
Výtvarné pamiatky Spišskej Kapituly. Spišský historik Jozef 
Hradský. Martin 1946; Snem v  Tridente. Košice 1947, 
Štefan Mišík. Trnava 1950; Nepoodhalená freska v Žehre. 
In: Historica slovacca 1940-41,  s.  248-249; Starostlivosť 
Spišiakov o  umelecké pamiatky so  zreteľom na  činnosť 
Dr. Jána Vajdovského. In: Sborník Matice slovenskej 
20, 1942,  s.  93-109; Úlohy cirkevného dejepisectva. 
Kultúra, 14, 1942, s…13-17; Problém východných misií 
z  historického hľadiska. Kultúra 14, 1942,  s.  302-306; 
Historické pozadie Tomáša Akvinského. Tamže,  s.  90-
106; Začiatky spišského biskupstva a  jeho zriadenie. In: 
Mons. Sancti Martini. Spišská Kapitula 1947, s. 21 —53; 
Východoslovenský renesančný sloh. Svojina, l, 1946-47, č. 
1 —2, 12— 15; Vývoj biskupstva za posledných 25 rokov. 
Nová práca, 2, 1946, č. 47-48.305

 ■ MRKVA Michal, ThDr. prefekt, profesor
Narodi1 sa 23. septembra 1900 vo  Vyšnej Šuňave. 

Ľudovú školu navštevoval v  Šuňave a  Štrbe v  rokoch 
1900 – 1912. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Levoči 
a v Trnave v rokoch 1912 – 1920. V rokoch  1920 – 1924 
študoval teológiu v Prahe a 27. novembra 1924 dosiahol 
doktorát z teológie (ThDr.). Ordinovaný za kňaza bol 29. 

303 ŠPIRKO, Jozef. Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na 
vývin cirkevných dejín Slovenska I-II. Turčiansky Svätý Martin: 
Neografia, 1943.

304 HROMJÁK, Ľuboslav. Život a delo Dr. Jozefa 
Špirka, s. 54. 
305 Schematizmus almae dioecesis Scepusiensis 1940, s 188; 
Facultas teologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-
1986. Bratislava 1986, s. 103-104; Biografické články- Matičné 
čítanie. 2, 1969, č. 8, s. 8; Kat. noviny, 101, 1986, č. 13, s. 5; 
Nekrológy, Kat. noviny  69, 1954, č. 46 s. 2.-RLS, s. 323.  
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júna 1924 v Spišskej Kapitule. V rokoch 1924 – 1925 bol 
kaplánom v  Hruštíne, 1925 – 1927 kaplán vo  Veličnej, 
od  roku 1927 – 1933 profesor teológie v  kňazskom 
seminári a  v učiteľskom ústave, kde vyučoval 
dogmatickú teológiu, súčasne prefekt v  kňazskom 
seminári, 1933 – 1942 farár v Bzinách, 1942 – 1950 farár 
v  Krivej, diecézny moderátor SKM, 1950 internovaný, 
1952 – 1953 administrátor v  Chmeľnici, administrátor 
v Spišskom Hrušove, od roku 1953 bol vo väzení, 1960 
prepustený na  slobodu, nútený odchod do  dôchodku, 
1967 duchovný rehoľných sestier v  Osadnom, 1969 
administrátor v  Oravskom Bielom Potoku. Zomrel 19. 
augusta 1970, pochovaný je v Krivej na Orave.306

 ■ BARNÁŠ Štefan, Mons. prof. ThDr.   
spišský pomocný biskup
Narodil sa 19. januára 1900 v  Slovenskej Vsi. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Podolínci, v  Rožňave 
a  v  Košiciach, teológiu študoval v  Spišskej Kapitule 
a v Prahe. Ordinovaný bol 29. júna 1925. Po vysviacke 
bol kaplánom v Námestove a od roku 1937 bol farským 
administrátorom v  Liptovských Revúcach. V  roku 
1931 nadobudol doktorát z  teológie (ThDr). Od  roku 

306 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. II., M-Z, s. 32. 

1933 sa stal profesorom dogmatiky, fundamentálnej 
teológie a  prefektom v  kňazskom seminári v  Spišskej 
Kapitule. Od  roku 1935 pôsobil aj  ako prosynodálny 
examinátor, od  roku 1937 aj  ako vicerektor kňazského 
seminára. Od  roku 1942 zastával funkciu defensora 
vinculi a  diecézneho cenzora. V  roku 1945 sa stal 
rektorom   kňazského seminára v  Spišskej Kapitule. 
V  roku 1947 bol vymenovaný za  komorníka Sanctae 
Sedis, potom aj za riaditeľa charity a 5. novembra 1949 
bol konsekrovaný za spišského pomocného biskupa ako 
titulárny biskup Conanenský. 24. júna 1950 bol za vlády 
komunizmu v  Československu internovaný a  v  roku 
1951 odsúdený na  dlhoročné väzenie. Vo  väzení   bol 
do 9. septembra 1960. Zomrel 16. apríla 1964 v Pezinku. 
Je pochovaný vo svojom rodisku v Slovenskej Vsi.307  

 ■ KALINAY Valent, Dr. prekladateľ, publicista, 
profesor teológie
Narodil sa 12. februára 1909 v  Bijacovciach, okr. 

Levoča, zomrel 13. marca 1969 v  Levoči, pochovaný 
je v Bijacovciach. Po maturite na  levočskom gymnáziu 
vstúpil r. 1928 do spišského seminára. Otec Ján Kalinay, 
matka Alžbeta, r. Rusnáková. Mal troch bratov, roľníkov. 

307 ARKBÚ, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 52

Ľudovú školu navštevoval v  Bijacovciach, v  rokoch 
1919 – 1923 študoval na  gymnáziu v  Levoči, v  rokoch 
1923 – 1927 študoval na  Učiteľskom ústave v  Spišskej 
Kapitule, v  rokoch 1927 – 1928 urobil diferenciálne 
skúšky a  maturitu na  gymnáziu v  Levoči, v  rokoch 
1928 – 1934 študoval filozofiu a teológiu na  Univerzite 
Canisianum   v  Innsbrucku, roku 1934 bol vysvätený 
za  kňaza. V  roku 1931 dosiahol doktorát z  filozofie 
v Innsbrucku a v r. 1944 doktorát z teológie v Bratislave. 
Po  návrate krátko pôsobil ako kaplán v  Bijacovciach 
pri  spišskom historikovi Jánovi Venckovi, potom bol 
profesorom dejepisu na  Učiteľskom ústave v  Spišskej 
Kapitule, súčasne prefektom jeho internátu, v  rokoch 
1937 – 38 bol kaplánom v  Spišskej Novej Vsi, v  roku 
1938 sa stal profesorom dogmatiky na  Vysokej škole 
bohosloveckej v  Spišskej Kapitule, kde učinkoval až 
do  jej likvidácie r. 1950. Bol aj  notárom diecézneho 
tribunálu, prosynodálnym examinátorom a  diecéznym 
cenzorom v  Spišskej Kapitule. V  tom čase už trpel 
značnými zdravotnými ťažkosťami. Utiahol sa k bratovi, 
kde sa liečil. Amputácia nohy mu nedovolila vrátiť sa 
do  pastorácie, preto sa stal špirituálom Kongregácie 
milosrdných sestier sv. Kríža v  ústavoch pre telesne 
a  mentálne postihnutú mládež v  Novej Ľubovni 
(1957 – 1961) a  v Hodkovciach (1961 – 1969).   Bol to 
človek nesmierne nadaný, pracovitý a napriek ťažkému 

telesnému utrpeniu mal obrovskú energiu. Jeho pôvodné 
snahy smerovali do  oblasti poézie, drobných próz 
a  recenzií, ktoré publikoval už v  študentskom časopise 
Rozvoj, neskôr v Kultúre. Ako znalec svetovej katolíckej 
teológie a  literatúry sa ich snažil sprostredkovať 
Slovensku prostredníctvom článkov a  štúdií, najmä 
prekladmi teologických a  literárnych prác z  nemčiny 
a  francúzštiny (jeho preklady vynikajú vycibreným 
jazykovým citom). Z  katolíckych románov mu vyšli 
od  Pierra Ľ Ermita Ako som zabila svoje dieťa (1931), 
Pán v sivom (1936) a Žena so zatvorenými očami (1946), 
od Henriho  Bordeauxa Sneh na šľapajach (1937, tlačou 
nevyšiel), od Françoise Mauriaca Klbko vreteníc (1943) 
od Gertrúdy von Le Fort Pápež z geta (1947). Významné 
sú jeho preklady životov svätých: Franz William Život 
Márie, Matky Ježišovej (1939), Louis Bertrand Svätý 
Augustín (1942, 1943, 1948) a  Jozef Holzner Svätý 
Pavol (1945). Slovákom však sprístupnil aj  významné 
diela modernej katolíckej filozofie a  teológie: Ernest 
Hello Život (1944) a Veda (1946), Karol Adam Podstata 
katolicizmu (1943), Peter Lippert Kristova Cirkev (1947), 
Róbert Linhardt Naša viera (dogmatika, 1947), Naše 
ideály (morálka 1948); a  pozornosť vzbudil najmä 
pastiersky list kardinála Emanuela Suharda Rozmach 
alebo úpadok Cirkvi? (1948). Zvláštne postavenie má 
dielo H. Lűtzelera Úvod do  filozofie umenia (1944). 
Aj  ako špirituál u  rehoľných sestier ustavične študoval 
a prekladal pre ne náboženské a teologické práce, ktoré 
sa rozširovali ako samizdaty. Medzi nimi tisícstranové 
dielo sestry Márie od  Ježiša Duchovné mesto Božie, ale 
aj mnohé iné. Svojimi prekladmi umožnil slovenskému 
katolicizmu zoznámiť sa a spolupodieľať sa na európskej 
katolíckej teológii, filozofii a  kultúre, čím zanechal 
za sebou hlbokú brázdu.308

308 Porov. LEXIKÓN KATOLÍCKYCH KŇAZSKÝCH 
OSOBNOSTÍ SLOVENSKA. Lúč, Bratislava, 2000, s. 632-
633. ISBN 80-7114300-6.  Porov. ARKBÚ, Protocollum status 
personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis, T. I., A-L, s. 36. 
Porov. Dubay, A.: Bibliografický katalóg slovenskej knižnej 
tvorby za roky 1939 – 41. Bratislava 1948 (reg.); Bibliografia 
slovenskej knižnej tvorby za roky1942 1945. Bratislava 1952 
(reg.); Ferienčiková, A.-Spišková, E.: Bibliografia slovenskej 
knižnej tvorby za roky 1945 – 1955. Martin 1970 (reg.); Liba, 
P.: Vydavateľské dielo MS 1863-1953. Martin 1963, s. 251; 
Bibliografia slovenských, kníh 1919 – 1938, 1- 4. Martin 1979 
(reg.). Pamiatky: Pozostalosť v ŠOBA, Levoča.

Barnáš Štefan.Mrkva Michal. Kalinay Valent.
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Profesori dogmatiky a fundamentálnej teológie 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka 
po obnovení kňazského seminára v roku 1990
Vo februári 1948 sa k  moci v  Československej 

republike dostala komunistická moc. Komunisti nemohli 
strpieť pôsobenie inštitúcií, ktoré pre katolícku cirkev 
vychovávali v  katolíckej viere verných laikov a  kňazov. 
Preto najprv poštátnili a zrušili Učiteľský ústav v Spišskej 
Kapitule,  v  septembri 1948 poštátnili aj  malý seminár 
v  Levoči a  v  polovici augusta 1950 aj  veľký seminár 
v  Spišskej Kapitule. Budovu kňazského seminára 
štátna moc odovzdala do  užívania armáde, ktorá tu 
mala hudobnú školu a  neskôr ju získalo ministerstvo 
vnútra, ktoré tu otvorilo školu pri  príslušníkov Zboru 
národnej bezpečnosti (ZNB). V 80. rokoch 20. storočia 
ministerstvo vnútra školu premenilo na  Inštitút 
ministerstva vnútra pre ďalšie vzdelávanie príslušníkov 
ZNB. V novembri 1989 bola budova kňazského seminára 
uprázdnená, pretože policajná škola zanikla a v budove 
učiteľského ústavu sa nachádzal celoštátny policajný 
archív. 27. januára 1990 sa Cirkvi podarilo opäť získať 
do  svojho vlastníctva poštátnené budovy kňazského 
seminára  aj učiteľského ústavu. Biskupi Spišskej, Košickej 
a Rožňavskej diecézy sa dohodli, že tu obnovia kňazský 
seminár pre všetky tri diecézy. Po zrenovovaní budov sa 
3. októbra 1990 opäť obnovil kňazský seminár na Spiši 
pod názvom Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
ako interdiecézny seminár pre tri slovenské diecézy. 
Škola sa stala Teologickým inštitútom Rímskokatolíckej 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v  Bratislave. Problémom bola absencia 
kvalifikovaných učiteľov. Keďže diecézy disponovali 
dostatočným množstvom kňazov venujúcich sa 
jednotlivým vedeckým odborom, tento problém sa 
prekonal a postupne títo kňazi nadobudli aj akademické 
tituly doma aj na zahraničných univerzitách.309

Od obnovenia kňazského seminára v  roku 1990 
na škole vyučovali dogmatiku aj fundamentálnu teológiu 
títo učitelia:

 ■ DRÁB Pavol, Mons. ThDr.
Narodil sa 2. januára 1945 v  Belej nad  Cirochou. 

Maturoval na SVŠ v Humennom v roku 1962. Teológiu 
študoval v  rokoch 1962 – 1967 na  CMBF v  Bratislave. 
Ordinovaný za kňaza bol 4. júna 1967 v Bratislave, potom 
pôsobil ako kaplán v Trebišove, 1968 kaplán v Prešove, 
1973 administrátor v Lipanoch, 1984 sudca diecézneho 
tribunálu, 1990 dekan, člen kňazskej rady, 1990 –1995 
odborný asistent fundamentálnej teológie v  Spišskom 

309 Porov. CHALUPECKÝ, Ivan, V mene Božom, Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula – Spišské 
Podhradie 2000, s. 15. ISBN 80-7142-078-6

Podhradí a  od roku 1994 aj  v  Košiciach. V  roku 1993 
získal titul ThLic na  PAT Krakov, 1993 dekan farár 
v  Košiciach-Dóm, 1995 sudca metropolitného súdu 
v Košiciach, člen zboru konzultorov, 1996 kanonik, 1997 
ThDr. na  PAT Krakov, 1997 velprepošt Metropolitnej 
kapituly v  Košiciach, predseda Diecéznej ekumenickej 
rady.310 Roku 2004 dosiahol vedecko-pedagogickú 
hodnosť (doc.) v odbore katolícka teológia na Teologickej 
fakulte v  Košiciach, KU Ružomberok. 10. apríla 
2006 ho prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 
vymenoval za profesora katolíckej teológie.

 ■ JURKO Jozef, Mons. ThDr. PaedDr. PhDr. PhD.
Narodil sa 30. januára 1950 v  Ličartovciach. 

Stredoškolské štúdiá absolvoval na  SVŠ v  Prešove, kde 
maturoval v  roku 1968. Teologické štúdium ukončil 
na  RK CMBF v  Bratislave roku 1973. Ordinovaný 
za  kňaza bol 10. júna 1973 v  Bratislave, po  vysviacke    
učinkoval ako   kaplán vo  Vranove nad  Topľou, 1975 
administrátor v Tibave, 1982 administrátor v Terni, 1990 
farár v Bardejove, dekan, člen kňazskej rady, 1993 – 1995 
pôsobil ako odborný asistent fundamentálnej teológie 
v Spišskom Podhradí a od roku 1994 aj v Košiciach, 1997 
získal ThLic. na  PAT Krakov, 1999 nadobudol ThDr. 
na PAT Krakov.311 Roku 2003 získal doktorát z pedagogiky. 
Habilitoval sa roku 2004 na KU v Ružomberku a získal 
pedagogický titul docent v  odbore katolícka teológia. 
10. apríla 2006 bol menovaný prezidentom Slovenskej 
republiky za  vysokoškolského profesora v  odbore 
katolícka teológia.

 ■ FRANKOVSKÝ Alojz, Mons. ThDr. PhD.
Narodil sa 7. februára 1948 vo  Veľkej Frankovej. 

Maturoval na  SVŠ v  Spišskej Starej Vsi roku 1966. 
Teológiu študoval na  RK CMBF v  Bratislave, kde bol 
aj  ordinovaný 20. júna 1971, od  roku 1971 – 1974 
pôsobil ako kaplán v  Spišskej Novej Vsi, 1974 – 1978 
administrátor v  Hnilci a  1976 – 1977 excurrendo 
aj  Dedinky, 1978 – 1989 administrátor vo  Veľkej 
Lesnej a  excurrendo aj  Haligovce, 1989 – 1890 farský 
administrátor Lúčky, 1990 – 1991 odborný asistent RK 
CMBF UK – TI v  Spišskom Podhradí, 1990 cirkevný 
cenzor v matérii Duchovná literatúra, 1990 – 2017 farár 
Poľanovce, 1993 – 1997 sudca cirkevného súdu, 1995 
získal  licenciát z teológie na PAT v Krakove, 1996 – 2001 
odborný asistent KPF v  Ružomberku, v  roku 1997 
získal ThDr. PhD. z teológie na CMBF UK v Bratislave, 

310 V mene Božom, Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 2000, s.50. 
ISBN 80-7142-078-6
311 V mene Božom, Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 2000, s.53. 
ISBN 80-7142-078-6

1997 – 2012 sudca cirkevného súdu, 1999 – 2017 
farár konzultor, 2001 garant pre dogmatickú teológiu 
v  Programe vzdelávania kňazov, 2012 – 2016 cirkevný 
cenzor v matérii dogmatika, 2012 – 2017 člen kňazskej 
rady, 2012 vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti (Mons.) 
pápežom Benediktom XVI.312

 ■ MIKLUŠČÁK Pavol, ThDr.
Narodil sa 13. marca 1961 v  Spišskom Podhradí. 

Základnú školu vychodil v rodnom meste a gymnázium 
absolvoval v  Levoči, kde v  roku 1976 maturoval. 
Teologické štúdiá absolvoval v  rokoch 1981 – 1986 
na  RK CMBF v  Bratislave. Za  kňaza bol vysvätený 15. 
júna 1986 v Nitre. Jeho svätiteľom bol nitriansky biskup 
Mons. Dr. Ján Pásztor. Po kňazskej vysviacke v  rokoch 
1986 –1990 pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne. V roku 
1990 odišiel na postgraduálne štúdia teológie na Albert 
Ludwigs Univärsität vo  Freiburgu v  Nemecku, kde 
získal doktorát z katolíckej teológie (ThDr.). Po návrate 
zo štúdií bol v roku 1995 ustanovený za farára v Hnilčíku 
a súčasne sa stal odborným asistentom na TI v Spišskom 
Podhradí, kde prednášal dogmatiku. Od roku 1997 bol 

312 Schematizmus Spišskej diecézy s. 57-58. Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2017. ISBN 978-80-89602-69-8.

tajomníkom sekretariátu KBS v Bratislave. V roku 1999 
bol laicizovaný a žije v Bratislave.313

 ■ SISKA Jozef, ThLic.
Narodil sa 4. marca 1961 v  Kežmarku. Maturoval 

na  gymnáziu v  Kežmarku v  roku 1980, po  maturite 
pracoval ako robotník v  Tatraľane v  Kežmarku, 
v  rokoch 1981 – 1983 základná vojenská služba, 
v  rokoch 1983 – 1988 študoval teológiu na  RK CMBF 
v  Bratislave. Za  kňaza bol ordinovaný 19. júna 1988 
v  Dóme sv. Martina v  Bratislave, 1988 – 1990 kaplán 
v  Spišskej Novej Vsi, 1990 – 1996 farský administrátor 
v  Kľuknave, 1996 – 1997 farár Spišské Podhradie, 
1995 – 1997 člen Komisie KBS pre duchovnú obnovu 
a Veľké jubileum 2000-predseda tejto komisie v Spišskej 
diecéze, v roku 1997 licenciát z teológie (ThLic.) na KUL 
v  Lubline, 1996 – 1997 subdekan pre subdiakonát 
Spišské Podhradie, 1997 – 2012 odborný asistent RK 
CMBF UK – TI Spišské Podhradie, 1997 – 2012 farár 
Domaňovce, 2006 PaedDr. PF KU v Ružomberku, 2012 
farár Spišské Bystré, 2014 dekan Spišskoštiavnického 

313 V mene Božom, Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 
2000, s. 56. ISBN 80-7142-078-6
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dekanátu, 2015 – 2017 člen kňazskej rady, 2017 člen 
kňazskej rady.314

 ■ BIEĽAK Jozef, Mons. prof. PaedDr. ThDr. PhD., 
penitenciár Spišskej diecézy
Narodil sa 19. januára 1950 v  Reľove. Maturoval 

na  SVŠ v  Spišskej Starej Vsi v  roku 1967. Teológiu 
študoval na  CMBF v  Bratislave v  rokoch 1967 – 1972. 
Ordinovaný za kňaza bol 17. júna 1972 v Dóme sv. Martina 
v Bratislave, 1972 – 1974 kaplán v Poprade, 1974 – 1980 
administrátor v  Lokci, 1980 – 1981 administrátor 
v  Liptovských Matiašovciach, excurrendo Prosiek, 
1981 – 1995 administrátor v  Černovej, 1991 – 1995 
excurrendo Hrboltová, 1991 – 1995 člen Komisie pre 
problematické manželstvá, 1993 – 1995 člen Kňazskej 
rady Spišskej diecézy, 1995 – 2014 špirituál v Kňazskom 
seminári biskupa Jána Vojtaššáka, 1995 – 2003 odborný 
asistent fundamentálnej teológie a  spirituálnej teológie 
na  Katedre systematickej teológie CMBF UK – TI 
v  Spišskom Podhradí, od  roku 2003 – 2020 odborný 
asistent fundamentálnej teológie a spirituality na TI TF 
KU v Ružomberku, 1996 získal ThLic. na PAT Krakov, 
1997 člen Komisie teológov pre blahorečenie biskupa 

314 Schematizmus Spišskej diecézy s. 182-183. Biskupský 
úrad Spišská Kapitula 2017. ISBN 978-80-89602-69-8.

Jána Vojtaššáka, 1998 ThDr. PhD. z  katolíckej teológie 
na  CMBF UK v  Bratislave, 2001 člen Komisie KBS 
pre klérus a  direktor permanentnej formácie kňazov 
v  Spišskej diecéze, 2001 garant v  odbore religionistika 
v  Programe vzdávania kňazov v  Spišskej diecéze, 2007 
PaedDr. na PF KU v Ružomberku, 2009 docent v odbore 
katolícka teológia na  TF KU v  Ružomberku, 2012 
cirkevný cenzor v  matérii fundamentálna teológia, 25. 
júna 2012 vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti (Mons.) 
pápežom Benediktom XVI., 2014 penitenciár Spišskej 
diecézy, 2014 člen ústredia cirkvi na Biskupskom úrade 
v  Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, 2010 – 2020 
docent, garant sociálnej práce na Katedre spoločenských 
vied TF KU, TI v Spišskom Podhradí, 24. novembra 2015 
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom 
vymenovaný za  profesora v  odbore katolícka teológia, 
od  roku 2015 – prednáša fundamentálnu teológiu, 
religionistiku, teologickú hermeneutiku a dejiny teológie 
na TI TF KU v Ružomberku. 315

315 Schematizmus Spišskej diecézy s. 25-26. Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2017. ISBN 978-80-89602-69-8.

 ■ KUBOŠ Ján, Mons. ThDr. ICLic. PhD., biskup, 
administrátor diecézy
Narodil sa 28. februára 1966 v  Nižnej nad  Oravou, 

ordinovaný za kňaza bol 18. júna 1989 v Dóme sv. Martina 
v Bratislave, 1989 – 1989 kaplán Podolínec,1989 – 1990 
základná vojenská služba, 1990   kaplán Svit, Liptovský 
Mikuláš, 1990 – 1991 kaplán Ružomberok, 199 – 1997 
farár Liptovská Osada, 1993 – 1997 pastoračná služba 
väzňom, 1994 – 1994 excurrendo Liptovská Lúžna, 
1997 – 2017 špirituál kňazského seminára a  súčasne 
odborný asistent na  RK CMBF UK – TI v  Spišskom 
Podhradí, 1998 – 2006 výpomocný duchovný Spišské 
Vlachy, 1998   ThLic. z  kánonického práva na  KUL 
v Lubline, 1998 – 2008 člen diecéznej liturgickej komisie, 
2001 člen Komisie KBS pre klérus (direktor pre pastoráciu 
povolaní   v diecéze), 2001 – 2012 sudca cirkevného 
súdu, 2002 ThDr. z  katolíckej teológie na  CMBF UK 
v Bratislave, 2009 – 2016 výpomocný duchovný Spišská 
Kapitula, 2012 – 2017 sudca cirkevného súdu, 2014 člen 
diecéznej liturgickej komisie, 2017 výpomocný duchovný 
kňazský seminár, 2017 člen kňazskej rady, 2017 farár 
Kežmarok, 2017 dekan Kežmarského dekanátu a dekan-
moderátor podtatranských dekanátov, 2017 riadny 
spovedník bohoslovcov v kňazskom seminári, 25. marca 

2020 vymenovaný za  pomocného biskupa Spišskej 
diecézy, 24. júna 2020 konsekrovaný za biskupa.316

 ■ FUDALY František, ThLic. PhD., špirituál, 
odborný asistent na TI TF KU v Spišskom 
Podhradí
Narodil sa 8. septembra 1976 v Lendaku, ordinovaný 

za kňaza 19. júna 2004 v Spišskej Kapitule, 2004 – 2007 
kaplán Spišské Vlachy, 2007 – 2008 kaplán Tvrdošín, 
2008 – 2015 postgraduálne štúdia katolíckej teológie 
v Ríme na pápežskej Gregoriánskej univerzite, 17. februára 
2011 získal titul ThLic. z katolíckej teológie, 2015 – 2017 
výpomocný duchovný Poľanovce, 2016 – 2017 člen 
komisie pre posvätné rády a  ministériá, 2017 riadny 
spovedník bohoslovcov v  kňazskom seminári, 2017 
výpomocný duchovný v  kňazskom seminári, 2017 
doktorand vyučujúci dogmatiku na  TI TF KU, v  roku 
2019 získal titul PhD. na TF KU v Ružomberku.317

MORÁLNA TEOLÓGIA

ThDr. Martin Koleják, PhD.

Miesto morálnej teológie v štúdiu teológie 
na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej 
Kapitule
Morálna teológia bola vypracovaná ako veda spojená 

s  dogmatickou teológiou. Postupne sa však dve vetvy 
oddelili a v 16. storočí sa morálka stala už samostatnou 
disciplínou. Morálne poznanie sa v  priebehu histórie 
postupne prehlbovalo.

Pán Ježiš často hovoril o  morálke. Učil, ako sa 
má človek správať k  Bohu, k  sebe samému a  k  iným. 
Zdôrazňoval, že je nevyhnutné plniť Božiu vôľu. Učil 
rozoznávať dobro od zla v podobenstvách a v mnohých 
konkrétnych napomenutiach jednotlivcov (od apoštolov 
po  veľkých hriešnikov). Okrem toho je celý jeho život 
príkladom morálneho správania, ktoré máme nasledovať. 
Kristus bol a  je Učiteľom. Veľmi intenzívne formoval 
a  formuje svedomie svojich učeníkov. Kresťan by mal 
mať „myseľ Kristovu“, mal by sa stotožniť so zmýšľaním 
Krista a z tohto zmýšľania má prameniť jeho konanie.

V  súlade s  učením Ježiša Krista novozákonné listy 
pripomínajú, že kresťania majú uskutočňovať Ježišove 
prikázania (porov. 1 Jn 2, 3). Tým istým spôsobom 

316 Schematizmus Spišskej diecézy s. 115. Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2017. ISBN 978-80-89602-69-8
317 Schematizmus Spišskej diecézy s. 58. Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2017. ISBN 978-80-89602-69-8
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svätopisci odpovedajú tým kresťanom, ktorí sa ich pýtali 
na  spôsob, ako sa majú správať v  rozličných nových 
situáciách, v  ktorých sa ocitli v  pohanskej spoločnosti 
(porov. 1 Kor 12 – 15). Týmto spôsobom sa kresťanské 
morálne posolstvo obohacuje odvodzujúc od Kristovho 
učenia o  nové aspekty pre konanie novopokrstených 
kresťanov. Jakubov list zdôrazňuje, že viera bez skutkov 
je mŕtva (porov. Jak 2, 26).

Toto isté kritérium bolo sledované v prvých storočiach 
Cirkvi. Situácie, v ktorých sa nachádzali kresťania sa dosť 
odlišovali od  tých, ktoré zachovávali židia v  Palestíne 
v časoch Kristových (porov. Sk 15, 6 – 33). Pre kresťanov 
bolo teda nevyhnutné vedieť, ako sa majú zachovať 
v  rôznych životných okolnostiach. Napríklad, či majú 
alebo nemajú vykonávať vojenskú službu a ísť do vojny, či 
sú povinní platiť dane, či sú povinní poslúchať pohanské 
autority, ktoré ich prenasledovali, aké sú podmienky 
otrokov, ako sa majú zachovať kresťanskí manželia atď.

Cirkevní otcovia vypracovali náuku s  odpoveďami 
na  rôzne životné situácie, pričom vychádzali z  učenia 
Nového zákona.

Takýmto spôsobom sa objavili niektoré spisy 
venované predovšetkým morálnym otázkam. Ide 
napríklad o  Didaché (koniec 1. stor.), ktoré   vychádza 
z evanjeliového podobenstva o dvoch cestách (porov. Mt 
7, 13), aby zdôraznilo dôležitosť morálnych rozhodnutí 
pre našu spásu;318 alebo o  Klementa Alexandrijského 
(† 215) a  jeho dielo Pedagogo, ktoré hojne obsahuje 
morálnu náuku, pretože má na pamäti kresťana žijúceho 
v pohanskej spoločnosti. Neskoršie svätý Ambróz († 397) 
vytvoril dielo s názvom De officiis, v ktorom predstavuje 
čnosti, podľa ktorých majú žiť kresťania.

Takmer v  tom istom čase svätý Augustín († 430) 
napísal rôzne traktáty o morálnom živote: O viere, nádeji 
a láske; O trpezlivosti; Ohľadom mravov Katolíckej cirkvi; 
Proti klamstvu atď. V šiestom storočí pápež Gregor Veľký 
(† 604) napísal malý traktát o morálke s názvom Moralia 
in Job, v ktorom chcel vyzdvihnúť postavu Jóba ako vzor 
kresťanského života.

Vo vrcholnom stredoveku, keď bola vypracovaná 
vedecká teológia, Peter Lombardský († 1160) predstavuje 
obsah morálnej teológie v rôznych traktátoch vo svojom 
diele Sentencie. Napríklad v druhej knihe skúma slobodu 
a hriech, v traktáte o Ježišovi Kristovi predstavuje náuku 
o čnostiach atď. Treba tiež pripomenúť, že toto obdobie 
je spojené aj so vznikom univerzít, vďaka ktorým nastal 
rozvoj teológie.

Prvým autorom, ktorý systematicky podáva morálnu 
náuku, je Tomáš Akvinský. Venuje sa jej v diele Somma 
Teologica. V časti I – II predkladá tú časť morálnej náuky, 
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ktorá bola neskôr nazvaná morálnymi princípmi. Tam 
skúma morálnosť skutkov, slobodu, morálne normy, 
morálny zákon atď. V  časti II – II rozvíja rozsiahly 
traktát morálnej teológie založený na štúdiu čností.

V  14. storočí prichádza nominalizmus (Wiliam 
Ockham – † 1349), ktorý v  mnohom prepiato 
zdôrazňoval osobnú slobodu a  unikátnu hodnotu 
singulárneho a  individuálneho. Jeho dôsledkom bol 
morálny individualizmus. Začali sa spochybňovať 
všeobecne platné normy konania. Spoločnosť, ohrozená 
takýmto individualizmom, je nútená zaviesť tvrdé zákony 
na  svoju ochranu. Tak, ako dôsledkom nominalizmu 
je individualizmus, dôsledkom individualizmu je 
legalizmus. Zákon mal byť rešpektovaný ako prejav vôle 
a prestal byť vnímaný ako smernica k dobru.

Keď sa na scéne objavil Martin Luther (1483 – 1546), 
zmätok vo  vieroučných a  morálnych otázkach sa ešte 
zväčšil.

V  tomto kontexte veľmi dôležitú úlohu splnil 
Tridentský koncil (1545 – 1563), ktorý sa v  prvom 
rade usiloval o  obranu Cirkvi proti reformácii. Koncil 
nielen objasnil učenie Cirkvi, ale podnietil aj založenie 
seminárov na  výchovu kňazov, keďže nedostatočné 
vzdelanie kňazov v  pastorácii bolo jednou z  hlavných 
príčin úpadku Cirkvi a  protestantskej reformy. 
Dôsledkom toho bolo, že katolícka teológia sa presunula 
z  univerzít do  seminárov, kde bola väčšmi ovplyvnená 
pastoračnými otázkami týkajúcimi sa výchovy 
a pôsobenia kňazov. V seminároch sa morálka stala úzko 
spätou s kánonickým právom a liturgickými rubrikami. 
Pri vyučovaní morálky sa dával dôraz na to, aby budúci 
kňazi boli dobre pripravení na  vysluhovanie sviatosti 
pokánia. V  tomto duchu sa na  vyučovanie morálky 
v seminároch začali pripravovať morálne manuály.

Netreba tiež zabúdať, že práve v  16. storočí (tzv. 
„druhá scholastika“, v  ktorej zohrávali rozhodujúcu 
úlohu univerzita v Salamanke a v Alcale) veľkí teológovia 
tej epochy rozsiahlo komentovali svätého Tomáša 
a začali študovať nové problémy, ktoré vystali po objavení 
Ameriky. Existuje všeobecné presvedčenie, že dominikán 
František Vittoria bol zakladateľom medzinárodného 
práva, pretože vychádzajúc z  evanjelia a  prirodzeného 
práva presne označil niektoré ľudské práva, práva 
a povinnosti autorít a národov atď. Teológovia tej doby 
sa zaoberali rôznymi problémami, ktoré sa ukázali v ich 
dobe: obchod, spravodlivá vojna, práva Indiánov atď.

V roku 1700 španielsky jezuita Ján Azor dal vytlačiť 
manuál morálnej teológie určený zvlášť na  pomoc 
kňazom pri  vysluhovaní sviatosti zmierenia. Týmto 
dielom začala široká literatúra manuálov morálnej 
teológie, medzi ktorými vyniká dielo patróna moralistov, 
svätého Alfonza Mária de Liguori († 1787).

Devätnástym storočím začala epocha, ktorú niektorí 
považujú za úpadkovú, pretože široká literatúra morálnej 
teológie nedostatočne obsahovala biblickú náuku. 
Morálne učenie predkladala na  základe prirodzeného 
zákona, aplikujúc ho na  rôzne aspekty života. Ide 
o  takzvanú kauzistickú morálku. Treba podčiarknuť, že 
títo autori dávali veľký dôraz na čnosť lásky a vyznačovali 
sa štúdiom sviatostí, ktoré považovali za integrálnu časť 
tejto matérie.

Od začiatku 20. storočia sa ukazovala potreba 
reformy spôsobu vysvetľovania morálnej teológie 
v  školách. Rôzne pokusy boli už pred  Druhým 
vatikánskym koncilom. Samotný koncil zdôraznil, že sa 
treba vrátiť k morálke viac biblickej a že kresťanský život 
treba nasmerovať k  svätosti. Pokonciloví autori veľmi 
často citujú koncilový text, v ktorom sa píše: „Osobitnú 
starostlivosť treba venovať zdokonaleniu morálnej 
teológie, ktorej vedecký výklad nech sa väčšmi zakladá 
na učení Svätého písma a nech poukáže na vznešenosť 
povolania veriacich v Krista a na ich povinnosť prinášať 
ovocie v láske za život sveta.“319 Keďže pred koncilom sa 
morálna teológia opierala predovšetkým o  prirodzený 
zákon, čiže o zákon, ktorý dal Boh pre ľudí, a ktorý ľudia 
poznávajú na  základe svojho rozumu, koncil poukázal 
na to, že aj v morálnej teológii sa ľudský rozum a Zjavenie 
musia dopĺňať.

Aktuálne sa výskum, ako aj  vyučovanie morálnej 
teológie, robí na  základe spomenutých biblicko-
filozofických kritérií. Sústreďuje sa na povolanie človeka 
k  životu, ktorý je odpoveďou na  Božie sebazjavenie 
v  celom stvorenstve, v  histórii a  najplnšie v  Ježišovi 
Kristovi. Zdôrazňuje povolanie k  svätosti každého 
človeka a posvätnosť hodnoty každého ľudského života, 
keďže všetci sme stvorení na  Boží obraz. Všetci sme 
povolaní odpovedať na jeho lásku.320

Základné charakteristiky morálky
Morálka sa delí na  dve základné časti, prvou sú 

morálne princípy a  druhou je špeciálna morálka. 
Špeciálna morálka bola spracovávaná buď podľa 
Desatora, alebo podľa čností. Katechizmus Katolíckej 

319 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, dekrét Optatam 
totius, č. 16. In Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. 
Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008.
320 Porov. FERNÁNDEZ, A. Teologia morale fondamentale. 
Catechesi teologica, Milano 2003, s. 11 – 14; GÜNTHÖR, 
A. Morálna teológia I/a. Rím: Slovenský ústav svätého 
Cyrila a Metoda, 1987, s. 79 – 102; SEMIVAN, J. Stručný 
úvod do morálnej teológie. Košice: Knižná dielňa Timoteja, 
1998, s. 15 – 27; TONDRA, F. Morálna teológia I. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
2003, s. 20 – 23.

cirkvi, vydaný po  Druhom vatikánskom koncile ako 
súhrn katolíckeho učenia, použil pre morálku schému 
Desatora, čo má patričné dôvody. Do  popredia sa tak 
dostáva otázka, či je lepšie vyučovať podľa Desatora 
alebo podľa čností. Je pravda, že u niekoho spracovanie 
morálky podľa Desatora môže vyvolávať pocit, že ide 
o  morálku, ktorú nám nariaďuje niekto zvonka, že je 
to niečo, čo nie je človeku vlastné. Na túto námietku je 
pomerne jednoduchá odpoveď. Človek je stvorený tak, 
že ak nežije v Božej milosti, chýba mu niečo podstatné. 
Desatoro nás učí, ako máme žiť, aby sme po prijatí krstu 
nestratili Božiu milosť. Vážnejšia námietka je, že väčšina 
príkazov Desatora je formulovaná negatívne, čiže 
poukazujú na to, čo nemáme konať, čo je zlo. My sa však 
máme neustále rozhodovať pre dobro a v tomto smere je 
vhodné poukazovať na čnosti. Ak človek formuje svoje 
svedomie na základe čností, tak sa pýta, aké rozhodnutie 
je čnostné v každej konkrétnej situácii. Morálka čností 
tak „pokrýva“ celý život človeka. Nestačí sa totiž iba 
vyhýbať zlu, ale treba konať dobro.

V  súčasnosti, kvôli akcelerovanému rozvoju vedy 
a  techniky, musí morálka riešiť mnohé nové problémy, 
s ktorými sa kňazi bežne stretávajú v pastorácii. Oblasť 
piateho prikázania, ktorá bola v niektorých manuáloch 
morálky spracovaná na pár desiatkach stranách, je dnes 
spracovávaná v rámci bioetických manuálov, ktoré majú 
stovky strán. Podobne sa dnes rozpracováva sociálna 
morálka. Zvládnutie morálky, samozrejme, spolu s inými 
teologickými disciplínami, je potrebné kvôli tomu, aby 
kňaz bol autentickým ohlasovateľom Kristovho evanjelia, 
aby správne formoval svedomie veriacich, či už pri svätej 
spovedi, katechéze, homílii alebo pri  akomkoľvek 
rozhovore, čo je dnes mimoriadne dôležité.

Predkoncilové a pokoncilové manuály  
známe na Slovensku
Pred Druhým vatikánskym koncilom profesori 

v Spišskej Kapitule zrejme najviac používali trojzväzkový 
manuál Summa theologiae moralis od  Hieronyma 
Noldina. Noldin sa narodil v Salorne v južnom Tirolsku 
a  zomrel vo  Viedni. Už ako kňaz vstúpil k  jezuitom 
v roku 1865. Následne vyučoval v Bratislave (Pressburgu) 
a  Innsbrucku. Zameraním bol probabilistom. Jeho 
Summa bola mnohokrát opakovane vydaná a zásluhou 
mnohých spolupracovníkov a nasledovníkov sa rozšírila 
nielen v Rakúsko-Uhorskej monarchii, ale aj v ostatnej 
Európe a v Amerike.321

Po koncile pán biskup František Tondra napísal 
dvojzväzkové dielo Morálna teológia, z  ktorého sám 
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vyučoval v  seminári v  Spišskej Kapitule a  z  ktorého 
čerpajú študenti teológie doteraz. Ide o  dielo, ktoré 
má typickú predkoncilovú štruktúru a  je obohatené 
o biblické citáty. Je napísané veľmi stručne a  je vhodné 
na oboznámenie sa so základnými problémami morálky. 
Jeho autor ho chcel prepracovať a doplniť o viaceré nové 
problémy a  otázky, aby lepšie zodpovedalo potrebám 
dnešnej doby, čo však už nestihol.

Po koncile bol do  slovenčiny preložený 
niekoľkozväzkový manuál morálky od  Anselma 
Günthöra pod  názvom Morálna teológia, z  ktorého 
bolo možné čerpať pri  vyučovaní morálky. Günthör sa 
narodil vo  Friedrichshafene v  Nemecku. V  roku 1929 
vstúpil do  benediktínskeho opátstva vo  Weingarten 
v  Bavorsku. Za  kňaza bol vysvätený v  roku 1935 
a  pôsobil ako farár. V  rokoch 1952 až 1970  vyučoval 
morálnu a  pastorálnu teológiu na  Pápežskej univerzite 
sv. Anzelma v Ríme. Jeho manuál morálnej teológie mal 
sedem vydaní v  taliančine a  bol preložený aj  do iných 
jazykov. V  nemecky hovoriacich krajinách však jeho 
dielo nevzbudilo patričný záujem (v nemčine vyšlo až 
v  rokoch 1993 – 1994). Günthör sa snažil spracovať 
morálnu teológiu podľa indikácií Druhého vatikánskeho 
koncilu. Pohyboval sa v klasickej línii prvého Häringovho 
manuálu morálnej teológie, čím sa zaradil do  tradície 
katolíckej školy v Tubingene, čiže do personalistického 
biblicko-teologického hnutia. Veľmi pozorne vnímal 
ekumenizmus.

Na Slovensku je pomerne známy aj manuál od Karla 
Heinza Peschkeho v českom preklade. Peschke sa narodil 
v kultúrne a jazykovo orientovanom nemeckom Sliezsku. 
Po vstupe k verbistom a štúdiách v Ríme vyučoval morálnu 
teológiu predovšetkým na  Filipínach,  potom od  roku 
1984 na  Pápežskej univerzite Gregoriane a  nakoniec 
na teologickom štúdiu St. Gabriel v Rakúsku. Jeho dielo 
bolo viacnásobne vydané v angličtine v rôznych častiach 
sveta s  niektorými aktualizáciami. Názov jeho diela 
Kresťanská etika (už nie Morálna teológia) naznačuje 
snahu o zdôraznenie autonómie človeka na etickom poli 
a  pokus o  zblíženie katolíckej a  protestantskej tradície 
v  morálnej teológii (tvrdil, že „neexistuje už žiadny 
podstatný rozdiel medzi prirodzenou a  kresťanskou 
etikou“).322 V jeho diele nájdeme aj pár tvrdení, ktoré nie 
sú v  súlade s  učením Magistéria, pričom o  niektorých 
z  nich sa vtedy diskutovalo a  Magistérium vtedy ešte 
nezaujalo postoj k všetkým diskutovaným problémom.
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Profesori morálnej teológie v kňazskom 
seminári a na VŠB v Spišskej Kapitule

 ■ Anton Majdon 1815/16 – 1834/35
V  rokoch 1815 – 1821 bol v  kňazskom seminári 

prefektom a v rokoch 1815 – 1835 profesorom morálky 
a  pastorálky. Okrem toho bol asesorom, defensorom 
vinculi a  farárom v  Poprade-Strážoch. Zomrel 16. 
novembra 1836.323

 ■ Jozef Marcinko 1821/22 – 1827/28
Vicerektor, rektor, špirituál, profesor. Narodil sa 15. 

marca 1777 v  Klčove. Teológiu študoval v  Bratislave. 
Ordinovaný bol 25. augusta 1801. Bol kaplánom 
v  Levoči, administrátorom v  Malužinej a  Nižných 
Ružbachoch a  potom znova kaplánom v  Spišskom 
Podhradí. V  r. 1816 – 1824 bol vicerektorom. Ako 
vicerektor sľuboval zachovávať štatúty Fraternity sv. 
Jozefa. V  r. 1821 – 1828 bol profesorom morálky, 
pastorálky a  pedagogiky na  učiteľskom ústave. V  r. 
1826 – 1837 bol rektorom seminára. V  r. 1829 sa stal 
kanonikom, v r. 1830 prodirektorom biskupského lýcea 
a špirituálom v kňazskom seminári, v r. 1833 oravským 
archidiakonom, v  r. 1836 katedrálnym archidiakonom 
a kapitulárnym dekanom. Zomrel 8. augusta 1837.324

 ■ Jozef Kolbay 1829/1830 – 1841/42
Špirituál, profesor. Narodil sa 9. októbra 1787. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Levoči a  Miškolci, 
teológiu v  Trnave. Ordinovaný bol 23. júna 1810. Bol 
kaplánom v Markušovciach a v Spišskej Novej Vsi. V r. 
1813 sa stal farárom v Bijacovciach, v r. 1829 špirituálom 
a  profesorom morálky a  pastorálky v  kňazskom 
seminári. V  r. 1837 sa stal kanonikom teológom, v  r. 
1842 liptovským archidiakonom, v r. 1847 katedrálnym 
kanonikom, v r. 1852 kanonikom kantorom. Zomrel 22. 
júna 1867 v Spišskej Kapitule.325

 ■ Michal Labucký 1842/43 – 1866/67
Rektor. Narodil sa 20. januára 1808 v  Spišských 

Vlachoch. Gymnázium absolvoval v  Levoči, filozofiu 
v Jágri, teológiu v Košiciach a v Budapešti. Ordinovaný 
bol 27. februára 1831. Doktorát získal v  r. 1830. Bol 
aktuár biskupského úradu, archivár a  konzistoriálny 
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notár. V  r. 1834 sa stal biskupským tajomníkom, v  r. 
1842 kanonikom teológom, v r. 1846 rektorom seminára 
a prodirektorom lýcea a učiteľského ústavu. Ako riaditeľ 
učiteľského ústavu ho zachránil pred zánikom a v  jeho 
vedení ostal až do r. 1858. Stal sa generálnym vikárom, v r. 
1847 liptovským archidiakonom, v r. 1852 katedrálnym 
archidiakonom, v  r. 1857 farárom v  Spišskej Kapitule, 
v  r. 1860 kanonikom kustosom a v  r. 1861 kanonikom 
kantorom. V r. 1862 abdikoval z funkcie rektora. Zomrel 
v Spišskej Kapitule 16. októbra 1866.326

 ■ Dr. Ján Vajdovský 1859/60 – 1872/73
Profesor, prefekt. Narodil sa 1. novembra 1830 

v Kežmarku. Ordinovaný bol 23. augusta 1854 a stal sa 
kaplánom v Kežmarku. V r. 1855 bol poslaný na štúdiá 
do Viedne, kde v r. 1857 získal titul ThDr. Potom slúžil 
ako kaplán v Kežmarku. V r. 1859 sa stal zastupujúcim 
profesorom morálky a  pastorálky a  zároveň prefektom 
v  kňazskom seminári. Od  r. 1860 bol už riadnym 
profesorom. V r. 1872 bol prosynodálnym examinátorom 
a  výpomocným duchovným v  Spišských Vlachoch. 
V  r. 1873 bol administrátorom v  Spišských Vlachoch 
a potom farárom. V r. 1875 sa stal asesorom a v r. 1876 
kanonikom a dekanom. Bol aj významným historikom 
umenia. Vydal Umelecké pamiatky Spišskej župy. Zomrel 
21. mája 1914.327

 ■ Dr. Karol Belopotocký 1872/73 – 1875/76
Profesor, prefekt, špirituál. Narodil sa 6. februára 

1845 v  Ružomberku. Gymnázium absolvoval v  Levoči, 
teológiu v spišskom seminári. Ordinovaný bol 18. júna 
1868. Štúdiá vo Viedni zakončil v r.  1872 získaním titulu 
ThDr. V r. 1873 sa stal profesorom morálky, pastorálky 
a prefektom v kňazskom seminári a v r. 1878 špirituálom. 
V r. 1876 sa stal asesorom, v r. 1882 prefektom v seminári 
vo  Viedni, v  r. 1884 pápežským komorníkom „supra 
numerum“ pápeža Leva XIII., v  r. 1890 apoštolským 
vikárom a veľkovaradínskym kanonikom. V r. 1898 bol 
vyznamenaný Veľkým krížom Františka Jozefa. Zomrel 
15. decembra 1914.328
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 ■ Dr. Ignác Zimmermann 1877/78 – 1897
Profesor, špirituál. Narodil sa 6. septembra 1843 

v  Smolníckej Hute. Gymnaziálne štúdiá absolvoval 
v  Levoči, filozofiu v  spišskom seminári, teológiu 
vo  Viedni. Ordinovaný bol 26. júna 1868. Potom bol 
kaplánom v  Kežmarku, od  r. 1869 ceremoniárom a  od 
r. 1870 katechétom v  Levoči. V  r. 1874 išiel na  štúdiá 
do  Viedne. V  r. 1877 sa stal profesorom morálky 
a pastorálky v kňazskom seminári. V r. 1878 získal titul 
ThDr. V r. 1879 sa stal špirituálom v kňazskom seminári, 
v r. 1881 asesorom, prosynodálnym examinátorom, v r. 
1890 kanonikom teológom, v  r. 1894 pro-direktorom 
biskupského lýcea, v r. 1897 liptovským archidiakonom, 
v r. 1898 prepoštom, v r. 1901 oravským archidiakonom, 
v  r. 1904 kanonikom kustosom, v  r. 1909 kanonikom 
kantorom, v  r. 1914 kanonikom lektorom, v  r. 1916 
prelátom, v r. 1918 prosynodálnym sudcom. Zomrel 3. 
septembra 1920.329

 ■ Dr. Fridrich Rolný 1895/96 – 1911/12
Profesor, špirituál, vicerektor. Narodil sa 28. marca 

1862 v  Spišskej Belej. Gymnaziálne štúdia absolvoval 
v  Levoči, filozofiu v  Jágri, teológiu v  Budapešti. 
Ordinovaný bol 3. júla 1886. Potom bol kaplánom 
v  Letanovciach, v  Kežmarku a  v  r. 1888 v  Spišskej 
Novej Vsi. V r. 1889 získal titul ThDr. V r. 1890 sa stal 
profesorom filozofie, latinčiny a  súčasne špirituálom 
v  kňazskom seminári. V  r. 1895 bol aj  zastupujúcim 
profesorom biblika. V r. 1897 sa stal riadnym profesorom 
morálky a pastorálky. V r. 1989 sa stal prosynodálnym 
examinátorom, v  r. 1905 vicerektorom seminára, v  r. 
1906 asesorom, v  r. 1909 kanonikom a  inšpektorom 
základných škôl, v r. 1911 opátom, v r. 1915 liptovským 
archidiakonom, v  r. 1917 oravským archidiakonom, 
v r. 1918 prosynodálnym sudcom, v r. 1921 kanonikom 
kantorom, v  r. 1923 kanonikom lektorom. Zomrel 17. 
augusta 1936.330

 ■ Dr. Pavol Doľák 1905/6 – 1915/16
Profesor, špirituál. Narodil sa 17. januára 1870 

v  Spišskom Štiavniku. Ordinovaný bol 23. júla 1895. 
Kaplánom bol v  Letanovciach, v  Hybiach a  od r. 1897 
v Dolnom Kubíne, kde bol zároveň aj katechétom. V r. 
1900 sa stal administrátorom v Dolnom Kubíne. V r. 1904 
získal titul ThDr. vo Viedni a stal sa profesorom filozofie 
v  kňazskom seminári. Od  r. 1905 vyučoval v  seminári 
aj morálku a pastorálku. V r. 1914 sa stal prosynodálnym 
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examinátorom, v r. 1916 farárom v Spišských Vlachoch 
a  dekanom, v  r. 1927 čestným kanonikom. Zomrel 19. 
októbra 1944.331

 ■ Jozef Vojtíček 1921/22 – 1926/27
Rektor. Narodil sa 18. decembra 1961 vo  Vyšnej 

Lipnici. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Trstenej 
a  v  Levoči, filozofiu a  teológiu v  spišskom seminári. 
Ordinovaný bol 30. júna 1884 a bol poslaný za kaplána 
do  Slovenskej Vsi. V  roku 1885 sa stal kaplánom 
v  Markušovciach, v  r. 1887 v  Námestove a  v  r. 1893 
farárom v  Zákamennom – Kline. V  r. 1899 sa stal 
školským inšpektorom, v  r. 1909 asesorom, v  r. 1912 
dekanom, v  r. 1916 čestným kanonikom, v  r. 1918 
prosynodálnym sudcom, v  r. 1921 rektorom seminára, 
kanonikom, generálnym vikárom, v r. 1923 liptovským 
archidiakonom, v  r. 1927 prelátom  s.  s., v  r. 1930 
katedrálnym archidiakonom. Zomrel 16. apríla 1931. Je 
pochovaný v Zákamennom – Kline.332
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 ■ Dr. Štefan Faith 1924/25 – 1935/36
Mons., profesor, špirituál. Narodil sa 8. novembra 

1894 v  Markušovciach. Ordinovaný bol 3. júna 1918. 
Ako kaplán pôsobil v Bobrovci, Levoči a v Spišskej Novej 
Vsi, kde bol zároveň katechétom. V  roku 1920 sa stal 
kaplánom a katechétom v Levoči a aj v Učiteľskom ústave 
v Levoči. V roku 1924 získal titul ThDr. vo Viedni a v tom 
istom roku sa stal profesorom teológie v  kňazskom 
seminári. Od  roku 1926 zastával aj  úlohu špirituála, 
riaditeľa združenia kňazov a  apoštolátu modlitby 
Ježišovho detinstva. V  roku 1928 sa stal promotorom 
iustitiae a  prosynodálnym examinátorom. Od  r. 1936 
pôsobil v  Bratislave ako mimoriadny profesor a  od r. 
1939 ako riadny profesor. V  roku 1949 sa stal sudcom 
spišského tribunálu. V rokoch 1944 – 1945 a 1948 – 1949 
bol dekanom teologickej fakulty v  Bratislave. V  roku 
1949 sa stal pápežským komorníkom. V  roku 1953 
sa stal administrátorom vo  Veľkom Slavkove. V  roku 
1961 odišiel na  odpočinok do  Markušoviec a  potom 
do Spišskej Novej Vsi. Zomrel 5. augusta 1979 v Spišskej 
Novej Vsi. Je pochovaný v  Markušovciach. Je autorom 

Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 2000, s. 46.

viacerých kníh z  morálky, homiletiky a  tiež početných 
článkov a štúdií.333

 ■ Dr. Ján Čarnogurský 1936/37 – 1937/38
Špirituál, profesor. Narodil sa 12. januára 1904 

v  Malej Frankovej. Stredoškolské štúdiá absolvoval 
na  gymnáziu v  Podolínci, Levoči a  Banskej Bystrici, 
teológiu v  Ríme. Ordinovaný bol 8. júla 1928 v  Ríme. 
V  roku 1925 získal titul PhDr. a  v  roku 1929 titul 
ThDr. V  roku 1929 nastúpil ako kaplán do  Kežmarku. 
Od roku 1936 pôsobil v kňazskom seminári ako profesor 
morálky a pastorálky a súčasne bol špirituálom. Zomrel 
1. júla 1938 na  následky úpalu, ktorý dostal pri  púti 
na Mariánsku horu v Levoči.334

 ■ Dr. Ladislav Hanus 1938/39 – 1950
Narodil sa 26. februára 1907 v  Liptovskom Svätom 

Mikuláši. Základnú školu vychodil v  rodnom meste 
(1912 – 1917), kde absolvoval aj  reálne gymnázium 
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(1917 – 1925). Teológiu začal študovať v  Spišskej 
Kapitule (1926). Po dvoch semestroch ho poslali študovať 
na jezuitskú teologickú fakultu univerzity v Innsbrucku, 
kde získal doktorát z filozofie (1928) a neskôr aj doktorát 
z  teológie (1932) a roku 1934 tam promoval. Za kňaza 
ho vysvätili 27. júla 1932. Najprv pôsobil ako kaplán 
v  Spišských Vlachoch, od  r. 1933 v  Spišskej Novej 
Vsi, r. 1935 v  Ružomberku pri  Andrejovi Hlinkovi 
a  r. 1937 ako katechéta na gymnáziu v Kežmarku. V r. 
1938 – 1950 prednášal morálku, sociológiu a  cirkevné 
umenie na  Vysokej škole bohosloveckej v  Spišskej 
Kapitule. Od  roku 1940 zastával funkciu diecézneho 
cenzora. Po  násilnom zrušení seminára a  školy v  júli 
1950 sa vyše roka skrýval na  Kysuciach, v  septembri 
1952 ho bez právneho podkladu zatkli a  nespravodlivo 
odsúdil za  „vlastizradu“ na  15 rokov väzenia. Počas 
trinásťročnej nelegálnej väzby vystriedal viacero väzníc 
od  Pankráca po  Leopoldov, z  toho vyše desať rokov 
strávil vo  Valdiciach, kde tajne prednášal morálku 
spoluväzňom, ktorí ešte nemali skončené teologické 
štúdiá. Roku 1965 ho prepustili na  slobodu, tri roky 
pracoval ako kurič v Dúbravke (miestna časť Bratislavy). 
Až roku 1968 mohol znovu nastúpiť do  pastorácie, 
stal sa správcom farnosti v  Kvačanoch (1968 – 1973) 
a v Hybiach (1974 – 1984). Posledné roky života strávil 
na  dôchodku v  Ružomberku. Dňa 5. marca 1992 mu 

Fridrich Rolný. Ján Čarnogurský.Pavol Doľák. Ladislav Hanus.
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Univerzita Komenského v  Bratislave udelila čestný 
doktorát z filozofie.

Na jeho duchovné a  intelektuálne formovanie mal 
rozhodujúci vplyv rektor spišského seminára František 
Skyčák a filozofické i teologické štúdium v Innsbrucku. 
Pre študentov, ktorí prišli z  provinčných pomerov 
bývalého Uhorska, predstavovala tamojšia univerzita 
bránu do  európskej a  svetovej kultúry. Tam sa dostal 
do  víru európskych duchovných prúdov a  postupne 
nadobudol istú univerzálnosť. Tú potom, s  ďalšími 
absolventami univerzity, prenášal na  Slovensko, 
kde sa musel vyrovnávať s  domácou intelektuálnou 
obmedzenosťou a nekultúrnosťou (prejavovala sa najmä 
v  nepochopení vzťahu kultúrnosti a  náboženstva). 
Vo  vtedajšej slovenskej katolíckej mentalite bolo treba 
prekonávať jednak nečinný konzervativizmus, jednak 
jednostranný supranaturalizmus a  devocionalizmus. 
Nezaobišlo sa to bez kontroverzií, no v každom prípade 
„generácia z  Innsbrucku“ presadila na  Slovensku novú 
duchovnú líniu, ktorá vyústila až do  pokoncilového 
aggiornamenta. Prispieval do  viacerých kultúrnych, 
literárnych a  náboženských časopisov (Rozvoj, 
Svoradov, Kultúra, Svetlo, Slovenské pohľady, Obroda, 
Verbum), aby mohol rozvinúť svoj ideový program. 
V  r. 1941 – 1943 redigoval Kultúru a  po rozchode 
so Spolkom sv. Vojtecha Obrodu so sídlom v Ružomberku 
(1943 – 1944). Možno ho považovať za filozofa a teológa 
kultúry, v  myslení ktorého prevládala moderná 
orientácia. Zaujímal kritický postoj k  prevládajúcim 
tendenciám na  Slovensku – nedoceňovanie, až 
bagatelizovanie kultúry, nedostatočné porozumenie 
pre sociálne otázky, osobná i  skupinová nekultúrnosť 
neraz spojená s  klerikalizmom. Neúprosne odhaľoval 
prítomnosť monolitizmu, primitivizmu a  singularizmu 
v  domácom katolicizme. Rozišiel sa s  jednostranným 
supranaturalizmom a  zdôrazňoval, že vo  vzťahu 
ku kultúre sa žiada preorientovanie v samých princípoch. 
Skúmal ontologický základ kultúry, poukazoval na to, že 
treba vychádzať zo  skutočnosti bytostnej nehotovosti 
človeka a  z  nej vyplývajúcej dvojpólovosti ľudského 
bytia. Bol stúpencom antropologického obratu 
v  teológii. Nasledoval R. Guardiniho, ktorý rozvíjal 
zásady kresťanského humanizmu a vypracoval štruktúru 
modernej spirituality.

Na počiatku jeho mysliteľského úsilia sú dve vydarené 
knižky esejí Rozprava o kultúrnosti (Ružomberok 1943) 
a  Rozhľadenie (Trnava 1943), v  ktorých načrtáva ideál 
vnútornej šľachetnosti, mravnosti a kultúrnosti, čo bolo 
vtedy také potrebné pre slovenského človeka. V knižnej 
štúdii Všeobecné kresťanstvo (Ružomberok 1944) 
prechádza na  zdôvodňovanie najhlbšieho základu tejto 
kultúrnosti, ktorý presahuje i rámec samej kultúry – na 
náboženstvo. Všeobecné kresťanstvo predstavuje ako 

univerzalistický katolicizmus, schopný integrovať všetko 
pozitívne z  každej kultúry a  inšpirovať ľudí žijúcich 
v ktorejkoľvek kultúre pre kultúrnosť. Do značnej miery 
autobiografické sú Spomienky na  Ferka Skyčáka (Galt, 
Ont., 1984). V  monografii Romano Guardini, mysliteľ 
a  pedagóg storočia (Bratislava 1994) objasnil tematiku 
a  názory tohto nemeckého teológa a  filozofa, jedného 
z  teológov Druhého vatikánskeho koncilu; práve 
ako liturgického novátora ho odporučil pre obrodu 
slovenského katolicizmu. V  rozsiahlej personálnej 
monografii Jozef Kútnik Šmálov; život, činnosť, tvorba 
(Spišské Podhradie 1992) zachytáva životné osudy, 
mnohostrannú literárnu, vedeckú i cirkevnú aktivitu tejto 
významnej kňazskej osobnosti a zhodnocuje jej význam 
pre národný i  kultúrny život. Jeho vrcholným dielom 
je monografia Človek a  kultúra (Bratislava 1997, dlhé 
roky bola prístupná čitateľom len ako samizdat); v tejto 
syntéze svojho myslenia objasňuje podstatu kultúry, jej 
štruktúru a celú oblasť tzv. objektívneho ducha, v ktorej 
sa môže uplatniť každý človek svojimi tvorivými činmi. 
Mimoriadne aktuálnym dielom je Princíp pluralizmu 
(Bratislava 1997); pluralizmus chápe ako otvorený 
spoločenský systém s dôrazom na „pozitívnu slobodu“, 
uskutočňovanú na  základe etických noriem a  v  súlade 
s  princípmi kresťanského humanizmu. Základným 
príspevkom k  teórii a  histórii sakrálneho umenia je 
dielo Kostol ako symbol (Bratislava 1995), priekopnícka 
filozofická a teologická monografia o architektúre kostola 
ako duchovného symbolu v  súvise s  jeho liturgickým 
poslaním, v  kontexte vývinu umeleckých slohov 
od prvopočiatkov až po modernú architektúru. Po prvý 
raz sa zapodieval problematikou sakrálneho umenia 
v obsiahlej štúdii Situácia súčasného náboženského umenia 
(Spišská Kapitula 1943). Z  jeho pozostatkov vyšla tiež 
historicko-teologická monografia Pokoštantínska Cirkev 
(Bratislava 2000), v  ktorej hovorí o  dvoch epochách 
Cirkvi, o  ich odlišnosti a  význame. V  diele Princípy 
kresťanskej morálky (Bratislava 2007) venuje osobitnú 
pozornosť antropologickým východiskám morálky. Jeho 
najobsiahlejšie dielo je Pamäti svedka storočia (Bratislava 
2006), ktoré vyšlo prepisom z magnetofónových pásiek, 
na ktoré ho nahovoril. Bol i mimoriadne kultivovaným 
prekladateľom: P. Lippert: O láske a bolesti (1940, spolu 
s  M. Šprincom a  J. Kováčom), R. M. Rilke: Zápisky 
M. L. Briggeho (1943), P. Lippert: Z  Engadinu. Listy 
na potešenie (1947).

Hanus významne duchovne formoval významnú 
skupinu mladšej i  mladej generácie katolíckych 
kňazov, teológov, filozofov, umelcov a  architektov. 
Celému slovenskému kresťanskému mysleniu dal 

plodnú orientáciu. Sám sa stal symbolom slovenskej 
kultúrnosti.335

 ■ Prof. ThDr. František Tondra 1990/91 – 2010/11
Narodil sa 4. júna 1936 v  Spišských Vlachoch. 

Základnú školu vychodil v  rodnom meste a  strednú 
jedenásťročnú školu v Spišskej Novej Vsi, ktorú skončil 
roku 1957 maturitou.

Po maturite začal študovať prírodné vedy na  UK 
v  Bratislave a  po roku prestúpil na  BMBF v  Bratislave 
študovať posvätnú teológiu.

Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1962. Po  kňazskej 
vysviacke nastúpil za kaplána do Levoče. Po roku sa stal 
správcom farnosti Hnilec, kde pôsobil do  roku 1970. 
V roku 1970 bol preložený za správcu farnosti Zázrivá, 
tam pastoračne pôsobil do roku 1983. Roku 1983 sa stal 
správcom farnosti v  Tvrdošíne, kde zotrval do  apríla 
1987.

Po smrti levočského farára a dekana Štefana Kluberta 
bol veľký problém s  obsadením tohto miesta. Deväť 
mesiacov spravovali farnosť dvaja kapláni. Po  veľkom 
vyjednávaní so štátnymi úradmi dostal František Tondra 
štátny súhlas, aby sa stal správcom levočskej farnosti 
od 1. apríla 1987.

O rok neskôr sa stal František Tondra prodekanom 
Spišského dekanátu a  od 1. januára 1989 okresným 
dekanom.

Dňa 26. júla 1989 bol vymenovaný za  diecézneho 
biskupa Spišskej diecézy pápežom Jánom Pavlom II.

Dňa 9. septembra 1989 bol konsekrovaný za biskupa 
v  spišskej Katedrále sv. Martina. Hlavným svätiteľom 
bol Jozef kardinál Tomko, vtedajší prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov a spolusvätiteľom arcibiskup, 
neskorší kardinál Francesco Colasuono, diplomat 
z  Vatikánu a  neskorší apoštolský nuncius v  Moskve 
a arcibiskup Ján Sokol, bratislavsko-trnavský biskup.

V  roku 1978 obhájil František Tondra doktorát 
z  teológie na  CMBF v  Bratislave, kde v  rokoch 
1978 – 1983 prednášal morálnu teológiu ako odborný 
asistent. Po obnovení Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule roku 1990 tam prednášal 
morálnu teológiu a kresťanskú sociológiu.

V roku 1997 vedecká rada RK CBMF UK odporučila 
menovať Mons. doc. ThDr. Františka Tondru za profesora 
v odbore teológia a 12. decembra 1997 ho prezident SR 
Michal Kováč vymenoval za profesora v odbore katolícka 
teológia. František Tondra predniesol inauguračnú 
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prednášku na  tému tolerancie, ktorú vyhlásila OSN 
na rok 1995.

Ako levočský kaplán a  neskôr ako farár mal blízky 
vzťah k Mariánskej hore a milostivej soche Panny Márie, 
čo sa odzrkadlilo aj  v  tom, že vo  svojom biskupskom 
erbe mal umiestnenú levočskú Pannu Máriu. Ako biskup 
častokrát navštevoval Levoču a  najmä Mariánsku horu 
pri  príležitosti každoročných levočských pútí a  iných 
podujatí, konaných na tomto pútnickom mieste.

František Tondra, ako biskup Spišskej diecézy, mal 
tú česť 3. júla 1995 privítať na  levočskej hore pápeža 
Jána Pavla II. ako najvzácnejšieho pútnika v  dejinách 
Mariánskej hory.

Dňa 25. januára 1998 v  Chráme sv. Jakuba slúžil 
svätú omšu pre účastníkov piateho Summitu prezidentov 
stredoeurópskych krajín.

František Tondra vydal dvojzväzkový manuál 
morálky pod  názvom Morálna teológia. Okrem toho 
napísal 150 vedeckých prác v  domácich časopisoch, 
30 vedeckých prác v  zahraničných časopisoch, mal 
120 referátov na  domácich konferenciách, 28 referátov 
na konferenciách v zahraničí a napísal aj mnoho recenzií.

Bol členom v  odborných spoločnostiach, 
konzultorom Kongregácie pre semináre a  katolícku 
výchovu Apoštolskej stolice vo  Vatikáne. Predsedal 

František Tondra.
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Teologickej komisii pri Konferencii biskupov Slovenska. 
V  roku 2000 bol zvolený za  predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska.

Popri svojej pastoračnej a  pedagogickej činnosti 
sa venoval riešeniu závažných problémov morálnej 
teológie a  kresťanskej sociológie vychádzajúcich 
z  cirkevných dokumentov Druhého vatikánskeho 
koncilu a  encyklík pápežov (Pavol VI.  – Humanae 
vitae, Ján Pavol II. – Veritatis splednor, Evangelium 
vitae, Laborem exercens). Praktické a konkrétne dosahy 
uvedených dokumentov interpretoval na všetkých fórach 
svojej pôsobnosti. Viedol Subkomusiu pre bioetiku 
pri  KBS a  venoval sa zvlášť problematickým otázkam 
v medicíne  v súčasnej spoločnosti.

Pri dovŕšení 75. roku veku požiadal František 
Tondra podľa ustanovení Kódexu kánonického práva 
vtedajšieho pápeža Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu 
spišského diecézneho biskupa. Dňa 4. augusta 2011 prijal 
pápež Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa úradu spišského 
diecézneho biskupa a  ustanovil ho za  apoštolského 
administrátora Spišskej diecézy. Od  10. septembra 
2011 bol František Tondra na  dôchodku a  vypomáhal 
v pastoračnej činnosti na území diecézy.

Začiatkom apríla 2012 bol František Tondra 
hospitalizovaný vo  VÚSCCH v  Košiciach, kde sa 
podrobil operácii srdca.

Zomrel 3. mája 2012 na  následky pooperačných 
komplikácií v  košickej nemocnici. Pochovali ho 10. 
mája 2012 na  kňazskom cintoríne v  Spišskej Kapitule. 
Pohrebnú sv. omšu celebroval J. Em. Joachim kardinál 
Meisner, pohrebnú kázeň mal košický arcibiskup Bernard 
Bober a pohrebné obrady vykonal jeho nástupca v úrade, 
Štefan Sečka.336

 ■ ThLic. Stanislav Zonták CM ThLic. 1997/98 – 
Narodil sa 25. septembra 1961 v  Brezovičke. 

Maturoval na  gymnáziu v  Lipanoch v  roku 1981. 
Teológiu študoval v rokoch 1981 až 1986 na RK CMBF 
v Bratislave. Ordinovaný bol 15. júna 1986. Po kňazskej 
vysviacke sa stal kaplánom a  neskôr administrátorom 
v Košiciach-Šaci.

Od 23. decembra 1990 až do  1. novembra 1996 
pracoval na  misiách v  Serende –Zakarpatská Ukrajina. 
Dňa 1. novembra 1996 sa vrátil z  misií na  Ukrajine 
a stal sa výpomocným duchovným farnosti Košice-Šaca 
a súčasne študoval v Ríme.

V  rokoch 1994 – 1996 absolvoval štúdiá v  Ríme, 
kde v  r. 1996 získal titul ThLic. na  Pontificio Istituto si 
Spiritualità. Od roku 1997 sa stal odborným asistentom 

336 DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM Levoča, 2015, s. 102 – 107.

na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a prednášal 
morálnu teológiu a pastorálnu psychológiu. Súčasne bol 
direktorom seminára Misijnej spoločnosti sv. Vincenta 
de Paul v Bijacovciach.337

Tieto funkcie plnil do  roku 1999. Potom bol 
predstavenými rehole preložený na  iné miesto. 
Roku 2001 sa opäť vrátil do  Bijacoviec a  pokračoval 
v prednášaní morálnej teológie a pastorálnej psychológie 
na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Roku 2002 bol zvolený za  provinciálna Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Túto funkciu 
zastával do 30. júna 2008. Potom opäť odišiel na misie 
do zahraničia.338

 ■ ThDr. PhD. Juraj Semivan 2005/2006 – 2008/2009
Narodil sa 6. augusta 1961 v  Sobranciach, kde 

absolvoval základnú školu a  gymnázium v  rokoch 
1976 – 1980. Po  maturite bol prijatý na  štúdium 
teológie na RK CMBF v Bratislave. Päťročné teologické 
štúdiá ukončil roku 1985 a 15. júna 1985 bol vysvätený 
v Banskej Bystrici za kňaza pre Košickú diecézu.

Po kňazskej vysviacke pôsobil päť rokov ako kaplán 
v dómskej farnosti v Košiciach. Roku 1990 bol preložený 
za správcu farnosti do Keceroviec. Odtiaľ odišiel v roku 
1993 študovať morálnu teológiu na jezuitské teologické 
kolégium v Toronte (Regis Cellege University of Toronto) 
v Kanade. Licenciátsku prácu písal na tému The notion 
of Conversion in Bernard Häring‘ s thought. Licenciátske 
štúdiá ukončil v  roku 1995. Doktorandské teologické 
štúdiá absolvoval na  Teologickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Tieto štúdiá ukončil obhajobou 
dizertačnej práce s  názvom Konverzia ako imperatív 
duchovného života roku 1999 a získal titul ThDr. Rektor 
Univerzity Komenského udelil Jurajovi Semivanovi titul 
PhD.

V  rokoch 2005 – 2009 pôsobil ako odborný 
asistent na  Teologickom inštitúte v  Spišskej Kapitule, 
kde prednášal morálnu teológiu. Od  roku 2001 
prednášal morálnu teológiu na  Teologickej fakulte 
KU v  Košiciach. Od  roku 2012 až do  svojej smrti bol 
farárom v  Rozhanovciach. Zomrel vo  veku nedožitých 
58 rokov 26. júla 2019. Pochovaný bol 30. júla 2019 
v Rozhanovciach.339

337 CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského seminára. 
In V mene Božom. Pamätnica k výročiu Kňazského seminára 
biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula: Kňazský seminár 
biskupa J. Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 
2000, s. 63.
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a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM Levoča, 2015, s. 212 – 213.
339 DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
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 ■ ThDr. PhD. Martin Koleják 2005 -
Narodil sa 20. apríla 1970 v  Trstenej. Pochádza 

z   Liesku. Základnú školu absolvoval v  rodnej obci. 
Maturoval v r. 1989 na elektrotechnickej škole v Nižnej. 
Po maturite rok pracoval vo fabrike Tesla Nižná.

Roku 1990 nastúpil do  seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v  Spišskom Podhradí, kde na  RK 
CMBF – Teologickom inštitúte v  Spišskej Kapitule 
študoval posvätnú teológiu v  rokoch 1990 – 1996. 
Diakonát prijal 14. júna 1995 a  kňazskú vysviacku 
22. júna 1996. Po  kňazskej vysviacke od  1. júla 1996 
do 30. júna 1997 pôsobil ako kaplán vo  farnosti Nižná 
nad  Oravou. Od  1. júla 1997 sa stal administrátorom 
farnosti Sihelné, ktorú spravoval do 30. júna 2003.

Od 1. júla 2003 sa stal výpomocným duchovným 
v Trstenej a súčasne začal postgraduálne štúdiá morálnej 
teológie na Alfonziánskej akadémii v Ríme, kde v roku 
2005 získal licenciát. Po  návrate na  Slovensko bol 
od  1. septembra 2005 ustanovený za  administrátora 
farnosti Brutovce. V  tom istom roku začal prednášať 

GAZDA, I. Zomrel Juraj Semiva. Kňaz, ktorý miloval slobodu, 
autority a Thomasa Mertona. [online]. [cit. 2019-11-25]. 
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morálnu teológiu na  Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a zároveň začal robiť doktorát 
z morálnej teológie na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. 
v Ľubline. Doktorskú prácu na tému Pravda ako základ 
kresťanského života podľa Pavla Straussa (1912 – 1994) 
obhájil dňa 29. septembra 2009 a získal titul ThDr., ktorý 
bol nostrifikovaný na Slovensku.

1. januára 2007 bol menovaný za  člena Teologickej 
komisie – Subkomisie pre bioetiku KBS. Dňa 12. júla 
2012 bol odvolaný z  farnosti Brutovce a  ustanovený 
za  výpomocného duchovného v  Spišskej Kapitule 
s  poverením vykonávať špeciálnu pastoráciu 
zdravotníckych pracovníkov. V  roku 2013 vydal knihu 
Pavol Strauss, hľadač pravdy. Za toto dielo mu Slovenská 
národná knižnica, Národný biografický ústav, v  rámci 
vyhodnotenia Ceny Jozefa Miloslava Hurbana za rok 2013 
udelil prémiu. Z  taliančiny preložil Manuál teologickej 
bioetiky od  Maurizia Pietra Faggioniho pod  názvom 
Život v  našich rukách (v taliančine La vita nelle nostre 
mani). Tento manuál vyšiel v slovenčine prvýkrát v roku 
2007 a jeho obnovené a doplnené vydanie v roku 2012. 
Martin Koleják je okrem toho autorom mnohých štúdií 
a zúčastňuje sa na konferenciách doma i v zahraničí.

PASTORÁLNA TEOLÓGIA

ThDr. Michal Janiga, PhD.

Pastorácia, pastoračný – slovo, ktoré sa aj  dnes ako 
máloktoré opakuje v  cirkevnom jazyku a  veľmi silno 
rezonuje v  živote Cirkvi, a  zároveň v  minulosti i  dnes 
spojené s  veľkými očakávaniami. Oblasť pastorácie 
a  vzťah k  nej boli vždy prítomné v  záujme cirkvi i  pri 
uvažovaní o  jej smerovaní. Termín „pastoračný“ sa 
na poli Cirkvi začína objavovať čoraz častejšie. Viac než 
len záujem o „pastorálne“ listy alebo tematika pastiera, 
ktoré nachádzame v  Starom a  Novom zákone, táto 
biblická tematika prechádza na  úlohu zaodieť vnútro 
komunity ako niečo, čo nesie a  zároveň kryštalizuje 
existenciu spoločenstva, ale aj  ponúka smerovanie 
formácie a vzrast kresťanského života. Nedávne obdobie 
objavuje, poznáva a  prináša nové úsilie a  vytvára ho 
na  podklade vyjadrení ako „vtelenie“, „svedectvo“, 
„misijná činnosť“. Dnes sa osobitne do popredia dostáva 
a zotrváva termín „pastoračný, pastorácia“.

To, čo rozvinieme, nie je len akýsi jednoduchý 
systematický náčrt, ale predovšetkým organická 
rekonštrukcia orientovaná na  významné momenty 
a  osobnosti, na  významné zvraty a  trvajúce prúdy 
pastorálnej teológie, osobitne s pohľadom na  sociálno-
kultúrne súvislosti, s  cieľom skonkretizovať vzťahy 
a  vzájomné vplyvy medzi zdrojom a  podobami 
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pastorálnej teológie, ako aj  rôzne obrysy teologického 
myslenia na  jednej strane, a  sociálne i  politické 
podmienky na strane druhej.

Obnovené pastoračné myslenie vyžaduje odlišnú 
víziu a  konfiguráciu pastoračnej praxe neviazanú viac 
na  statické formy, ale schopnú integrovať perspektívy 
obnovy do  konkrétnej praxe Cirkvi, ktorej úlohou je 
zviditeľňovať a  rozpoznávať Ježiša Krista, jeho slová 
a  konanie uprostred komunity pozvanej ohlásiť spásu 
uprostred premien času. Totiž bez opravdivej pastorálnej 
konverzie sa aj najlepšie nápady stávajú ničiacou novou 
záplatou na  starom odeve, pričom chýba nový pohľad 
zaangažovanosti, pochopenie znamenia čias a  chýbajú 
jej nové a  aktuálne štýly: organickosť, synodálnosť, 
spoluzodpovednosť a  spolupráca, pastoračná múdrosť 
a odvaha. Ide teda o objavenie nového ducha evanjelizácie 
a misijnej činnosti Cirkvi, ktorá realizuje spásu, tvorí sa 
tu a teraz vo vzťahu ku konkrétnej situácii.

Krátky historický exkurz  
Pastorálnej teológie po súčasnosť

Počiatky v apoštolskej dobe
Môžeme povedať, že počiatky pastoračno-

teologickej reflexie nachádzame už v  apoštolskej dobe, 
kedy na  stránkach Nového zákona objavujeme prvky 
dotýkajúce sa kresťanskej iniciácie, v ktorej silne rezonuje 
predovšetkým konkrétna snaha o  odovzdanie viery. 
Učeníci formovaní pre službu majú okrem budovania 
Cirkvi v jej vnútri (ad intra), poslanie vykročiť smerom 
k človeku, vstúpiť s ohlásením spásy do sveta (ad extra). 
Celý Nový zákon nesie v  sebe pastoračný cieľ: riešenie 
problémov v komunitách, činnosť prvých spoločenstiev, 
prvé rozhodnutie vo  vnútri spoločenstva Cirkvi, 
charizmatické dary, diskusie, kompromisy.340

Kresťanský starovek  
a katechumenálna pastorácia
Staroveká Cirkev žila uprostred pohanskej kultúry, 

a tak dôležitým pomocníkom pri rozhodnutí uskutočňovať 
a  žiť kresťanstvo bola samotná kresťanská komunita. 
Dôležitým bodom života tejto komunity bola dobrá 
príprava na  prijatie krstu – staroveký katechumenát, 
ktorému predchádzala evanjelizácia. Vyžadovalo sa 
svedectvo kresťanov o  kandidátovi, prakticky žité 
morálne zásady. O  tejto činnosti Cirkvi svedčia hlavne 
diela apoštolských otcov (Didaché, listy sv. Klementa 
Rímskeho, sv. Ignáca Antiochijského, sv. Polykarpa) ako 
aj diela gréckych a latinských apologétov ako Tertuliána 

340 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom svete. 
Ružomberok: Verbum, 2011, s. 42.

a  sv. Cypriána. Dochádza ku  vzniku katechetických 
škôl: alexandrijskej a  antiochijskej – spracovávali 
teologické otázky za  pomoci terminológie opierajúc 
sa o  grécku filozofiu. Objasňovali náuku zjavenia 
a  bránili ju proti bludom. Poukazovali na  praktickosť 
použitia teologických poznatkov. Patria tu napr. 
katechézy a homílie od sv. Cyrila Jeruzalemského, diela 
cirkevných otcov sv. Ambróza, sv. Augustína, sv. Jána 
Chryzostoma, sv. Gregora Naziánskeho, sv. Gregora 
Veľkého – osobitne jeho dielo Liber regulae pastoralis 
sive de cura pastorali – po dlhé stáročia bolo príručkou 
pre vzdelávanie v  pastorácii. Osobitým prvkom 
činnosti Cirkvi v  tomto čase bolo preukazovanie lásky 
k  blížnym – charitatívna činnosť, ktorá priťahovala 
nových členov Cirkvi.341

Pastorácia v stredoveku
V  stredoveku vďaka evanjelizačnej činnosti Cirkvi, 

sa kresťanstvo stáva dominujúcim v  Európe. Človek 
sa rodí v  kresťanskej rodine, vychováva sa v  kultúre 
poznačenej kresťanstvom, v  spoločnosti, ktorá prijíma 
kresťanské zásady života. Inštitúcia katechumenátu tu 
prestala byť potrebná. Zastúpila ju prirodzená atmosféra 
v rodine. Toto sa ale odrazí na činnosti Cirkvi. Začala sa 
zanedbávať služba slova, pastoračná činnosť sa sústredí 
len na  slávenie sväté omše, intelektuálna úroveň kléru 
klesá, úrad biskupa sa uberá čisto k  administratívnej 
funkcii, rozvoj škôl spôsobil, že biskup prestal byť prvým 
teológom a učiteľom viery. Raz za čas sa však objavujú 
pokusy obnoviť zanedbané – Tretí lateránsky koncil 
(1179) stanovuje minimálny vek pre kňazov na  25 
rokov, nariaďuje, aby kňazi boli vzdelaní, aby rezidovali 
vo farnostiach. Štvrtý lateránsky koncil (1215) nariaďuje 
diecézne synody raz za  rok, biskupi musia vizitovať 
farnosti a  kláštory, prikazuje záväznosť raz v  roku sa 
vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase Veľkej noci.

V stredoveku sa teológia odlúčila od filozofie. Používa 
sa špekulatívny prístup k  otázkam teológie, napriek 
tomu však nechýbajú praktické úvahy o  náboženskom 
živote. Z tohto obdobia poznáme mená ako sv. Bernard, 
sv. Tomáš Akvinský či sv. Bonaventúra.

Na konci stredoveku vznikajú aj  prvé príručky 
z Pastorálnej teológie: Manuale curatorum Jana Surganta, 
Manipulus curatorum Manrocha, Directorium curatorum 
Jána von Aurebacha.

Okrem iného vzniká nový typ reholí – žobravé 
spoločenstvá. Pastoračná angažovanosť týchto reholí 

341 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
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vytvára nový typ konfliktov medzi diecéznym a rehoľným 
klérom.342

Potridentská katechetická pastorácia
V tomto čase Cirkev na jednej strane zápasí s vedami, 

ktoré vytláčajú z  vedeckého výskumu nadprirodzeno 
a na druhej strane s protestantizmom, ktorý ničí tradíciu 
a znižuje autoritu Cirkvi.

Samotný Tridentský koncil rieši mnohé dogmatické 
otázky, no nezabúda aj na pastoračné dôsledky. Poukázal 
na  pastoračný rozmer kňazskej služby, určuje úlohu 
kňazov kázať, katechizovať deti a dospelých, vysluhovanie 
sviatostí.

Toto všetko vedie k  prehĺbeniu teologického 
myslenia a poznania. Začína sa aj záujem o pastorálnu 
teológiu. Svätý Peter Kanízius po prvý raz použil výraz 
Pastorálna teológia na označenie poučenia o praktickej 
činnosti. Okrem neho medzi tých, ktorí sa v  tom čase 
zaoberali pastoračnými otázkami, patria napr. sv. Karol 
Boromejský či sv. Alfonz de Liguori.343

V  Katolíckej cirkvi sa Pastorálna teológia rodí 
vo  vnútri rozhodujúcich impulzov Tridentského 
koncilu ako praktická aktualizácia reformného projektu, 
ktorý bol ním vypracovaný. V  období po  Tridente sa 
začína postupne objavovať literatúra orientovaná práve 
na  pastoračnú prax. Predovšetkým vychádza literatúra 
usilujúca sa odpovedať na  naliehavé otázky položené 
samotným koncilom, ktoré sú kladené na pastierov ľudu 
ohľadom starostlivosti o duše. V línii s koncilom, ktorý 
si žiadal predovšetkým katechizmus pre farárov, táto 
literatúra opisuje a  sumarizuje ich úlohy a  povinnosti. 
Čo sa samozrejme objaví v  prvej knihe svojho druhu 
zameranej na  štúdium úloh pastiera duší – Enchiridion 
theologiae pastoralis344 od  Pietra Binsfelda, ktorý bol 
pomocným biskupom v Treviri, publikovanej v roku 1591. 
Tento Enchiridion predkladá „nevyhnutnú doktrínu 
pre kňazov, ktorí majú na  starosti spásu duší – cura 
animarum“ a  je myslený ako príručka zhromažďujúca 
v  usporiadanom systéme matériu, ktorá sa zaoberá 
svätou spoveďou a  pastierom – farárom. Ide o  sériu 
usmernení, zväčša kánonického charakteru, rozvinutých 
podľa kázusov vzťahujúcich sa na vysluhovanie sviatostí 
a na práva a povinnosti kléru.

Jedným z  najhodnotnejších pokusov ponúknuť 
ucelený systém, ktorý by predstavoval práva a povinnosti 

342 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
svete, s. 44 – 45.
343 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
svete, s. 46.
344 Enchiridion theologiae pastoralis et doctrinae 
necessariae sacerdotibus curam animarum.

farára – pastiera, je nepochybne Manuale parochorum345 
z  roku 1661 od  Ludwiga Engela. Toto dielo sa neskôr 
stane jedným z  najviac rozšírených pastoračných 
manuálov aj 18. storočia (počas 100 rokov je vytlačených 
15 edícií).

Medzi manuálmi vyniká manuál s  názvom Pastor 
bonus346 od  Johannesa Opstraeta z  roku 1698 a  do 
nemčiny preložený v  roku 1764. V  roku 1777 sa stane 
podkladom pre Rautenstraucha ako základný text ad 
interim na univerzitách na rakúskom území.

V histórii Pastorálnej teológie je teda možné vnímať 
obdobie pred  jej osamostatnením ako teologickej 
disciplíny a druhým obdobím od konca 18. storočia, keď 
sa Pastorálna teológia stala samostatnou teologickou 
disciplínou. Do roku 1777 bola integrálnou časťou celej 
teológie.

Dostávame sa teda do  obdobia druhej polovice 
18. storočia, kedy sa z  nej stáva samostatná teologická 
disciplína. Obdobie, o  ktorom hovoríme, bolo silne 
poznačené rôznymi filozofickými a  náboženskými 
prúdmi ako naturalizmus, racionalizmus, deizmus, 
jansenizmus, galikanizmus, jozefinizmus, ktoré v otázke 
nadprirodzena mali rôzne pohľady – buď úplné 
odmietnutie alebo eliminovanie náboženstva. Z histórie 
tak poznáme, že scholastiku nahradili rôzne filozofické 
prúdy (Descartes, Kant, Hegel, Schelling) a  teológia sa 
ocitá pod kontrolou štátu.347

Pastorálna teológia v univerzitnom 
prostredí – katolícka oblasť
Pastorálna teológia sa postupne začína formovať 

a  nachádza svoje miesto osobitne na  území Rakúsko-
Uhorska, kde je tiež silný vplyv nových prúdov, čo 
nevyhnutne vplývalo na  rozvoj tejto disciplíny. Nové 
prúdy a  školy prenikali do  všetkých vládnucich, ale 
aj  spoločenských vrstiev. Duchovenstvo taktiež nebolo 
ušetrené od  tohto vplyvu. Mohli by sme povedať, že 
v  istom zmysle slova duchovenstvo v  tejto dobe akoby 
zaspalo v  obnove a  v  tvorbe reforiem, a  tak sa tejto 
iniciatívy ujala vládna moc. Urobila to, čo cirkev 
neurobila.

Na scéne sa objavuje cisárovná Mária Terézia, ktorá sa 
rozhodne reformovať teologické štúdiá, a tak roku 1752 
začína reforma. Cieľom je samozrejme možnosť vplývať 

345 Manuale Parochorum de plerisľue functionibus et 
obligationibus ad parochias, parochos et parochianos 
attinentibus…
346 Pastor bonus, seu idea officium et praxis pastorum.
347 Porov. MIDALI, M. Teologia pratica. 1. Cammino 
storico di una riflessione fondante e scientifica. Roma: Las 
2005, s. 25 – 26.
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na  cirkevné záležitosti ako aj  odmietanie scholastickej 
metódy, ktorá dovtedy predstavuje základ v teológii.

Ako prvej sa reforma dotkla univerzity vo  Viedni. 
Prvý projekt, zrealizovaný roku 1752 Ludwigom de Biel, 
sa dotýkal teologických disciplín a  predvídal praktický 
aspekt, ale pre študentov menej nadaných, orientovaný 
na  nižší stupeň štúdia s  cieľom výlučne pastorálnym. 
Štúdiá teológie sú tak rozdelené na  nižší a  vyšší kurz. 
K  nižšej teológii patrila biblistika, polemika, rétorika, 
dejiny Cirkvi a  morálna teológia. K  vyššej patrila 
špekulatívna teológia, cirkevné právo, hebrejčina. 
Dôraz sa však kládol na  špekulatívnu teológiu bez 
docenenia praktickej teológie. Reforma však nepriniesla 
žiadaný efekt vládnej moci, teda možnosť vplývať 
na  život veriacich, laikov i  duchovenstva. Od  roku 
1774, po  zrušení rehole jezuitov (1773), cisárska vláda 
musela pristúpiť ešte raz k reforme a požiadala biskupov 
ako aj  predstavených kláštorov, aby vypracovali návrh 
programu štúdií.

Osobitnú pozornosť získal návrh benediktínskeho 
opáta Štefana von Rautenstraucha z Břevnova pri Prahe, 
ktorý navrhoval predĺžiť štúdiá z dvoch na päť rokov. Je 
pozvaný na teologickú fakultu do Viedne, aby ponúkol 
reformu, ktorú navrhol. Tak od  roku 1774 pastorálna 
teológia vstupuje do  programu teologických štúdií, nie 
však ako samostatná matéria, ale ako časť „praktickej 
teológie“ spoločne s polemikou a morálnou praxou. Tento 
nový program pripravoval kňazov nielen na plnenie úloh 
v cirkevnom duchu, ale aj na úlohy štátnych úradníkov, 
čo samozrejme vyvolávalo nepokoj v  cirkevných 
radoch, pretože jej antropologická koncepcia nebola 
správna. Dokonca sa objavujú snahy pastorálnu teológiu 
odstrániť z  odôvodnením, že má necirkevný charakter 
a ohraničuje dogmatiku348.

Rok 1777 je však prelomový. Pastorálna teológia je 
zavedená do  systému teologických štúdií. Vývoj tejto 
vedy je, tak ako aj  ostatné disciplíny, silne ovplyvnený 
rôznymi tendenciami zo  strany štátu (antropologické, 
nacionalistické, naturalistické tendencie).

Napriek tomu sa však návrh Rautenstraucha ujíma. 
Cieľom je predovšetkým formovať „hodných služobníkov 
evanjelia, teda vynikajúcich pastierov“. Pre tento motív 
Pastorálna teológia nie je viac považovaná za aplikačný 
dodatok, ale za  základný komponent teologickej 
formácie. Dôraz sa kládol osobitne na  vonkajšie 
činnosti a správanie kňaza. Išlo zvlášť o morálnosť, etiku 
a príkladný život, čo kládol tento program do popredia. 
Nie je viac limitovaná na  čisto spovednú prax, ako 
ju niektorí predstavovali. Má však aj  svoju negatívnu 
stránku, a  to zatláčanie poslania kňaza, ktorý má viesť 

348 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
svete, s. 47.

veriacich k  spáse do  úzadia, naopak povyšuje záujmy 
štátu. Tak Pastorálna teológia od začiatku trpí na mnohé 
obmedzenia. Je obmedzená čisto na  úlohu pastiera, 
na ktorého formáciu sa výlučne orientuje. Disciplína je 
tak rozdelená do troch oblastí:
1. povinnosť vyučovať, ani nie tak pravdy viery, ako 

morálne učenie evanjelia, podľa ktorého sa musí žiť 
a ako zdroj šťastia,

2. povinnosť vysluhovať sviatosti na  základe 
liturgických predpisov,

3. povinnosť budovania, teda formovanie dobrých 
kresťanov a dobrých občanov. Metodologicky ostáva 
všetko čisto deduktívne. Zaoberá sa teda formovaním 
správania veriacich na základe príkladu života kňaza 
s  dôrazom na  poslušnosť voči predstaveným. Teda 
povinnosť dať príklad vlastným životom.349

Postupne vznikajú mnohé príručky tejto disciplíny, 
v  ktorých sa najčastejšie poukazuje na  dôležitosť 
zohľadniť činnosť kňaza požiadavkám času. Pastorálna 
teológia sa chápe viac ako súbor pravidiel a  návodov, 
ako má postupovať kňaz v  pastorácii. Toto vnímanie 
predstavuje viac vovedenie do disciplíny, ktorá sa neskôr 
má rozvinúť v plnohodnotnú vedeckú disciplínu. Napriek 
jej samostatnosti ako disciplíny jej podstata ostáva 
na  dlhé obdobie zdeformovaná s  mylným predmetom. 
Toto zotrvá až do 20. storočia.

Teologicko-pastoračné uvažovanie vyústi a  získa 
svoju formu predovšetkým vo  vzťahu ku  konaniu 
Cirkvi (osobitne vzťah kresťanstvo – spoločnosť) 
a  cíti v  ňom trochu aj  problematiku vychádzajúc 
osobitne z  momentu, v  ktorom sa spletie identifikácia 
Cirkev – spoločnosť. Jednota teologického myslenia, 
ktoré nachádza v Tomášovi Akvinskom svoje maximálne 
vyjadrenie, zodpovedá jednotnej koncepcii spoločnosti 
societas christiana. So svojím progresom rozštiepenia sa 
vyrážajú nové požiadavky, ktoré diferencujú teologickú 
reflexiu. Na  začiatku 17. storočia sa tak rodí morálna 
teológia ako autonómna univerzitná disciplína. O menej 
než dve storočia sa rozvinie Pastorálna teológia. 
V  problematike vzťahu kresťanstvo – spoločnosť, 
teda vzťah Cirkev – štát, Pastorálna teológia sa rodí 
predovšetkým na  podnet štátu. Rovnica dobrý kresťan 
= dobrý občan predpokladá perfektnú zhodu medzi 
riadením štátu a evanjeliom.

Práve v  tomto kontexte vnímania úlohy Pastorálnej 
teológie prichádzajú prvé pastoračné manuály tohto 
obdobia, o  ktorých sme sa už čiastočne zmienili 
na  začiatku tejto časti. Na  prvom mieste nemožno 
zabudnúť na antickú Pastoračnú regulu Gregora Veľkého.

349 Porov. MIDALI, M. Teologia pratica. 1. Cammino storico 
di una riflessione fondante e scientifica, 27 – 29.

Prvá manualistika Pastorálnej teológie 
pokrýva obdobie rokov 1780 – 1850
Od druhej polovice 18. storočia sa záujem teologicko-

pastoračného uvažovania sústreďuje okolo pastiera 
a  jeho stáda. Pastier je pastierom svojho stáda v  sile 
vikára Krista. Dobrý pastier, kňazský úrad, je považovaný 
za pokračovanie diela spásy Krista a jeho úradu. Na túto 
sieť manuálov nadväzujú prvé manuály z prvej štvrtiny 
dvadsiateho storočia. V nich je všetka cirkevná činnosť 
pripísaná adekvátnym spôsobom pastierskemu úradu. 
Postava Dobrého Pastiera predstavuje úzku spojitosť 
s  biblickým základom pre definovanie a  formovanie 
pastierskeho úradu.

Biblicko-teologické chápanie  
Pastorálnej teológie
Na poli vývoja Pastorálnej teológie sa ocitá smer 

biblicko-teologický. Jeho reprezentantom je Johann 
Michael Sailer (1751 – 1832) predstaviteľ katolíckej 
univerzity v Tübingene. Aj ďalší pastieri ako Shramm di 
Fulda, Conrad di Treviri, autori slávnych manuálov, sa 
pripájajú k  jeho záujmu, bez ktorého by sme sa stratili. 
Tento smer sa rozvinul v  Pastorálnej teológii v  druhej 
polovici 18. storočia. Sailer je prvým teológom, ktorý 
bránil teologický charakter Pastorálnej teológie a staval 
túto disciplínu na  cirkevných základoch opierajúc 
sa o  Zjavenie, usiloval sa vypracovať ideál dobrého 
pastiera.350

Títo autori hľadali, ako dať biblický základ činnosti 
pastierov duší, a  tak prideliť teologický charakter 
pastorálnej disciplíne, prekonajúc tak stanovenie 
disciplíny do tohto momentu, ktoré ju redukuje na návod 
predpisov pre farára.

V historickom momente, poznačenom francúzskym 
iluminizmom a nemeckým romantizmom, Sailer hľadá 
živé kresťanstvo a  autentické ohlasovanie, čo nachádza 
vo  Svätom písme. Pre neho je biblické kresťanstvo 
spásna udalosť, ktorá ide od Genezis až po Apokalipsu. 
Jeho centrom vychádza z  faktu, že Boh – Láska sa 
v  Kristovi zjavuje ako spása sveta, ktorý je v  hriechu. 
V  tejto perspektíve obnovuje biblické vnímanie Cirkvi, 
tela Kristovho. Najvyššou zásadou pastorácie bola pre 
Sailera vôľa Krista a  prostriedkom pre jej poznanie je 
Sväté písmo a  učenie Cirkvi. Podmetom Pastorálnej 
teológie je kňaz ako spolupracovník Krista, ktorý 
realizuje dielo spásy. Za  úlohu má zjednocovať ľudí 
medzi sebou a s Bohom. Nerozvíja však tento biblicko-
cirkevný základ spôsobom, aby z neho spravil základ pre 
teologicko-pastoračné uvažovanie. U neho sa vnímanie 

350 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
svete, s. 49.

figúry pastiera podstatne mení. Nie je to už viac len 
majster v náboženstve, sluha autority tak cirkevnej ako 
i svetskej, zaviazaný morálnym poriadkom a prázdnym 
šťastím. Je to naopak pastier formovaný podľa Ducha 
a  vôle Krista a  naviazaný predovšetkým na  Ducha 
a zjavenie Krista. Nie je to už viac len nejaký funkcionár, 
ktorý sa sústredí na  potreby štátu, ale reprezentant 
Boha, priamo závislý od  Krista a  sluha spásneho diela 
zvereného Cirkvi Spasiteľom. Toto biblicko-teologické 
nasmerovanie prekonáva antropologické poňatie 
manualistiky. Pokračovateľom tohto smeru bol M. 
Schenkl, ktorý sa pokúsil o  vypracovanie vedeckého 
základu pastorálnej teológie. Opisoval pastorálnu 
teológiu ako časť teologických vied, ktorá na  základe 
Zjavenia a cirkevných požiadaviek stanovuje povinnosti 
kňaza.351

Klerikálna koncepcia Pastorálnej teológie
Pastorálna teológia v 19. storočí sa vyvíja v atmosfére 

ideí Cirkvi ako Mystického tela Kristovho, ktorú 
inicioval J. A. Möhler, kedy sa chápala ako zbierka 
odporúčaní pre život a  činnosť kňaza. Podstata, úlohy 
a  problematiky Pastorálnej teológie sa sústredia okolo 
pojmu pastier. Pojem bol však príliš úzky, aby sa z neho 
odvodili všetky činnosti aktualizujúce Kristovo dielo 
spásy. Teda bezradnosť v  určení formálneho predmetu 
Pastorálnej teológie spôsobilo jej rozpad na  rôzne 
disciplíny ako liturgika, homiletika, katechetika. Stále sa 
udržovalo presvedčenie, že najdôležitejšie je pastoračné 
svedectvo kňaza a nie systematické a vedecké skúmanie, 
čo spôsobilo upadnutie do kazuistiky, ktorá poukazovala 
na pastoračné praktiky a poučky. Nastala nejednotnosť 
v  chápaní problematiky, ktorou sa má zaoberať 
Pastorálna teológia. Dôsledkom tejto nejednoty bolo 
jej chápanie ako časti morálnej teológie a zaoberanie sa 
čisto morálnymi otázkami. Niektorí k týmto morálnym 
otázkam pridali tie z  kánonického práva. Rôzni autori 
vypracovali svoje príručky, kde vložili liturgické predpisy 
z  biskupských vizitácií. Tak sa príručka pastorálnej 
teológie stala výberom tém z liturgiky, morálnej teológie, 
kánonického práva a asketiky. Toto viedlo aj k rôznosti 
metód, ktoré možno rozlíšiť v tomto období:
1. Metóda asketicko-mystická – slúžila k  vytvorenie 

vzoru kňaza, ktorý sa angažuje v praxi.
2. Metóda mysticko-praktická – poukazuje na  dôle-

žitosť nasledovania Krista a uskutočňovanie príkazov 
Cirkvi. Pastorálna teológia má poskytnúť nástroje 
na záchranu duší.

351 Porov. MIDALI, M. Teologia pratica. 1. Cammino storico 
di una riflessione fondante e scientifica, s. 31.
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3. Scholasticko-praktická metóda – usilovala sa vypra-
covať zásady pre praktickú činnosť a  na prehĺbenie 
dogmatických základov pastorálnej teológie.

4. Praktická metóda – dôraz sa kládol na  pastoračnú 
činnosť a  pastoračné svedectvo. Podstatu tejto 
činnosti videli v pastierskej činnosti Krista.
Pastorálna teológia sa tak stala súborom odporúčaní 

a poučení pre pastoračného kňaza.

Pastorálna teológia po druhej svetovej vojne
Nové životné podmienky vedú samotnú pastoráciu 

k tomu, aby svoje metódy, formy a spôsoby pastoračnej 
práce prispôsobila potrebám svojej doby. K pastorálnym 
teológom sa pridali aj  sociológovia náboženstva. 
Teológovia ako Jungmann, Hugo a  Karl Rahner, F. 
Arnold prehlbovali teologické základy pastorácie, 
sociológovia poznanie prostredia, podmienky a potreby 
ľudí. Medzi osobnosti tohto obdobia patria autori ako 
R. Füglister (Švajčiar), L. De Coninck (Belgičan), G. 
Ceriani, K. Dalahaye, F. X. Arnold, R. Spazzi.352

Kritický aparát Antona Grafa
V  polovici 19. storočia, zatiaľ čo v  katolíckom 

prostredí sa výrazne do  popredia dostávajú mnohé 
manuály, v protestantskom prostredí sa všetko zameriava 
na zostavenie praktickej teológie ako univerzitnej vedy. 
V tomto čase sa objaví dielo Antona Grafa (1814 – 1867) 
Kritické predstavenie aktuálnej situácie praktickej 
teológie (1841). Ako východisko ponúka prepojenie 
medzi teológiou a Cirkvou. Je predstaviteľom myslenia 
tübingenskej školy, osobitne diela Möhlera, ktorý ponúka 
ideu Cirkvi viac špirituálnu a vnútornú. Cirkev je podľa 
Grafa myslená ako organický celok, ako aktívny subjekt, 
ako neustála historická činnosť spásy konaná Bohom 
v histórii a ako dôležitý ohlasovateľ tejto spásy ľudstvu. 
Ako taká je živým organizmom zodpovedným v globále 
za  vlastný život a  vlastný vývoj. Graf tak vo  svojej 
koncepcii pastorálnej teológie vychádza z  nového 
chápania Cirkvi, ktoré ponúkajú jeho predchodcovia 
v Tübingene – Möhler, Drey, Hirscher, Kuhn.

Kľúčový koncept úvahy A. Grafa znie: „Cirkev buduje 
samu seba“, čím chce poukázať, na  Cirkev vo  svojom 
globále, povinnosť byť protagonistom v sadení, udržaní, 
realizácii, a v dosiahnutí výsledkov vo všetkých ľuďoch 
s  asistenciou Boha, teda viera aktívna v  láske, čiže 
subjektívne osvojenie kresťanstva. Ekleziologická vízia, 
ktorú ponúka Graf, je hlavnou líniou jeho teológie. 
Teológiu definuje ako vedecké sebauvedomovanie 
Cirkvi, ktorej objektom je Cirkev.

352 Porov. TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom 
svete, s. 54.

Z  podstaty Cirkvi Graf vypracuje koncepciu 
praktickej teológie, ktorú vnímal v  troch funkciách: 
ohlasovaní, kulte a  disciplíne. Chce oddeliť čisto 
klerikálnu perspektívu predchádzajúcich manuálov 
v  katolíckom prostredí, ktoré identifikujú Cirkev cez 
pastiera duší. Chce zdôrazniť, že subjektom činnosti je 
Cirkev vo svojej globalite a smeruje k budovaniu Cirkvi 
v budúcnosti. Napokon chce predovšetkým podčiarknuť 
vedecký charakter praktickej teológie.

Podľa Grafa nie sú kňazi jediným činným 
predmetom cirkvi, ale len jeden z  mnohých faktorov 
budovania sa Cirkvi. Rozlišuje vo  svojom vnímaní 
činnosť riadenia Cirkvi od  služby Cirkvi. Riadenie je 
nasmerované na  Cirkev ako celok a  sprostredkovane 
na  malé spoločenstvá. Pastorálna teológia je pre neho 
teóriou riadenia Cirkvi a služby Cirkvi. Činnosť riadenia 
spája s  hierarchiou Cirkvi, službu Cirkvi s  úradným 
kňazstvom. Oba druhy súvisia s  pôsobením Božej 
milosti a všeobecným kňazstvom veriacich a predstavujú 
tak jednotu Cirkvi, ktorá koná.

V  jeho úvahách, praktická teológia musí prekonať 
toto pragmatické a  utilitaristické stanovenie, aby 
dospela k  jednotnému a  teologickému chápaniu 
reality Cirkvi: Pastorálna teológia sa nemôže uspokojiť 
vo svojej činnosti vychádzajúc len z vnímania a potrieb 
tzv. cirkevného štátu, ale musí zájsť za  hranice tohto 
štátu, vystúpiť ku  Kristovi, k  Cirkvi a  k  jednotlivým 
komunitám, musí ukázať, ako všetko pochádza nutne 
z ich vôle a prirodzenosti, ako Kristus a po ňom Cirkev 
a komunita chcú a aktualizujú cieľ a prostriedky k cieľu, 
ako chcú a realizujú ihneď ten istý „cirkevný štát“, s inými 
aktivitami s  ním spojenými, ktoré popisuje praktická 
teológia.353

„Handbuch der Pastoraltheologie“ 
s podtitulom „Praktická teológia Cirkvi  
v jej prítomnosti“
Dielo publikované od  roku 1964 pod  dohľadom 

autorov F. X. Arnolda, K. Rahnera, Viktor Schurra a L. 
M. Webera, ku ktorým sa neskôr pričlení aj Ferdinand 
Klostermann. Ide o  dielo, ktoré chce byť akoby 
odpoveďou na  novú éru Praktickej teológie 60-tych 
rokov. Ide o systematické dielo, v ktorom sa konkretizuje 
definitívny odchod od  menších vied, medzi ktoré 
Praktická teológia do  tohto času patrila. V  skutočnosti 
však toto dielo neprinieslo taký dopad, aký by sa 
očakával.

Motívy, ktoré nabudili pre vznik takéhoto diela, je 
možné pomerne jednoducho zašpecifikovať. Osoby 

353 Porov. MIDALI, M. Teologia pratica. 1. Cammino storico 
di una riflessione fondante e scientifica, s. 32 – 33.

pozorné na ekleziálny rozmer ako F. X. Arnold nemohli 
neupozorniť na  priepastný rozkol medzi ich úvahami 
a skutočnosťou, akú v tom čase mali pred očami. Neustále 
sa opakujúca forma pastorácia minulosti, vynikajúca, 
no neadekvátna vzhľadom k  novej realite, jednoduchá 
dogmatizácia cirkevnej činnosti, rôzne ochotné 
experimenty, ale často udychčané a nekoordinované. Teda 
skutočnosť, v  ktorej bola viditeľná jasná neadekvátnosť 
nástrojov, s ktorými sa mala vykonávať pastorácia, ako 
aj  nejasné metódy, čo spôsobovalo chaos. Osobitne 
neadekvátne a  nepresné konštatovanie o  hlbokých 
zmenách sociálnych štruktúr a  kultúrach, ako aj  vývoj 
ekleziologického myslenia, sú oblasťami, ktoré sú stále 
nejasné a  nepoznané. Preto je potrebné absolvovať 
mnohé teologické bádania predchádzajúcich teologicko-
pastoračných výskumov a spoznať tak špecifickú úlohu 
tejto disciplíny a  to predovšetkým teologické štúdium 
cirkevnej praxe. Predovšetkým odpoveď na túto vedeckú 
naliehavosť sa kladie za  základ. Teda individualizácia 
teologického princípu má byť návodom vedenia 
a štrukturálnym základom celého diela.

Medzi mnohými návrhmi najsilnejšiu podporu získa 
návrh Karla Rahnera predstavený ako sebarealizácia 
cirkvi, v  čom cítiť ducha tübingenskej školy a osobitne 
Antona Grafa. Rahner túto myšlienku predstavuje takto: 
Praktická teológia sa definuje ako vedecké a  teologické 
uvažovanie sebarealizácii, ktorú má cirkev uskutočniť 
v prítomnosti. Koncept sa odlišuje od toho z minulosti 
v  dvoch charakteroch: na  jednej strane nelimituje sa 
len na  analyzovanie činnosti kléru a  starosť o  duše 
v  striktnom zmysle slova, ale sa rozširuje pozornosť 
na všetko, čo Cirkev má robiť najprv vo svojom komplexe, 
potom v  lokálnych cirkvách a  napokon v  jednotlivých 
komunitách. Druhá charakteristika Pastorálnej teológie 
spočíva v nutnosti uvažovať o konkrétnej situácii Cirkvi 
a mimo Cirkvi, z čoho logicky vyplýva jej sebarealizácia.

S  týmito vymedzeniami je manuál predstavený 
v troch častiach:
1. Úvod: poukazuje, vychádzajúc z  historickej 

rekonštrukcie činnosti a  pastoračnej úvahy, 
na  dôležité momenty, ktoré načrtávajú určitý obraz 
a určujú komplexnú problematiku.

2. Založenie alebo zriadenie: analyzuje elementy, ktoré 
definujú priestor, prostredie pastorálnej teológie.

3. Špeciálna pastorálna teológia: rôzne tematiky sa 
v tejto časti prehlbujú a skúmajú.
Manuál sa teda predstavuje nie ako dielo obmedzené 

čisto na  teoretickú základňu, ani nie ako príručka pre 
pastierov, ale v  novej a  inovatívnej optike. Jednotlivé 
tematiky priamo pojednávajú a  predstavujú nový 
a bohatší projekt:

• zodpovední za sebarealizáciu Cirkvi (celá Cirkev, 
biskupi, kňazi, diakoni, laici, pápež);

• základné funkcie Cirkvi (kázanie, liturgia a sviatosti, 
disciplína, formy života, diela lásky, misie…);

• sociologické aspekty;
• základné štruktúry komunikácie spásy;
• aktuálna situácia;
• ekumenický problém;
• vzťah Cirkvi so svetom a s rôznymi oblasťami 

kultúry;
• sebarealizácia Cirkvi v spoločenstvách (diecéza, 

farnosť, rôzne formy komunity);
• sviatosti;
• sociálno-kultúrne oblasti (krajina, zamestnanie, 

mesto);
• plánovanie a koordinácia v Cirkvi.

Takýmto spôsobom je prekonané nielen klerikálne 
obmedzenie, ale aj  úzke vnímanie podľa tria 
munera, vnímaná pod  vplyvom viac právnickým ako 
teologickým.354

Pastorálna teológia  
po Druhom Vatikánskom koncile  
a jej nové výzvy dnes
Ohlásenie, príprava a  vývoj Druhého vatikánskeho 

koncilu, to všetko sa odohrávalo vo  víre pastoračných 
otázok a starostí pri pohľade na vtedajšiu situáciu Cirkvi 
i  sveta. Do  popredia sa dostáva termín pastorácia, 
pastoračný, ktorý samozrejme vzbudil množstvo otázok, 
ale napokon sa ukázal ako prorocký prvok, nakoľko 
všetci synodálni otcovia si uvedomovali nutnosť vziať 
na seba zodpovednosť odpovedať práve na otázku, akou 
cestou by sa mala uberať Cirkev a akú cestu pastoračnej 
činnosti by mala zvoliť. Ján XXIII. 11. októbra 1962 
poznamenáva: „Našou povinnosťou nie je len uchovať 
tento vzácny poklad (náuku viery), akoby sme sa starali 
len o  to, čo tu už je, ale zamerať sa so  silou vôle a bez 
strachu na dielo, ktoré si vyžaduje naša doba a pokračovať 
tak na ceste, po ktorej kráča Cirkev takmer 20. storočí… 
no pre toto nebolo potrebné zvolať koncil. Je nutné, aby 
táto doktrína, jasná a nemenná, bola verne rešpektovaná, 
ako aj  prehĺbená a  predstavená spôsobom, ktorý 
vyhovuje požiadavkám našej doby. Jedna vec je poklad 
viery, iná vec je forma, akou jej pravdy sú ohlasované 
a  podávané zachovajúc ten istý zmysel a  dôležitosť. 
Musíme sa posunúť k  spôsobu, ako predstavovať veci, 
ktoré zodpovedajú doktríne, ale ktorých charakter je 
predovšetkým pastoračný“.

354 Porov. LANZA, s. Introduzione alla Teologia pastorale. 
1. Teologia dell’azione ecclesiale. Brescia: Queriniana 
1989, s. 82 – 101. 



94 95

Toto konštatovanie nachádza predzvesť a  koreň 
v  rôznych hnutiach teologickej a  pastoračnej obnovy, 
ktoré charakterizovali život Cirkvi vychádzajúc 
z  posledných prelomov minulého storočia. K  jedným 
patrí liturgická reforma, ktorá jasne a zreteľne vstupuje 
do konkrétneho života cirkvi. Omnoho náročnejšiu, ale 
nie menej efektívnu, nadobúda forma a zloženie obnovy 
dogmatickej teológie a  biblických štúdií. V  obidvoch 
prípadoch naliehavosť a  východisko sú charakteru 
pastorálneho, ak týmto termínom nechceme označiť len 
obmedzené teritórium a umŕtviť pastoračnú praktickosť, 
ale s  náležitou príslušnosťou, vsadiť v  plnosti realitu 
kresťana do doby konkrétnej kultúry a do konkrétneho 
každodenného života kresťana. Kerygmatická teológia 
(pastoračná činnosť v  základe postavená na  katechéze) 
a  neskôr tzv. antropologický zlom odpovedajú presne 
kultúrnym a  životným požiadavkám. Na  jednej strane 
akceptujú mocné výzvy historických a  špekulatívnych 
vied, na  druhej strane sú pohnuté požiadavkou 
ohlasovania kresťanskej viery súčasnému človeku 
v  snahe nájsť moment stretnutia medzi Bibliou 
a novinami, bez straty špecifickosti vlastnej kresťanskej 
viere, poznamenáva Karl Barth.

Popri týchto vedách nastáva aj  explózia záujmu 
o  pastoračný rozmer. Na  akademickej pôde naberie 
tento prúd veľký záujem a  postupne, ešte nie 
v  celkom jasnom svetle, sa začína objavovať približná 
a  nedokonalá teologicko-pastoračná disciplína. V  tejto 
súvislosti možno spomenúť prvé mená, ktoré sme už 
spomínali, ako Arnold, Schurr, Rahner, Klostermann. 
Toto prebieha predovšetkým v  nemeckých krajinách. 
Naopak vo  Francúzsku sa ukazuje nástup rýchleho 
a  progresívneho procesu tzv. odkresťančenia, čo 
vyvolá unáhlenú pastoračnú reflexiu a  snahu dať jej 
novú formuláciu, ktorá by našla odozvu a  rozšírenie 
sa v  stredozemných katolíckych krajinách s  názvom 
spoločná pastorácia.

Termín pastoračný je teda dosť nejasný a rozpačitý. 
A  ak z  jednej strany nebolo ľahké vstúpiť s  novou 
mentalitou a  vnímaním, na  strane druhej v  snahe 
niečo ospravedlniť, slúži často na  zakrytie doktrinálne 
nevyriešených nejasností a  konfliktov. S  novým 
termínom pastorálna teológia sa tak otvára akoby 
Pandorina skrinka. Na  jednej strane prichádzajú veľmi 
limitované diela, na  druhej strane výskum a  hľadanie 
je len na začiatku a prináša postupne výskumy vysokej 
kvality a významu.

Základným problémom ostáva vzťah teórie a praxe, 
uvedomujúc si fakt, že termín pastoračný je neustále 
stavaný do popredia, ale nie ako protiklad k doktrinálny. 
Často i  v slovníkoch nachádzame konštatovanie, že 
Pastorálna teológia je praktická aplikácia vedeckej 
teológie pre starostlivosť a  spásu duší prostredníctvom 

činnosti posvätných úradov. V  dôsledku čoho jej 
predmetom je kňazský úrad vo svojej praktickej činnosti 
v snahe urobiť ju čím viac účinnejšou. Dnes je však tento 
pohľad prekonaný.

Pastorálna teológia, okrem iného, nachádza 
vlastnú originalitu a vlastné zosilnenie ako autonómna 
teologická disciplína určitých skutočností, zároveň má 
povinnosť progresívnej a  rýchlej modifikácie sociálno-
kultúrnych podmienok, v  ktorých sa kresťan a  cirkev 
nachádzajú a  konajú. Vyžaduje sa teda účinná činnosť 
Cirkvi a  čisto kresťanská, absolútne nie v  súbežnosti 
so  zaužívanou praxou (neadekvátne zoči-voči krízovej 
situácii, ani nie odvoditeľné, teda akoby vyplývajúce 
z dogmatickej teológie).

Základnou otázkou, ktorá sa však vynára je 
teologickosť pastorálnej teológie. Konštatovanie 
o  pastoračnom rozmere celej teológie s  prehlásením 
dokonca nepotrebnosti pastorálnej teológie sa stalo 
kameňom úrazu, dokonca možno viac diskutovaným než 
vzťah teórie a praxe v oblasti uvažovania o kresťanskej 
viere.

Túto pastoračnú intonáciu celej teológie nachádzame 
dostatočne v  celom koncile. Teda v  tejto perspektíve 
vzniká explicitne táto starosť o  pastoráciu, ktorá musí 
prejsť komplexnou formáciou tých, ktorí sa pripravujú 
na  kňazstvo. Aj  v dokumentoch koncilu nachádzame 
veľmi silno tento pastoračný charakter celej teológie. 
Napr. dogmatická teológia sa takto definuje v  dekréte 
o  kňazskej formácii Optatam Totius (OT) v  bode 16. 
Práve v  tomto bode jasne vidíme silne deduktívny 
charakter citovaného textu. Napriek tomu však 
predstavuje významný pokrok vzhľadom na  chápanie 
čisto špekulatívne, vlastné teologickému mysleniu.355

Analyzujúc dynamiku skutku viery, obnovujeme 
praktickú dimenziu. Ak teda viera zahŕňa sama v  sebe 
činnosť kresťana, teológia – fides quarens intellectum356 
(neustále rozumové uvažovanie nad  pravdami viery, 
viera hľadajúca pochopenie) – sa nemôže limitovať 
na uvažovanie len čisto v rozumovej oblasti…, ale musí 
zobrať v úvahu prax viery v Cirkvi. Je to teda viera, ktorá 
nás pobáda k činnosti.

355 Porov. LANZA, s. Introduzione alla Teologia pastorale. 1. 
Teologia dell’azione ecclesiale, s. 68 – 81.
356 Fides quaerens intellectum – zdá sa, že ide o najlepšiu 
definíciu teológie: viera, ktorá uvažuje do hĺbky o sebe samej, 
kladúc si posledné otázky o vlastnej voľbe a o vlastnom 
obsahu; viera ktorá hľadá seba samú, teda hľadá nutné 
predpoklady prečo je inteligentnou ako fides qua a fides quae. 
Hľadanie orientované od viery smerom k stále lepšiemu 
pochopeniu a realizovaniu kresťanského života a obrátené 
k službe cirkevnej komunite.

Prax patrí ku  kresťanskej viere ako komunita 
vybudovaná na viere, nádeji a láske. Vzájomné kresťanské 
spojenie veriť – dúfať – milovať prináša so sebou akcent, 
živú jednotu medzi praxou a doktrínou.

Prítomnosť pastorálnej teológie garantuje pastoračný 
charakter celému teologickému bádaniu. Pastorálna 
teológia kladie do  popredia dôležité otázky pre 
kresťanský život, provokuje iné teologické disciplíny 
k  hĺbkovému výskumu pod  rozličnými aspektmi 
a profilmi, konfrontuje sa s nimi a s realitou, aby dokázala 
načrtnúť účinný návod, teologický ako i  praktický, 
v  konkrétnom čase. Tak sa potom chápe účinnosť 
a platnosť perspektívy dekrétu o kňazskej formácii OT, 
ktorý žiada zaviesť špecifickú pastoračnú disciplínu 
prenikajúcu a stimulujúcu všetky ostatné disciplíny. Ide 
predovšetkým o nové pochopenie teologického myslenia 
zakorenené v  histórii a  v  praxi, v  ktorej pastorálnej 
teológii prislúcha vypracovanie praktického aspektu, bez 
ktorého neexistuje úplná teologická reč.

Pastorálna teológia je požiadavka teológie. 
Predstavuje život a činnosť Cirkvi, ktorá sa buduje a  je 
nasmerovaná k misii, ktorú dostala od Krista. Pastorálna 
teológia študuje pastoráciu, nie je to pastorácia, tak ako 
pedagogika študuje procesy vzdelávania, no nie je to 
samotný proces vzdelávania.

Realita pastorácie sa realizuje vo vzájomnom dialógu 
medzi Cirkvou, ktorá hľadá seba samú, teda vlastnú 
identitu, ale zároveň rozvíja dialóg so svetom realizujúc 
tak vlastné poslanie. V  bratskej láske komunikuje 
Božie posolstvo všetkým, v celku aktivít a problematík, 
ktoré predstavuje pastoračnú činnosť kresťanského 
spoločenstva, o ktorom uvažuje pastorálna teológia.

Jeden z  aktuálnych pohľadov pastorálnej teológie 
nám predstavuje princíp vtelenia, ktorý stanovuje 
a stabilizuje základnú štruktúru kresťanstva a stanovuje 
i predmet a metódu pastorálnej teológie.

Vtelenie určuje základnú štruktúru  
kresťanskej skutočnosti
Vtelenie ako princíp teoretického základu Pastorálnej 

teológie (nie menej ako hermeneutický a  projektový 
princíp kresťanskej a cirkevnej praxe) nie je obmedzená 
a  izolovaná udalosť – neexistuje a  neskúmame len 
udalosť, ktorú vhodne nazývame vtelenie. Jej jedinečnosť 
je taká istá ako jedinečnosť Božieho konania v  histórii 
pre spásu človeka. Prejav Boha humanis gestis verbisque 
určuje základnú štruktúru kresťanskej skutočnosti ako 
odraz poznávacej vlastnosti nevyhnutnej z jej myslenia, 
z pohľadu tak špekulatívneho ako praktického. V tomto 
zmysle, vtelenie zostane východiskovým bodom, 
centrálnym bodom, každej kresťanskej viery.

Vtelenie predstavuje predmet a metódu 
Pastorálnej teológie
Centralita Vtelenia vnímaného ako zákon (Boh 

vždy prináša spásu prostredníctvom človeka, skrze 
ľudské prostriedky – gestá a  slová), ako udalosť (večné 
Slovo sa stalo Telom a prijalo ľudskú prirodzenosť), ako 
kritérium (z historicky zachytenej udalosti, Vtelenie sa 
stáva orientáciou každej činnosti) predstavuje dôsledné 
pochopenie, a  teda prispôsobenie tak predmetu ako 
aj metódy Pastorálnej teológie.

Vtelenie nám sprostredkuje spásnu udalosť, ktorá 
je základom pastoračnej metódy, teda aktualizuje túto 
spásu. V  tomto zmysle vtelenie možno vnímať aj  ako 
základné kritérium pastorácie. Možno ho postaviť 
do centra každého bádania. V udalosti vtelenia pastorácia 
nachádza svoj cieľ a metodologický základ – aktualizovať 
spásu vtelenú do  každodenného života. Vtelenie, ako 
základný princíp pastorálnej teológie, nie je len historická 
a  izolovaná udalosť. Jej jedinečnosť je jedinečnosťou 
konania Boha v histórii pre spásu človeka357.

Pastorálna teológia a jej miesto v súčasnom 
vzdelávacom a formačnom procese
Čo sa týka štúdia Pastorálnej teológie v  rámci 

magisterského štúdia teológie, to sa v  súčasnosti 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule a  Teologickom inštitúte Teologickej fakulty 
Katolíckej univerzity prednáša ako povinný predmet. 
Pri  štúdiu sa vychádza predovšetkým z  dokumentov 
Druhého vatikánskeho koncilu, z  náuky Najvyšších 
pastierov Cirkvi – pápežov, ako aj  z  Katechizmu 
katolíckej Cirkvi a  rozličných prameňov osožných 
pre získanie pastoračného pohľadu cez vnímanie 
znamenia čias, pretavených do  konkrétnej činnosti 
Cirkvi v  súčasnom svete. Pastorálna teológia sa dnes 
vyučuje v troch semestroch, k čomu sa pričleňuje jeden 
semester Seminára z  pastorálnej teológie. Komplexný 
obraz a priestor pastoračnej praxe dotvára cez predmety, 
ktoré sú s  ňou úzko prepojené: pastoračná prax I  a  II, 
pastoračná prax liturgického spevu, pastorálna liturgika 
a  liturgický priestor, pastorálna medicína, pastorálna 
psychológia.

Konkrétne oblasti matérie pastorálnej teológie 
ako aj  Seminára z  pastorálnej teológie v  jednotlivých 
semestroch, výsledky vzdelávania, stručnú osnovu 
predmetu i  odporúčanú literatúru ponúkame 
v nasledovných prehľadoch.

357 Porov. LANZA, s. Introduzione alla Teologia pastorale. 
1. Teologia dell’azione ecclesiale, s. 222 – 234; ASOLAN, P. Il 
tacchino induttivista. Questioni di Teologia pastorale, Trapani: 
Il pozzo di Giocobbe 2009, s. 17 – 19.
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Pastorálna teológia – základná

Výsledky vzdelávania
Prednášky uvádzajú poslucháča do  problematiky 

praktickej, teda pastorálnej teológie, je oboznámený 
so  základmi pastoračnej činnosti a  služby Cirkvi 
pri budovaní Božieho kráľovstva a v snahe aktualizovať 
spásu tu a teraz.

Stručná osnova predmetu
Predmet má charakter vovedenia do  pastoračného 

myslenia a pôsobenia. Ide o základné pojmy (definícia, 
história, náplň). Ďalej sa predmet zameriava 
na  problematiku vovedenia laikov pre spoluprácu 
s  duchovnými pastiermi. Zvláštny dôraz sa kladie 
na  určenie a  definovanie dôstojnosti laikov, pričom 
sa vychádza najmä zo  záväzných dokumentov Cirkvi. 
Novosť situácie si vyžaduje nový pohľad na  projekt 
novej evanjelizácie, intenzívne hľadanie spôsobu 
realizácie pastoračných projektov s  pohľadom viery 
cez rozlišovanie, ktoré predkladá výzvu k  vnútornej 
i vonkajšej obnove.

Odporúčaná literatúra
• AMBROS, P. Kam směřuje česká katolická církev? 

Velehrad: Refugium, 1999. 370 s. ISBN 80-86045-38-
2.

• AUGUSTYN, J. Umenie spovedať. Trnava: DK, 2010. 
436 s. ISBN 978-80-7141-697-5.

• BALÁŽ, M.-PUPÍK, Z.-ŠVEC, P. Pastoračná činnosť 
vo farnosti a diecéze. Žilina: ICM – Communio, 
2011. 280 s. ISBN 978-80-970613-2-6.

• CORDES, P. Znamenia nádeje – hnutia, laické 
združenia a nové skutočnosti v živote Cirkvi 
na prahu Jubilea. Bratislava: Nové mesto, 1998. 212 s. 
ISBN 80-85487-53-5.

• GALIS, T. Počiatočná formácia kandidátov kňazstva. 
Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
2002. 249 s. ISBN 80-88937-12-4.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia de Eucharistia. Trnava: SSV, 
2003. 67 s. ISBN 80-7162-430-6.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia in Europa. „Cirkev 
v Európe“. Trnava: SSV, 2004. 116 s. ISBN 80-7162-
478-0.

• JÁN PAVOL II. Evangelium vitae. Trnava: SSV, 1995. 
199 s. ISBN 80-7162-097-1.

• JÁN PAVOL II. Christifideles laici. Posynodálny 
apoštolský list. Bratislava: Lúč, 1990. 96 s. ISBN 80-
7114-011-2.

• JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava: SSV, 
1993. 196 s. ISBN 80-7162-030-0.

• MRÁZ, M. Základná praktická teológia. Bratislava: 
TU Aloisianum, 1997. 146 s. ISBN 80-7141-180-9.

• RATZINGER, J. Církev jako společenství. Praha: 
Zvon, 1994. 113 s. ISBN 80-7113-102-4.

• TRSTENSKÝ, J. O činnosti Cirkvi v dnešnom svete. 
Ružomberok: Verbum 2011. 148 s. ISBN 978-80-
8084-726-5

• VRABLEC, J.–JARAB, J.–STANČEK, Ľ. Choďte aj vy 
do mojej vinice I.-II… Príručka pastorálnej teológie 
pre kresťanských laikov. Trnava: SSV, 1997. 426 s., 
265 s. ISBN 80-7162-165-X.

Pastorálna teológia – sviatostná

Výsledky vzdelávania
Študenti sú oboznámení so  základnými pojmami 

pri vysluhovaní iniciačných sviatostí, pričom si dopĺňajú 
mozaiku pojmov, ktoré poznajú už z  iných predmetov 
(dogmatika, kánonické právo). Osvojujú si aj praktické 
pokyny, resp. predpisy, ktoré stanovila cirkevná autorita 
na dôstojné a užitočné vysluhovanie sviatosti.

Stručná osnova predmetu
Pastorálna teológia všeobecná a sviatostná má podať 

poslucháčovi základné poznatky o  pôsobení, príprave 
a  prijatí sviatostí Cirkvi. Prednášky sú postavené tak, 
aby obsahovali praktické pokyny pre budúcu službu 
diakonov a kňazov, ale rovnako i pre pôsobenie laikov 
v  ich budúcej službe v  príprave k  prijatiu sviatostí. 
V  základnej časti sa prednášky zameriavajú na  tri 
iniciačné sviatosti: krst, Eucharistia a birmovanie.

Odporúčaná literatúra:
• GOGOLA, J. W. Teológia spoločenstva s Bohom. 

Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 2004. 
437 s. ISBN 80-89138-20-9.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia de Eucharistia. Trnava: SSV, 
2003. 67 s. ISBN 80-7162-430-6.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia in Europa. „Cirkev 
v Európe“. Trnava: SSV, 2004. 116 s. ISBN 80-7162-
478-0.

• JÁN PAVOL II. Christifideles laici. Posynodálny 
apoštolský list. Bratislava: Lúč, 1990. 96 s. ISBN 80-
7114-011-2.

• Katechizmus katolíckej Cirkvi. Trnava: SSV, 2002. 
918 s. ISBN 80-7162-370-9.

• KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA. 
Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-
2013. Trnava: SSV, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7162-
695-4.

• RATZINGER, J. Církev jako společenství. Praha: 
Zvon, 1995. 113 s. ISBN 80-7113-102-4.

• STANČEK, Ľ. Pastoračné dokumenty Jána Pavla 
II. Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2003. 254 s. ISBN 80-968909-4-8.

• SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej teológie. 
Trnava: Dobrá kniha, 1999. 126 s. ISBN 80-7141-
259-7.

• VRABLEC, J.–JARAB, J.–STANČEK, Ľ. Choďte aj vy 
do mojej vinice I.-II… Príručka pastorálnej teológie 
pre kresťanských laikov. Trnava: SSV, 1997. 426 s. + 
265 s., ISBN 80-7162-165-X.

Pastorálna teológia – sviatostná

Výsledky vzdelávania
Absolvent získa poznatky o  sviatostiach uzdravenia 

a  služby spoločenstvu. Ide najmä o  dejiny, špiritualitu 
a  súčasnú prax pokánia vo  všeobecnosti a  pokánia 
ako sviatosti zvlášť. Významnú úlohu majú kapitoly 
z  iurisdikcionálky – pomôcky pre kompetenciu 
budúcich spovedníkov. Okrem toho študent sa zoznámi 
aj  s pastoračnou starostlivosťou Cirkvi o  chorých 
(problematika zmyslu ľudského utrpenia a  pomazania 
chorých). Z hľadiska sviatosti manželstva získa poznatky 
o príprave na túto sviatosť, ale aj o zmenách v spoločnosti, 
rozvodoch – nevydarených manželstvách a možnostiach 
Cirkvi pri ich riešení.

Stručná osnova predmetu
1. Úvod do  problematiky – antická a  tarifovaná 

penitencia
2. Rozdiel medzi čnosťou pokánia a sviatosťou
3. Sviatosť pokánia a jej pastoračná aplikácia
4. Sviatosť pomazania chorých – dejiny oleja
5. Pastoračná starostlivosť Cirkvi o  chorých a  starých 

ľudí
6. Sviatosť kňazstva a  jej miesto v  pastoračnej službe 

Cirkvi
7. Štyri piliere sviatosti manželstva
8. Príprava snúbencov
9. Pomoc Cirkvi nevydareným manželstvám – nulita
10. Starosť Cirkvi o rodinu.

Odporúčaná literatúra:
• JÁN PAVOL II. Christifideles laici. Posynodálny 

apoštolský list. Bratislava: Lúč, 1990. 96 s. ISBN 80-
7114-011-2.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia de Eucharistia. Trnava: SSV, 
2003. 67 s. ISBN 80-7162-430-6.

• JÁN PAVOL II. Ecclesia in Europa. „Cirkev 
v Európe“. Trnava: SSV, 2004. 116 s. ISBN 80-7162-
478-0.

• JÁN PAVOL II. Evangelium vitae. Trnava: SSV, 1995. 
199 s. ISBN 80-7162-097-1.

• JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava: SSV, 
1993. 196 s. ISBN 80-7162-030-0.

• KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA. 
Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-
2013. Trnava: SSV, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7162-
695-4.

• KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU 
SVIATOSTI. Inštrukcia. Redemptionis 
sacramentum. Sviatosť vykúpenia. Trnava: SSV, 2004. 
91 s. ISBN 80-7162-524-8.

• KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. 
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. 
Základný poriadok pre formovanie kňazov. Trnava: 
SSV, 2000. 130 s. ISBN 80-7162-317-2.

• KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU. 
Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. 
Trnava: SSV, 1997. 125 s. ISBN 80-7162-186-2.

• KONGREGÁCIA PRE KŇAZOV. Kňaz, pastier 
a vodca farského spoločenstva. Inštrukcia. Trnava: 
SSV, 2003. 70 s. ISBN 80-7162-436-5.

• KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. Direktórium pre 
službu a život kňazov. Trnava: SSV, 2004. 110 s. ISBN 
80-7162-504-3.

• PÁPEŽSKA RADA PRE PASTORÁCIU 
MIGRANTOV A CESTUJÚCICH: Smernice pre 
pastoráciu Rómov. Trnava: SSV, 2007. 79 s. ISBN 
978-80-7162-651-0.

• PÁPEŽSKA RADA PRE PASTORÁCIU 
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. Cirkev, 
drogy a toxikománia. Trnava: Dobrá kniha, 2004. 
205 s. ISBN 80-7141-454-9.

• PÁPEŽSKA RADA PRE RODINU. Príprava 
na sviatosť manželstva. Trnava: SSV, 2004. 47 s. ISBN 
80-7162-500-0.

Seminár z Pastorálnej teológie

Výsledky vzdelávania
Na seminári získa študent poznatky o  súčasných 

procesoch evanjelizácie a  praktickú zručnosť potrebnú 
pre zvládnutie tejto služby. Zoznámi sa s dokumentami 
Cirkvi, ktoré evanjelizáciu analyzujú a  ponúkajú 
smernice pre prax odovzdávania viery.

Stručná osnova predmetu
Honorácia duchovnej situácie
Honorácia svetskej situácie človeka
Honorácia svetskej kultúry a občianskej činnosti
Čo hovoriť dnes o Bohu a o Ježišovom zmŕtvychvstaní
Čo hovoriť o Ježišovom detstve, slovách a zázrakoch
Čo hovoriť o Ježišových podobenstvách
Čo hovoriť o Ježišovom umučení a eschatológii
Čo hovoriť o Márii
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Odporúčaná literatúra:
• FABIAN, A. Kto môže kázať? Košice: Kňazský 

seminár sv. K. Boromejského, 2004. 220 s. ISBN 
808913811X.

• FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, Apoštolská 
exhortácia o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. 
Trnava: SSV, 2014. 202 s. ISBN 9788081610448.

• PAVOL VI. Evangelii Nuntiandi. Exhortácia 
o ohlasovaní v dnešnom svete. Rím: SÚSCM, 1978. 
108 s.

• STANČEK Ľ. Malá metóda a najplnšia forma kázne. 
Spišská Kapitula: Spišský kňazský seminár, 1997. 
208 s. ISBN 8071420468.

• SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej teológie. 
Trnava: Dobrá kniha, 1999. 126 s. ISBN 80-7141-
259-7.

• VRABLEC, J., FABIAN, A. Homiletika I.-II. Trnava: 
SSV, 2001. 433 s. ISBN 8071623393.

Profesori Pastorálnej teológie
V každom seminári, v ktorom prebieha teologicko-

filozofické vzdelávanie, má svoje miesto zbor profesorov, 
potrebný pre zabezpečenie prednášok z  jednotlivých 
predmetov. Prednášajúci majú byť vo svojich predmetoch 
čo najlepšími odborníkmi, zároveň majú byť príkladom 
svojim kresťanským či kňazským životom, aby obsah 
náuky bol umocnený cez osobný postoj viery a vernosti 
Kristovi. Ratio institutionis sacerdotalis pro Slovakia 
uvádza vo  svojom dokumente svoje požiadavky 
na profesorov, ich pastoračnú citlivosť a vplyv profesorov 
na formačný proces budúcich kňazov. Tieto požiadavky 
vo  svojom živote spĺňali s  Božou pomocou mnohí 
profesori Pastorálnej teológie počas rokov, v  ktorých 
odovzdávali teologickú náuku novým generáciám 
budúcich kňazov a laikom.358

Medzi profesorov Pastorálnej teológie v  Kňazskom 
seminári v Spišskej Kapitule patrili:

Profesori Pastorálnej teológie  
v rokoch 1815 – 1950359

Anton Majdon (1815/16 – 1834/35)
Jozef Marcinko (1821/22 – 1827/28)
Jozef Kolbay (1829/30 – 1841/42)
Dr. Michal Labucký (1842/43 – 1866/67)

358 Porov. Ratio institutionis sacerdotalis pro Slovakia. Ratio 
studiorum. Študijný program v kňazských seminároch na 
Slovensku. KBS, 2010, s. 39 – 40.
359 Porov. V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského 
seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula – Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
2000, s. 30 – 47.

Dr. Ján Vajdovský (1859/60 – 1872/73)
Dr. Karol Belopotocký (1872/73 – 1875/76)
Dr. Ignác Zimmermann (1877/78 – 1897)
Dr. Fridrich Rolný (1895/96 – 1911/12)
Dr. Pavol Doľák (1905/6 – 1915/16)
Jozef Vojtíček (1921/22 – 1926/27)
Mons. Dr. Štefan Faith (1924/25 – 1935/36)
Dr. Ján Čarnogurský (1936/37 – 1937/38)
Mons. Dr. Ladislav Hanus (1938/39 – 1950)

 ■ MAJDON, Anton
V rokoch 1815 – 1821 v kňazskom seminári zastáva 

funkciu prefekta, v rokoch 1815 – 1835 bol profesorom 
morálnej a pastorálnej teológie, zároveň v službe asesora, 
defensor vinculi, farár v  Poprade-Strážoch. Zomrel 16. 
novembra 1836.

 ■ MARCINKO, Jozef
Narodil sa 15. marca 1777 v  Klčove. Teológiu 

vyštudoval v  Bratislave a  za kňaza bol vysvätený 25. 
augusta 1801. Pastoračne pôsobil ako kaplán v  Levoči, 
v  Spišskom Podhradí a  ako administrátor v  Malužinej 
a  Nižných Ružbachoch. Počas rokov kňazstva zastával 
viacero funkcií: vicerektor (1816 – 1824), rektor 
(1826 – 1837), špirituál v  kňazskom seminári, kanonik 
(1829), prodirektor biskupského lýcea (1830), v rokoch 
1821 – 1828 ako profesor morálnej teológie, pastorálnej 
teológie a  pedagogiky na  učiteľskom ústave. Zomrel 8. 
augusta 1837.

 ■ KOLBAY, Jozef
Narodil sa 9. októbra 1787. V  kňazskom seminári 

pôsobil ako špirituál (1829) a  profesor morálnej 
a  pastorálnej teológie. Teologické štúdiá absolvoval 
v  Trnave, za  kňaza bol vysvätený 23. júna 1810. 
Po  vysviacke pôsobil ako kaplán v  Markušovciach, 
v  Spišskej Novej Vsi, farárom bol v  Bijacovciach. 
Vo  svojom kňazskom živote bol kanonikom teológom 
(1837), liptovský archidiakon (1842), katedrálny kanonik 
(1847), kanonik kantor (1852 a 1862). Zomrel 22. júna 
1867 v Spišskej Kapitule.

 ■ LABUCKÝ, Michal, ThDr.
Narodil sa 20. januára 1808 v  Spišských Vlachoch. 

Po gymnaziálnych štúdiách v Levoči, študoval filozofiu 
v  Jágri, teológiu v  Košiciach a  v  Budapešti. Vysvätený 
za  kňaza bol 27. februára 1831. V  roku 1830 získal 
doktorát z  teológie. Pôsobil ako aktuár biskupského 
úradu, archivár a  konzistoriálny notár, neskôr ako 
biskupský tajomník (1834). Od roku 1846 bol rektorom 
seminára a prodirektor lýcea a učiteľského ústavu. Ako 
jeho riaditeľ ho zachránil pred zánikom a v jeho vedení 
zostal až do roku 1858. Neskôr bol generálnym vikárom, 

liptovským archidiakonom (1847), katedrálnym 
archidiakonom (1852), farárom v  Spišskej Kapitule 
(1857). V roku 1860 je kanonikom kustos a o rok neskôr 
kanonik kantor. V roku 1862 abdikoval z funkcie rektora. 
Zomrel 16. októbra 1866 v Spišskej Kapitule.

 ■ VAJDOVSKÝ, Ján, ThDr.
Narodil sa 1. novembra 1830 v  Kežmarku. 

Ordinovaný bol 23. augusta 1854. V  diecéze pôsobil 
ako kaplán v  Kežmarku. Štúdiá absolvoval vo  Viedni 
(1855). V  seminári pôsobil ako prefekt a  súčasne ako 
zastupujúci profesor morálnej a  pastorálnej teológie. 
V  roku 1860 sa stal riadnym profesorom, neskôr je 
prosynodálnym examinátorom (1872), ale zastával 
aj  miesto výpomocného duchovného v  Spišských 
Vlachoch, neskôr ako administrátor a  napokon farár 
v tej istej farnosti (1873). Okrem toho bol asesor (1875), 
kanonik a  dekan (1876). Patrí medzi významných 
historikov umenia. Zomrel 21. mája 1917.

 ■ BELOPOTOCKÝ, Karol, ThDr.
Narodil sa 6. februára 1845 v  Ružomberku. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Levoči, teológiu na Spiši. 
Za kňaza bol vysvätený 18. júna 1868. Absolvoval štúdiá 
vo Viedni, kde v roku 1872 získal doktorát. Od roku 1873 
pôsobil ako profesor morálnej a  pastorálnej teológie, 
v seminári vykonával funkciu prefekta, neskôr od roku 
1878 pôsobil aj ako špirituál a profesor. Okrem iného bol 
asesor (1876), prefektom v  seminári vo  Viedni (1882), 
pápežský komorník „supra numerum“ pápeža Leva 
XIII. (1884), apoštolský vikár, veľkovaradínsky kanonik. 
V roku 1898 bol vyznamenaný Veľkým krížom Františka 
Jozefa. Zomrel 15. decembra 1914.

 ■ ZIMMERMAN, Ignác, ThDr.
Narodil 6. septembra 1843 v  Smolníckej Hute. 

Gymnázium absolvoval v  Levoči, filozofiu na  Spiši 
a  teológiu vo  Viedni. Ordinovaný bol 26. júna 1868, 
po  vysviacke pôsobil ako kaplán v  Kežmarku. Okrem 
toho vykonával službu ceremoniára (1869), katechétu 
v Levoči (1870). V roku 1878 bol na štúdiách vo Viedni, 
aby bol napokon profesorom morálnej a  pastorálnej 
teológie v  kňazskom seminári, doktorát získava 
v  roku 1878. Od  roku 1879 pôsobí ako špirituál 
v kňazskom seminári. Zastáva miesta ako asesor (1881), 
prosynodálny examinátor, kanonik teológ (1890), pro-
direktor biskupského lýcea (1894), liptovský archidiakon 
(1897), prepošt (1898), oravský archidiakon (1901), 
kanonik kustos (1904), kanonik kantor (1909), kanonik 
lektor (1914), prelát (1916) či prosynodálny sudca 
(1918). Zomrel 3. septemra 1920.

 ■ ROLNÝ, Fridrich, ThDr.
Narodil sa 28. marca 1862 v  Spišskej Belej. 

Gymnázium absolvoval v  Levoči, filozofiu v  Jágri 
a  teológiu v  Budapešti. Vysvätený za  kňaza bol 3. júla 
1886. Po  vysviacke pôsobil ako kaplán v  Letanovciach 
a  v  Kežmarku. Neskôr bol kaplánom v  Spišskej Novej 
Vsi. V  roku 1889 získal doktorát a  v  roku 1890 sa stal 
profesorom filozofie a latinčiny, súčasne bol špirituálom 
v  kňazskom seminári. Od  roku 1895 je zastupujúcim 
profesorom biblika, v  roku 1897 sa stal riadnym 
profesorom morálnej a  pastorálnej teológie. Okrem 
toho zastával také funkcie a  miesta ako prosynodálny 
examinátor (1898), vicerektor seminára ((1905), asesor 
(1906), kanonik a inšpektor základných škôl (1909), opát 
((1911), liptovký a  oravský archidiakon. Patril medzi 
prosynodálnych sudcov, bol kanonikom kantorom 
a lektorom. Zomrel 17. augusta 1936.

 ■ DOĽÁK, Pavol, ThDr.
Narodil sa 17. januára 1870 v  Spišskom Štiavniku. 

Za  kňaza bol vysvätený 23. júla 1895 a  pôsobil ako 
kaplán v  Letanovciach, v  Hybiach ale i  v  Dolnom 
Kubíne, kde bol zároveň katechétom. V  roku 1900 sa 
stal administrátorom v Dolnom Kubíne. Doktorát získal 
v  roku 1904 vo  Viedni. Následne sa stal profesorom 
filozofie v kňazskom seminári, od roku 1905 tu zastáva 
aj  miesto špirituála a  profesora morálnej a  pastorálnej 
teológie. V  roku 1916 sa stal farárom v  Spišských 
Vlachoch, neskôr dekanom, v roku 1927 sa stal čestným 
kanonikom. Zomrel 19. októbra 1944.

 ■ VOJTÍČEK, Jozef
Narodil sa 18. decembra 1861 vo  Vyšnej Lipnici. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Trstenej a  v  Levoči, 
filozofiu a teológiu študoval na Spiši. Ordinovaný bol 30. 
júna 1884 a po vysviacke pôsobil ako kaplán v Slovenskej 
Vsi, v  Markušovciach a  v  Námestove. V  roku 1893 sa 
stal farárom v  Zákamennom – Kline. Zastával viacero 
významných funkcií – v  roku 1899 bol školským 
inšpektorom, asesorom (1909), dekanom (1912), ale 
aj čestným kanonikom (1916) a prosynodálnym sudcom 
(1918). V roku 1921 sa stal rektorom seminára, neskôr 
kanonikom a  generálnym vikárom. Zastával aj  úrad 
liptovského archidiakona (1923), preláta (1927), či 
katedrálneho archidiakona (1930). Zomrel 16. apríla 
1931, pochovaný je v Zákamennom.

 ■ FAITH, Štefan, Mons. ThDr.
Narodil sa 8. novembra 1894 v  Markušovciach. 

Ordinovaný bol 3. júna 1918 a  pôsobil ako kaplán 
v  Bobrovci a  v  Levoči, neskôr ako kaplán a  katechéta 
v  Spišskej Novej Vsi či v  Levoči. Zároveň pôsobil 
aj  v  Učiteľskom ústave v  Levoči. V  roku 1924 získal 
vo Viedni doktorát a následne sa stal profesorom teológie 
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v  kňazskom seminári. Od  roku 1926 bol špirituálom 
a  súčasne riaditeľom združenia kňazov a  apoštolátu 
modlitby Ježišovho detinstva. V  nasledujúcich 
rokoch pôsobil ako promotor iustitiae, prosynodálny 
examinátor, či mimoriadny a  neskôr riadny profesor 
v  Bratislave (1936, 1939). Zastával aj  funkciu sudcu 
spišského tribunálu, v rokoch 1944 – 1945 a 1948 – 1949 
bol dekanom teologickej fakulty v Bratislave. Je autorom 
viacerých kníh z oblasti morálnej teológie či homiletiky. 
Neskôr bol administrátorom vo Veľkom Slavkove (1953) 
a napokon na odpočinku v Markušovciach a v Spišskej 
Novej Vsi. Tu zomrel 5. augusta 1979. Pochovaný je 
v Markušovciach.

 ■ ČARNOGURSKÝ, Ján, PhDr. ThDr.
Narodil sa 12. januára 1904 v  Malej Frankovej. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v  Podolínci, v  Levoči 
a  v  Banskej Bystrici. Teológiu vyštudoval v  Ríme. 
Za  kňaza bol vysvätený 8. júla 1928 v  Ríme. Potom 
nasledovali roky, v  ktorých získal doktoráty, v  roku 
1925 PhDr. a  v  roku 1929 ThDr. Pôsobil ako kaplán 
v Kežmarku (1929), od roku 1936 ako profesor morálnej 
a  pastorálnej teológie. V  tom čase bol aj  špirituálom 
v  kňazskom seminári. Na  následky úpalu pri  tradičnej 
levočskej púti zomiera 1. júla 1938 ako mladý 34-ročný 
kňaz.

 ■ HANUS, Ladislav, Mons. ThDr. PhDr. PhDr. h. c.
Narodil sa 26. februára 1907 v Liptovskom Mikuláši, 

kde absolvoval aj  gymnaziálne štúdiá. Teológiu 
vyštudoval v  Insbrucku. Ordinovaný bol 24. júla 1932 
a  pôsobil ako kaplán v  Spišských Vlachoch, v  Spišskej 
Novej Vsi. V roku 1934 získal doktoráty PhDr. a ThDr., 
od roku 1935 bol kaplánom a katechétom v Ružomberku, 
neskôr kaplánom v Kežmarku a od roku 1938 pôsobil ako 
profesor morálnej a pastorálnej teológie na Vysokej škole 
bohosloveckej. Okrem toho zastával funkciu diecézneho 
cenzora, vicerektora seminára (1949). V  rokoch 
1950 – 1965 bol mimo pastorácie, vo  väzení, následne 
vo  výrobe. V  roku 1968 sa stáva administrátorom 
v  Kvačanoch, neskôr je administrátorom v  Hybiach 
a v roku 1984 odchádza na odpočinok do Ružomberka. 
Následne je v  roku 1987 odsúdený za  marenie dozoru 
štátu nad Cirkvou, pretože spovedal bez štátneho súhlasu. 
V  roku 1994 sa stáva kaplánom Jeho Svätosti Mons. 
pápežský prelát. Zomrel 7. marca 1994 v Ružomberku, 
kde je aj pochovaný.

Profesori Pastorálnej teológie v rokoch 
1990 – súčasnosť

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (1990 – 2014)
ThDr. Štefan Vitko, PhD. (1992 – 2012)
doc. ThDr. Peter Majda, PhD. (2014 – súčasnosť)

ThDr. Michal Janiga, PhD. (2014/15 – 2017/súčasnosť)

 ■ JARAB, Jozef, Mons. prof. ThDr. PhD.
Narodil sa 23. februára 1947 v Bijacovciach. V roku 

1965 zmaturoval na  SVŠ v  Levoči, teologické štúdiá 
absolvoval na  Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v  Bratislave (RKCMBF UK). Ordinovaný bol 21. júna 
1970 v  Bratislave. Svoje pastoračné pôsobenie začal 
ako kaplán v  Levoči, neskôr bol kaplánom v  Spišskej 
Novej Vsi. Od roku 1974 bol tajomníkom biskupského 
úradu, v  roku 1980 ostáva mimo pastorácie bez 
štátneho súhlasu. Napokon od  1. októbra sa stal 
správcom expozitúry Svit-Lučivná a  v  roku 1984 bol 
poslaný za  farského administrátora do  Spišského 
Bystrého. V roku 1990 po obnovení činnosti Kňazského 
seminára, ktorý nesie nový názov po  biskupovi Jánovi 
Vojtaššákovi, bol vtedajším biskupom Mons. Františkom 
Tondrom menovaný za  rektora kňazského seminára. 
Túto službu vykonávala 24 rokov. Počas týchto rokov 
bol moderátorom a odborným asistentom na RKCMBF 
UK – Teologickom inštitúte v  Spišskom Podhradí, 
prednášal pastorálnu teológiu, bol členom Kňazskej rady 
a  Zboru konzultorov, obhajca zväzku (1981 – 1993). 
V  roku 1995 získal doktorát z  teológie na  RKCMBF 
UK v Bratislave a o rok na to PhD. V tom istom roku sa 
stáva docentom na Univerzite Komenského v Bratislave. 
V  roku 2001 sa stal delegátom Spišskej diecézy 
do Komisie pre klérus Konferencie biskupov Slovenska 
a  v  tom istom roku garantom pre pastorálnu teológiu 
v  Programe vzdelávania kňazov. V  roku 2005 získal 
profesúru na UK v Bratislave. K významnému poslaniu 
patrilo jeho členstvo v  Akreditačnej komisii od  roku 
1999. Po  rokoch ako rektor seminára bol od  1. júna 
2014 rektorom Katolíckej Univerzity v  Ružomberku. 
V súčasnosti je na odpočinku na Spišskej Kapitule.360

 ■ VITKO, Štefan, ThDr. PhD.
Narodil sa 29. mája 1964 v  Spišskej Sobote. 

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Poprade, kde maturoval 
v roku 1983. Teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF 
UK v Bratislave. Ordinovaný bol 16. júna 1990, následne 
bol menovaný za  prefekta v  kňazskom seminári a  od 
roku 1992 aj  za odborného asistenta, od  tohto času 
prednášal pastorálnu teológiu a  homiletiku. Licenciát 
z  teológie získal v  roku 1997 na  Pápežskej teologickej 
akadémii v Krakove (PAT), v roku 1998 obhájil doktorát 
z  teológie na  RKCMBF UK v  Bratislave. V  roku 1997 
sa stal vicerektorom v  kňazskom seminári, v  rokoch 
2012 – 2016 bol cenzorom v matérii Pastorálna teológia, 

360 Porov. Schematizmus Spišskej diecézy 2017, 89; V mene 
Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. 
Vojtaššáka, s. 53.

bol členom Kňazskej rady (2012), ako aj členom Komisie 
pre posvätné rády a  ministériá. Z  pastoračnej činnosti 
pôsobil od  roku 2004 do  2012 ako farár v  Spišskej 
Kapitule a dnes je farárom vo farnosti Svit.361

 ■ MAJDA, Peter, doc. ThDr. PhD.
Narodil sa 10. decembra 1976 v  Námestove. 

Pochádza z  obce Beňadovo. Po  skončení strednej 
elektrotechnickej školy v Nižnej nastúpil do Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule. 
V  rokoch 1995 – 2001 absolvoval teologické štúdiá 
na  Teologickom inštitúte CMBF UK v  Spišskom 
Podhradí.362 Za  kňaza bol vysvätený v  roku 2001 
v Spišskej Kapitule. Dva roky po vysviacke bol kaplánom 
v  Levoči. Od  roku 2003 bol v  rôznych službách 
na  Biskupskom úrade v  Spišskej Kapitule – v  rokoch 
200 – 2009 vicekancelár a tajomník biskupského úradu, 
2009 – 2014 kancelár a  riaditeľ biskupského úradu, 

361 Porov. Schematizmus Spišskej diecézy 2017, Kubík: 
Námestovo 2017, s. 215; V mene Božom. Pamätnica k výročiu 
kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, s. 62.
362 Porov. Schematizmus Spišskej diecézy 2005, s. 157; 
DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, Levoča: Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 217. 
ISBN 978-80-89736-22-5.

2009 – 2014 tajomník kňazskej rady. Zároveň bol členom 
rôznych rád, komisií a  poradných orgánov v  rámci 
diecézy i pri KBS. V r. 2004 získal licenciát z pastorálnej 
teológie na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
v Lubline so zameraním na súčasné formy odovzdávania 
viery a médiá, preto v rokoch 2004 – 2014 bol aj hovorca 
biskupského úradu. Počas Druhej diecéznej synody 
mal na starosti ako relátor tému o komunikácii. V roku 
2008 získal doktorát z katolíckej teológie na Teologickej 
univerzite v  Košiciach. V  deň odpustovej slávnosti 
patróna seminára sv. Jána Nepomuckého 16. mája 2014 
na konci svätej omše, ktorú slávil spolu s predstavenými 
seminára a profesormi spišský pomocný biskup Andrej 
Imrich, oznámil biskup zmenu vo  vedení kňazského 
seminára a ohlásil menovanie nového rektora spišského 
seminára, ktorým sa stal Peter Majda. V  roku 2017 sa 
habilitoval v  odbore Katolícka teológia na  Prešovskej 
univerzite. Vyučuje pastorálnu teológiu, homiletiku, 
rétoriku, masmediálnu komunikáciu, pastorálnu 
liturgiku a odborné praxe. Je prvým rektorom kňazského 
seminára, ktorý absolvoval formáciu a základnú teológiu 
v tom istom seminári po obnovení jeho činnosti.363

363 Porov. Porov. DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto 
rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: Vydavateľstvo 
MTM, 2015, s. 217-221. ISBN 978-80-89736-22-5.

Vitko Štefan. Majda Peter.
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 ■ JANIGA, Michal, ThDr. PhD.
Narodil sa 14. decembra 1982 v  Ružomberku. 

Po  skončení Obchodnej akadémie v  Ružomberku 
v  roku 2001 pokračoval na  rovnakej škole jeden rok 
v nadstavbovom štúdiu v odbore Efektívny manažment. 
V roku 2002 nastúpil do Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule. Za  kňaza bol vysvätený 
21. júna 2008 v Spišskej Kapitule biskupom Františkom 
Tondrom. Po  roku pôsobenia ako kaplán vo  farnosti 
Tvrdošín ho diecézny biskup posiela od  septembra 
2009 na  postgraduálne štúdiá do  Ríma na  Pápežskú 
Lateránsku univerzitu, špeciálne na Pápežský Pastorálny 
inštitút Redemptor hominis. V  roku 2012 tu získal 
licenciát a  v  roku 2019 doktorát z  katolíckej teológie 
v  špecializácii pastorálna teológia. Čas štúdií v  Ríme 
musel prerušiť na tri roky, kedy ho biskup stiahol naspäť 
do  pastorácie kvôli potrebe diecézy. Od  roku 2014 
do  roku 2017 pôsobil ako kaplán vo  farnosti Odorín, 
odkiaľ odchádza ešte na  jeden rok dokončiť štúdiá 
do Ríma. Po návrate zo štúdií bol v roku 2018 poslaný 
za  kaplána do  novozriadenej farnosti Poprad-Juh, tu 
pôsobil 2 roky ako kaplán. Od 1. júla 2020 bol menovaný 
za  vicerektora do  kňazského seminára. Súčasne sa 
stal odborným asistentom na  Teologickom inštitúte 

Teologickej fakulty Katolíckej univerzity  v Ružomberku 
a vyučuje pastorálnu teológiu.364

KÁNONICKÉ PRAVO

doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Kánonické právo sa prednášalo od  čias zakladania 
stredovekých univerzít na všetkých univerzitách a spolu 
s  rímskym právom patrilo k  dôležitým predmetom 
na  právnických i  teologických fakultách. Na  vysokých 
školách bohosloveckých kánonické právo patrilo 
k  profilovým predmetom, ktorý priamo pripravoval 
budúcich kňazov na  praktické zvládnutie cirkevnej 
praxe a  disciplíny v  pastorácii. Po  zohľadnení úrovne 
feudálneho práva, vychádzajúceho predovšetkým 
zo  starších  germánsko-právnych koncepcií, vôbec 
neprekvapuje, že to bolo práve kánonické právo a rímske 
právo, ktoré boli vnímané v  zmysle najdokonalejšieho 
odlesku Božskej spravodlivosti, čo akcentovali nielen 
právnici, ale tiež stredovekí teológovia.365 Právnická 
tradícia celého kresťanského Západu sa po celé stáročia 
snažila hľadať spravodlivosť (iustitia), miernosť 
(aequitas) a  kresťanskú lásku (caritas Christiana). 
Aj z toho dôvodu muselo byť rímske a kánonické právo 
vyučované v celej ich komplexnosti.366 Základy dnešnej 
teórie práva sa nachádzajú v  princípoch rímskeho 
a  kánonického práva vyučovaného na  stredovekých 
univerzitách. Teória rímskeho a  kánonického práva 
vtlačila nezmazateľný znak vývoju právneho systému, 
pričom väčšina inštitútov v nej obsiahnutých sa vyučuje 
aj v rámci súčasnej právnej teórie.367

Pramene kánonického práva
Dejiny prameňov kánonického práva poznajú tri 

základné obdobia, v  ktorých sa postupne formovala 
kánonická právna veda a  vznikal tzv. Corpus iuris 
canonici:
1. Ius antiquum (od apoštolských čias po  Graciánov 

dekrét),
2. Ius aevi medii (od Graciánovho dekrétu po  15. 

storočie),

364 Porov. Schematizmus Spišskej diecézy 2017, 88.
365 Porov. BELLOMO, M. The Common Legal Past of 
Europe, 1000–1800. Washington: The Catholic University of 
America Press, 1995, s. 165.
366 Porov. NEUBAUER, Z. Weyrova teorie práva. In Časopis 
pro právní a státní vědu. Roč. 20 (1937), č. 2, s. 6.
367 Porov. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 
1995, s. 2n.

3. Ius novum (od 15. storočia po Codex Iuris Canonici 
1917).
Do obdobia Ius antiquum patria zbierky ako 

Didaché, Didaskalia, Apoštolské konštitúcie,  Dionisiána 
a Pseudoizidoriánske dekretáliá.

Obdobie, ktoré označujeme ako Ius aevimedii 
zaznamenáva Graciánov dekrét – Decretum Gratiani, 
respektíve  Concordia discordantium canonum, ktorý 
slúžil v  stredoveku ako učebnica práva. Ďalšími 
prameňmi tohto obdobia sú Dekretáliá Gregori IX., Liber 
sextus, Dekretáliá Clementinae, Dekretáliá extravagantes 
Iohanis XXII. a Dekretáliá extravagantes Communes.

V období Ius novum sú známe najmä zbierky 
kánonov pod  názvom Sacrorum conciliorum nova et 
ampissima collectio, Magnum bularium Romanum, 
Bularium Benedecti XIV. a Codicis Iuris Canonici Fontes.

V novodobej histórii sa cirkevný život riadil najmä 
dvoma významnými kódexmi – Codex Iuris Canonici 
1917 a Codex Iuris Canonici 1983. V histórii vzdelávania 
na Vysokej škole bohosloveckej a neskôr na Teologickom 
inštitúte v  Spišskej Kapitule sa v  poslednom storočí 
vyučovalo najmä na  základe noriem promulgovaných 
v týchto kódexoch.368

Výučba kánonického práva v minulosti
Treba povedať, že Katolícka cirkev ako jediná 

v  stredoveku javila záujem o  kultúrny a  vzdelanostný 
rozvoj ľudstva.369 Na  kánonicko-právnu vedu ako prvý 
nové vedecké metódy dôkladne aplikoval už spomenutý 
Gracián a  z  toho dôvodu je považovaný za  zakladateľa 
kánonického práva ako vedy (pater scientiae 
canonicae).370 Právna veda zaznamenala najväčší rozmach 
na  univerzitách, ktoré sa začali formovať už od  konca 
11. storočia v slobodných mestách a predstavovali jediné 
inštitúcie poskytujúce najvyššie dostupné vzdelanie tej 
doby. Medzi takéto univerzity v  tej dobe patrili najmä 
slávne univerzity v  Bologni (Universitas Bononiensis), 
Paríži (Universitas Parisiensis), Oxforde (Universitas 
Oxoniensis) a  Cambridgi (Universitas Cantabrigiensis). 
Paríž sa stal známym predovšetkým aplikovaním 
dialektickej metódy pri  štúdiu filozofie a  teológie. 
Využitím tejto metódy v rímskom a kánonickom práve 

368 Porov. TOMAGA, M. Dejiny prameňov kánonického 
práva-skriptum. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka, 2020, s. 14 – 15.
369 Viac informácií na túto tému možno nájsť v diele: 
WOODS, T. E. Ako Katolícka cirkev budovala západnú 
civilizáciu. Bratislava: Redemptoristi, 2010.
370 Porov. TIERNEY, B.: Religion Law and the Growth of 
Constitutional Thought, 1150 – 1650. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, s. 22.

sa preslávila zasa Bolonská univerzita, podľa vzorov 
ktorej sa realizovala právnická výučba aj  na ostatných 
stredovekých univerzitách. A  tak sa starobylá Bologna 
stala v polovici 12. storočia hlavným európskym centrom 
právnických štúdií. Tento stav pretrvával celé generácie.371 
Na  starobylých univerzitách sa popri rímskom práve 
takmer od  začiatku vyučovalo aj  kánonické právo. 
Výučba kánonického práva je taká stará ako univerzity 
samotné. V období vzniku univerzít zároveň dochádzalo 
k presúvaniu vedeckej práce z kláštorov na univerzity.372 
Po  napísaní Graciánovho dekrétu boli popri znalcoch 
rímskeho práva, ktorých označovali slovom legisti, 
aj znalci cirkevného práva, ktorých volali a dodnes volajú 
kánonisti. Právna veda predstavovala len právo rímske 
a  právo kánonické, pričom tento stav pretrval do  18. 
storočia.

Na pozadí uvedeného vývoja bola tendencia právne 
komplexy rímskeho a  kánonického práva študijne 
spájať, čo sa prejavilo vo  vzniku tradičného štúdia 
obojeho práva (ius utrumque), ktoré trvá na kvalitných 
právnických fakultách dodnes a  svoje vonkajšie 
vyjadrenie našlo v  akademickom titule „JUDr.“ (iuris 
utriusque doctor – doktor obojeho práva).373 Tí, čo 
vyučovali rímske právo, mohli používať titul „doktor 
práv“ od  druhej polovice 12. storočia. Spočiatku išlo 
len o čestný titul označujúci kohokoľvek, kto vyštudoval 
právo, pričom až v  priebehu 13. storočia bol uznaný 
ako osobitná akademická hodnosť. Tí, ktorí ukončili 
štúdium kánonického práva, používali titul magister 
decretorum, respektíve doctor decretorum, čo sa postupne 
presadilo i v praxi a koncom prvej polovice 13. storočia 
išlo o  obvyklý titul používaný pre vyštudovaných 
kánonistov.374 Z  pohľadu ďalšieho vývoja možno 
konštatovať, že právnické štúdiá sa stali pre študentov 
čoskoro po  ich rozvinutí vysoko atraktívne, keďže ich 

371 Porov. VLADÁR, V. Prínos kánonického práva k výučbe 
právnej teórie v histórii a súčasnosti. Trnava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity. Dostupné na internete: https://www. 
vsehrd. cz/clanek/prinos-kanonickeho-prava-k-vyucbe-
pravnej-teorie-v-historii-a-sucasnosti_9bb315d6-f872-422f-
a8b9-05c21d531562. (15. 02. 2021).
372 Porov. RASHDALL, H. The Universities of Europe in the 
Middle Ages. Vol. 1. Part 1. Oxford: Clarendon Press, 1895.
373 Porov. BUBELOVÁ, K.: Juris utriusque doctor bez 
znalosti církevního práva? In JERMANOVÁ, H./MASOPUST, 
Z. (eds.): Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Ediční 
řada Ústavu státu a práva AV ČR. Praha: Aleš Čeněk, 
2010, s. 380 – 387.
374 Porov. HARTMANN, W. – PENNINGTON K. 
(eds.) The History of Medieval Canon Law in the Classical 
Period, 1140 – 1234. From Gratian to the Decretals of Pope 
Gregory IX. History of Medieval Canon Law. Washington: The 
Catholic University of America Press, 2008, s. 105.

Janiga Michal.
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úspešné absolvovanie sľubovalo zlepšenie spoločenského 
postavenia a niekedy aj bohatstva.  

Predovšetkým od  13. storočia sa právnici stávali 
prominentnými postavami  takmer v  každej oblasti 
stredovekej spoločnosti a  to či už z  hľadiska práce 
v civilnej administratíve, najmä v mestskej správe, alebo 
na  cirkevných súdoch. Na  konci 12. storočia začali 
biskupi v  mnohých častiach západného kresťanstva 
delegovať väčšinu svojich súdnych právomocí právnym 
špecialistom (súdni vikári, sudcovia, oficiáli, advokáti, 
notári, aktuári), od  ktorých sa, celkom prirodzene, 
očakávalo, že budú disponovať ukončeným právnickým 
štúdiom. Pokiaľ ide o  ďalší vývoj, výučba kánonického 
práva bola postavená predovšetkým na  zásadách 
a  premisách Graciánovho dekrétu. Postupne sa 
k  tomu pridávali rôzne interpretačné právne zásady. 
Jedenásť autentických právnych zásad (regulae iuris) 
tak bolo pripojených už k  prvej z  uvedených zbierok, 
Dekretáliám Gregora IX. Druhou v poradí bola Zbierka 
Bonifáca VIII. (Liber sextus, r. 1298). Uvedené princípy 
mali najvýznamnejším spôsobom ovplyvniť právne 
myslenie študentov práva, keďže za  ich pomoci bolo 
možné vyriešiť jednoduchým spôsobom viaceré, neraz 
značne komplikované, právne kauzy. Ako zaujímavosť 
možno uviesť, že tieto reguly sú dodnes v úradnej praxi 
Katolíckej cirkvi používané a  predstavujú výborného 
sprievodcu pri  náležitom pochopení a  aplikácii 
kánonických noriem. Táto skutočnosť je zrejmá najmä 
z rozhodnutí Rímskej roty (Rota Romana) a Apoštolskej 
Signatúry (Signatura Apostolica), ktoré priamo 
a  dôsledne v  určitých prípadoch odkazujú na  rímske 
právo (najmä na  právne reguly) obsiahnuté v  starších 
zbierkach. V určitom prenesenom význame by sme tak 
mohli povedať, že kánonické právo udržuje rímske právo 
pri živote a z určitého uhla pohľadu aj stále v platnosti 
a účinnosti. 375 V tomto duchu sa vyučovalo aj od vzniku 
Spišského kňazského seminára v  roku 1815, a  neskôr 
Vysokej školy bohosloveckej v Spišskej Kapitule, pričom 
sa požívala exegeticko-scholastická metóda. Výraznú 
zmenu priniesla kodifikácia Kódexu kánonického 
práva (CIC 1917). Treba povedať, že vtedy sa ešte stále 
prednášalo v latinčine, a teda nebolo ani potrebné robiť 
preklad CIC. Štúdium kánonického práva bolo povinné 
a  veľmi potrebné pre bežnú pastoračnú prax, ale i  pre 
prax na cirkevných súdoch.

375 Porov. VLADÁR, V. Prínos kánonického práva k výučbe 
právnej teórie v histórii a súčasnosti. Trnava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity. Dostupné na internete: https://www. 
vsehrd. cz/clanek/prinos-kanonickeho-prava-k-vyucbe-
pravnej-teorie-v-historii-a-sucasnosti_9bb315d6-f872-422f-
a8b9-05c21d531562. (15. 02. 2021).

Výučba kánonického práva v súčasnosti
V  súčasnosti sa výučba kánonického práva 

zabezpečuje na  všetkých katolíckych bohosloveckých 
a  teologických fakultách v  rámci magisterského štúdia 
teológie. Na  niektorých významných a  kvalitných 
štátnych, či verejných vysokých školách s  právnickým 
zameraním sa aj  dnes vyučuje kánonické právo alebo 
cirkevné právo, pretože právny systém Katolíckej cirkvi 
patril po  celé stáročia k  tým najdôležitejším faktorom 
formujúcim nielen právnu tradíciu kresťanského Západu, 
ale taktiež celkový vývoj ľudskej spoločnosti. Rovnakým 
spôsobom k tomuto predmetu pristupujú takmer všetky 
právnické fakulty na  Slovensku, ale taktiež v  Českej 
republike. Postgraduálne štúdium kánonického práva 
sa zabezpečuje na významných cirkevných univerzitách 
a  fakultách. Fakulta kánonického práva musí mať 
oficiálne cirkevné schválenie, len tak môže udeľovať 
kánonický titul ICLic. (licenciát kánonického práva) 
a  ICDr. (doktor kánonického práva). Na  Slovensku 
takáto fakulta neexistuje. Najbližšie sa postgraduálne 
dá kánonické právo študovať napríklad v  Poľsku 
alebo  v  Taliansku. Práve preto sa vzájomnou dohodou 
v  deväťdesiatych rokoch minulého storočia umožnilo 
mnohým kňazom a pracovníkom na cirkevných súdoch 
študovať postgraduálne kánonické právo v  Poľsku, 
na  KUL v  Lubline, pričom profesori prichádzali 
blokovo prednášať matériu kánonického práva a  s  tým 
spojených predmetov na Slovensko. Dejiskom takéhoto 
postgraduálneho štúdia pre záujemcov z celého Slovenska 
i Českej republiky bol práve obnovený Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule-Spišskom 
Podhradí.376 Postupne si tak pracovníci na  cirkevných 
súdoch doplnili potrebné vzdelanie a  v  súčasnosti 
biskupi posielajú na postgraduálne štúdiá kánonického 
práva do Benátok alebo do Ríma.

Čo sa týka štúdia kánonického práva v  rámci 
magisterského štúdia teológie, to sa v  súčasnosti 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule a  Teologickom inštitúte Teologickej fakulty 
Katolíckej univerzity prednáša ako povinný predmet. 
Pri  štúdiu sa vychádza z  prameňov kánonického 
práva, CIC z  roku 1917, ale predovšetkým z  Kódexu 
kánonického práva z  roku 1983. Kánonické právo sa 
tu vyučuje v  štyroch semestroch, pričom sa postupne 
prechádzajú jednotlivé knihy Kódexu kánonického 
práva:
• Kánonické právo – všeobecné normy,
• Kánonické právo – Boží ľud,

376 Porov. JARAB, J.-SEČKA, Š. a kol. V mene Božom. 
Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
2000, s. 77n.

• Kánonické právo – úloha ohlasovania 
a posväcovania,

• Kánonické právo – trestné, majetkové a procesné 
normy.
Konkrétne oblasti matérie kánonického práva 

v jednotlivých semestroch, ako aj výsledky vzdelávania, 
stručnú osnovu predmetu i  odporúčanú literatúru 
ponúkame v nasledovných prehľadoch:

Kánonické právo – všeobecné normy

Výsledky vzdelávania
Študent získa základné poznatky z  histórie práva 

a z prvej knihy CIC 1983. Vie charakterizovať cirkevný 
zákon a  zároveň ho dokáže odlíšiť od  všeobecných 
dekrétov a  jednotlivých administratívnych úkonov. 
Orientuje sa v  problematike fyzických a  právnických 
osôb. Vie charakterizovať riadiacu moc v  Cirkvi a  jej 
rozdelenie, vie definovať podmienky cirkevného úradu, 
jeho nadobudnutie a stratu.

Stručná osnova predmetu
1. Kodifikácia CIC 1917, CIC 1983, CCEO
2. Introduktívne kánony CIC 1983
3. Cirkevný zákon
4. Všeobecné dekréty a pokyny
5. Jednotlivé administratívne úkony
6. Štatúty a poriadky
7. Fyzické a právnické osoby
8. Riadiaca moc
9. Cirkevné úrady
10. Premlčanie a počítanie času

Odporúčaná literatúra
• DUDA, J. Úvod do štúdia kanonického práva. 

Spišská Kapitula: Spišský kňazský seminár, 1995. 
86 s.

• FILO, V. Cirkevné právo I. Trnava: Gold-herz. s. 89.
• GORECKI, E. Obecné normy Kodexu kanonického 

práva Jana Pavla II. Část I. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 1994. 142 s.

• GORECKI, E. Obecné normy Kodexu kanonického 
práva Jana Pavla II. Část II. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 1994. 97 s.

• Kódex kánonického práva /vyhlásený autoritou 
pápeža Jána Pavla II.; korekcia latinského textu Anna 
Koniarová/. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2001. 893 s. 
ISBN 8071622273.

Kánonické právo – Boží ľud

Výsledky vzdelávania
Študent získa základné poznatky z druhej knihy CIC 

1983. Vie rozlišovať a  definovať jednotlivé kategórie 
veriacich s ich právami a povinnosťami. Pozná základný 
právny koncept cirkevnej autority na  univerzálnej 
a partikulárnej úrovni. Vie definovať základnú štruktúru 
diecéznej kúrie. Zároveň pozná právnu povahu farnosti 
a  úradu farára, ako aj  úrad kaplána, dekana, rektora 
kostola a duchovného správcu.

Stručná osnova predmetu
1. Povinnosti a  práva všetkých veriacich, laických 

veriacich a klerikov
2. Združenia veriacich
3. Najvyššia autorita v Cirkvi
4. Partikulárne cirkvi a ich zoskupenia
5. Diecézna kúria
6. Presbyterská rada a kolégium konzultorov
7. Farnosti, farári a kapláni
8. Dekani, rektori kostolov a duchovný správcovia

Odporúčaná literatúra
• DUDA, J. Boží ľud. Spišská Kapitula: Kňazský 

seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1995. 368 s. ISBN 
8071420255.

• DUDA, J. Náčrt právnej ekleziológie. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2002. 298 s. ISBN 8071420972.

• GROCHOLEWSKI, Z. Postup pri preložení 
a odvolaní farára. Bratislava: Serafín, 1997. 89 s. 
ISBN 8088944244.

• PEKARČÍK, M. Učiaca úloha Cirkvi. Levoča: MTM, 
2013. 216 s. ISBN 9788089187706.

• Kódex kánonického práva /vyhlásený autoritou 
pápeža Jána Pavla II.; korekcia latinského textu Anna 
Koniarová/. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2000. 893 s. 
ISBN 8071622273.

Kánonické právo – Úloha ohlasovania 
a posväcovania

Výsledky vzdelávania
Študent získa základné poznatky z  tretej a  štvrtej 

knihy CIC 1983. Vie fundamentálne právne normy 
ohľadom kázania Božieho slova a  katechetickej výuky. 
Pozná právny pohľad na  katolícku výchovu a  katolícke 
školy. Vie právne predpisy ohľadom spoločenských 
oznamovacích prostriedkov. Právne sa orientuje 
ohľadom sviatostí Cirkvi, zvlášť sviatosti manželstva. 
Vie definovať kánonické manželstvo, pozná manželské 
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prekážky, manželský súhlas a  jeho nedostatky, formu 
slávenia manželstva. Ovláda právne predpisy ohľadom 
manželskej odluky a konvalidácie manželstva.

Stručná osnova predmetu
1. Kázanie Božieho slova a katechetická výuka
2. Katolícka výchova a  spoločenské oznamovacie 

prostriedky
3. Sviatosti v Katolíckej cirkvi
4. Definícia a koncept katolíckeho manželstva
5. Zneplatňujúce manželské prekážky
6. Manželský súhlas a jeho nedostatky
7. Forma slávenia manželstva
8. Odlúčenie manželov
9. Konvalidácia manželstva

Odporúčaná literatúra
• DUDA, J. Katolícke manželské právo. Spišská 

Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 
1996. 302 s. ISBN 8071420417.

• FUNCZIK, E. Katolícke manželské právo. Trnava: 
SSV, 1944. 245 s.

• PEKARČÍK, M. Učiaca úloha cirkvi. Levoča: MTM, 
2013. 213 s. ISBN 9788089187706.

• PEKARČÍK, M. Manželské prekážky v Kódexe 1917 
a 1983. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka, 1996. 80 s.

• POLÁŠEK, F. Církevní manželství podle 
kanonického práva. Praha: ČKCH, 1990. 108 s.

• Kódex kánonického práva /vyhlásený autoritou 
pápeža Jána Pavla II.; korekcia latinského textu Anna 
Koniarová/. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2001. 893 s. 
ISBN 8071622273.

Kánonické právo – trestné, majetkové 
a procesné normy

Výsledky vzdelávania
Študent získa základné poznatky z piatej až siedmej 

knihy CIC 1983. Študent pozná základné spôsoby 
nadobúdania majetku v  Cirkvi ako aj  koncept správy 
majetkov. Vie sa orientovať v  základných právnych 
normách ohľadom nábožných odkazov a  nábožných 
fundácií. Následne poznáva koncept deliktu a  jeho 
potrestanie. Vie, aké sú tresty v Cirkvi a ako sa uplatňujú. 
Vie sa orientovať v  jednotlivých stupňoch a  druhoch 
tribunálov a vie určiť kompetentné fórum. Pozná priebeh 
sporového súdneho procesu.

Stručná osnova predmetu
1. Nadobúdanie majetkov a správa majetkov

2. Zmluvy a scudzenie
3. Nábožné odkazy a nábožné fundácie
4. Definícia deliktu a jeho trestanie
5. Tresty a iné postihy
6. Uplatňovanie trestov a zánik trestov
7. Rozličné stupne a druhy tribunálov
8. Kompetentné fórum v súdnom konaní
9. Sporové súdne konanie
10. Niektoré zvláštne procesy

Odporúčaná literatúra
• GROCHOLEWSKI, Z. Štúdie z procesného 

kanonického práva. Spišské Podhradie: Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995. 244 s. ISBN 
8071420328.

• GROCHOLEWSKI, Z. Morálna istota ako kľúč 
na čítanie noriem procesného práva. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 1999. 30 s. ISBN 8071420662.

• GROCHOLEWSKI, Z. Postup pri preložení 
a odvolaní farára. Bratislava: Serafín, 1997. 89 s. 
ISBN 8088944244.

• PEKARČÍK, M. Učiaca úloha Cirkvi. Levoča: MTM, 
2013. 213 s. ISBN 9788089187706.

• Kódex kánonického práva /vyhlásený autoritou 
pápeža Jána Pavla II.; korekcia latinského textu Anna 
Koniarová/. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2001. 893 s. 
ISBN 8071622273.

Profesori kánonického práva  
v Spišskom kňazskom seminári
Čo sa týka obsadenia pedagógov, ktorí vyučovali 

kánonické právo v  spišskom kňazskom seminári, tento 
predmet prednášali výlučne kňazi Spišskej diecézy. 
Učiteľmi kánonického práva v  spišskom kňazskom 
seminári boli:
Daniel Udránsky
Štefan Lang
František Scholtz
Ján Maružinský
Roman Kežmarský
Štefan Hýroš
Alexander Grús
Dr. Pavol Richnavský
Dr. Karol Wildfeuer
Dr. Vojtech Kováč
Dr. Ján Ferenčík
Dr. Jozef Špirko
Mons. Michal Marek
Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

PaedDr. ICLic. Jozef Skupin, PhD.
ICDr. Róbert Brtko, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ICLic. Marek Tomaga

Profesori kánonického práva  
v Spišskej Kapitule od roku 1815 do roku 1950

 ■ Daniel Udránsky
(vyučoval v rokoch: 1815/1816 – 1818/1819)
Narodil sa 19. júla 1768 v  Nedeci (dnes v  Poľsku). 

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v generálnom 
seminári v  Bratislave. Tu sa dostal do  kontaktu 
s  bernolákovskou skupinou kňazov, ktorí sa stali 
významnými podporovateľmi slovenského národného 
obrodenia a  s  ktorými úzko spolupracoval. Kňazskú 
vysviacku prijal 10. apríla 1792. Pôsobil najprv dva roky 
ako kaplán vo  Veličnej. V  roku 1794 sa stal farárom 
v  Krempachoch (dnes v  Poľsku), kde pôsobil do  roku 
1797, kedy bol vymenovaný za farára do Nedece. V roku 
1811 bol ako farár v  Kacvíne. V  tom čase bol zároveň 
dekanom Dunajeckého dekanátu. Úlohu rektora 
spišského seminára vykonával v  rokoch 1815 – 1826 
a  1842 – 1846. Bohoslovcov formoval k  slovenskému 
národnému povedomiu. Od  samotného založenia 
seminára, v  roku 1815 až do  konca školského roka 
1818/1819, vyučoval cirkevné dejiny a  kánonické 
právo. V  roku 1822 sa stal liptovským archidiakonom, 
v  roku 1825 oravským archidiakonom a  v  rokoch 
1824 – 1826 bol súčasne s  úradom rektora spišského 
seminára tiež riaditeľom Učiteľského ústavu v  Spišskej 
Kapitule. V roku 1826 bol vymenovaný za riaditeľa škôl 
Košického dištriktu a  za kráľovského radcu. Preto sa 
presťahoval do Košíc, kde býval až do roku 1842, kedy 
bol po  druhýkrát vymenovaný za  rektora spišského 
seminára. Zomrel 1. septembra 1846. Pochovaný je 
v kanonických kryptách v Spišskej Kapitule.377

377 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU, Spišské 
Podhradie, Osobný spis Daniel Udránsky, f. 1r; Štátny archív 
Prešov, Spišský archív v Levoči, Spišské biskupstvo, Matrica 
cleri junioris et superiorum seminarii dioecesani Scepusiensis 
ab anno 1815, quo studia hoc in seminario tractari coeperunt, 
nepaginované; Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
Scepusiensis pro anno 1811. Typis Josephi Mayer, 1811, s. 66; 
Schematismus cleri dioecesis Scepusiensis pro anno 1816. 
Leutschoviae: Typis Joannis Wethmühler, 1816, s. 7 – 8; 
HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status Capituli 
ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 517; HROMJÁK, Ľuboslav. Počiatky spišského 
seminára a jeho vývoj do vzniku Česko – Slovenska. In 
TARAJ, Martin – MAJDA, Martin (ed.). Znaky časov vo svetle 
výročí I. 200. výročie Spišského kňazského seminára. Spišské 
Podhradie: VERBUM, 2017, s. 96; KÚTNIK ŠMÁLOV, 

 ■ Štefan Lang
(vyučoval v rokoch: 1819/1820 – 1828/1829)
Narodil sa 20. marca 1784 v Levoči. Teológiu študoval 

v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 27. septembra 1807. 
Pôsobil najprv ako kaplán v Levoči, od roku 1809 sa stal 
už farským administrátorom v  Kežmarku, sekretárom, 
notárom a kancelárom Svätej stolice. V roku 1819 sa stal 
spišským kanonikom teológom, v roku 1825 liptovským 
archidiakonom. V  rokoch 1819 – 1829 pôsobil ako 
profesor cirkevných dejín a  kánonického práva 
v  spišskom seminári. Tento post zaujal po  rektorovi 
Danielovi Udránskom. Zomrel 4. júna 1836 v  Levoči, 
kde je aj pochovaný.378

 ■ František Scholtz
(vyučoval v rokoch: 1829/1830 – 1830/1831)
Narodil sa 1. januára 1795 v  Spišskej Novej Vsi. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči. Teologické štúdiá 
absolvoval v Trnave a v rokoch 1814 – 1818 na Pázmáneu 
vo  Viedni. Kňazskú vysviacku prijal 11. januára 1818. 
Pôsobil najprv ako kaplán a  od roku 1820 ako farský 
administrátor v  rodnej Spišskej Novej Vsi. V  októbri 
1823 bol preložený za kaplána do Popradu-Veľkej, ale už 
28. novembra bol menovaný za kaplána do Levoče. Dňa 
10. júla 1824 bol vymenovaný za profesora v Učiteľskom 
ústave v  Spišskej Kapitule. V  rokoch 1829 – 1831 
prednášal cirkevné dejiny a kánonické právo v spišskom 
seminári. Bližšie informácie o  jeho pedagogickom 
pôsobení v  danej oblasti nie sú známe. V  roku 1831 
bol menovaný za  farára v  Žakovciach. Od  roku 1837 
pôsobil ako farár v Poprade a v roku 1840 bol povýšený 
na  dekana dištriktu Veľká. V  roku 1844 bol preložený 
za farára do Popradu-Veľkej, kde 25. júla 1850 zomrel.379

Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom 
a kultúrnom živote. In GALAN, Peter (ed.). Mons sancti 
Martini. Ružomberok: LEV, 1947, s. 105 – 106; ŠPIRKO, 
Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy. In 
SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 1943, s. 135, 
168; MAHÚT, Ján. Rektori kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule. Bakalárska práca. Ružomberok: KU, 2012, s. 33 – 35. 
378 Porov. HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 519; CHALUPECKÝ, Ivan. Predstavení a profesori 
spišského seminára 1815 – 2000. In HUDÁK, Ján (ed.). 
V mene Božom. Spišské Podhradie 2000, s. 39; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 135, 168… 
379 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab 
anno 1848, Tomus II, ab M-Z, s. 212-213; RIMELY, 
Carolus. Historia Colleghii Pazmaniani. Viennae: Typis et 
sumptibus Congregationis Mechitharisticae, 1865, s. 384; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 44. 
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 ■ Ján Maružinský
(vyučoval v rokoch: 1831/1832)
Narodil sa 23. decembra 1799 v  Ľubici. Študoval 

na Spiši. Za kňaza bol vysvätený v roku 1823. Kaplánom 
bol v Huncovciach. V rokoch 1831 – 1832 bol suplujúcim 
profesorom kánonického práva a  cirkevných dejín. 
V  rokoch 1832 – 1833 bol aj  vicerektorom kňazského 
seminára, neskôr v  r. 1836 bol farárom vo  Veľkom 
Slavkove.380

 ■ Roman Kežmarský
(vyučoval v rokoch: 1831/1832 – 1844/1845)
Narodil sa 28. februára 1807 v  Spišskom Podhradí. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči, potom pokračoval 
vo  filozofických štúdiách v  Jágri, kde študoval jeden 
rok aj  právo. Teologické štúdiá absolvoval v  rokoch 
1825 – 1830 na Pázmáneu vo Viedni. Kňazskú vysviacku 
prijal 20. apríla 1830 vo Viedni. Po vysviacke za kňaza 
pôsobil ako aktuár diecéznej kúrie.

V  septembri 1830 bol biskupom Bélikom poslaný 
na  štúdiá cirkevných dejín a  kánonického práva 
do prestížneho inštitútu Frintaneum do Viedne. Roman 
Kežmarský sa takto stal prvým učiteľom spišského 
seminára, ktorý získal odbornosť na vyučovanie matérie 
cirkevných dejín obhájením dizertačnej práce v  r. 
1833, keď začal učiť cirkevné dejiny kánonické právo 
v spišskom seminári. Tieto predmety vyučoval do roku 
1845. Kvalitné vedomosti z  oblasti kánonického práva 
uplatnil v činnosti diecézneho tribunálu. V roku 1838 ho 
diecézny biskup Bélik poveril úlohou konzistoriálneho 
assessora. Začiatkom roku 1846 bol preložený zo Spišskej 
Kapituly za farára do Popradu. V r. 1848 sa stal spišským 
kanonikom a v r. 1851 liptovským archidiakonom, v  r. 
1857 titulárnym opátom Preblahoslavenej Panny Márie 
de Ugra. V r. 1857 ho spišský biskup Ladislav Zábojský 
vymenoval za hlavného diecézneho školského inšpektora 
a  v r. 1858 bol ustanovený za  riaditeľa Učiteľského 
ústavu v  Spišskej Kapitule. Túto významnú úlohu 
vykonával až do roku 1874. Počas tohto obdobia v zhode 
so  záujmami biskupa Ladislava Zábojského, ktorý bol 
šíriteľom bernolákovského hnutia v  Spišskej diecéze, 
podporoval rozvoj slovenčiny, ktorá bola riadnym 
vyučovacím predmetom, čím prispel k formácii národne 
uvedomelých a  nábožensky zanietených slovenských 
učiteľov. Za  jeho vedenia prestal byť učiteľský ústav 
určený na  odborníkov pre dedinské školy. Stal sa 

380 Porov. JARAB, J. – SEČKA, Š. a kol. V mene Božom. 
Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
2000, s. 40.

všeobecne výchovno-vzdelávacím ústavom pre učiteľov. 
Od školského roku 1871/1872 bol ústav už trojročný.381

Do konca svojho života zastával v  rámci Spišskej 
Kapituly ešte veľa významných úloh: v  r.1860 oravský 
archidiakon, 1861 katedrálny archidiakon, 1863 kanonik 
kustos, 1867 kanonik kantor, 1868 kanonik lektor, v  r. 
1868 biskupský vikár. Od 20. februára 1869 pôsobil ako 
farský administrátor vo svojom rodnom meste Spišskom 
Podhradí. V  tejto úlohe zotrval až do  roku 1876, 
keď na  jeho miesto nastúpil známy cirkevný historik 
Jozef Hradský. Po  smrti spišského biskupa Ladislava 
Zábojského, dočasne riadil Spišskú diecézu vo  funkcii 
spišského kapitulného vikára. Po  inštalácii nového 
spišského biskupa Jozefa Samassu bol biskupským 
vikárom, posynodálnym examinátorom, pápežským 
prelátom a nakoniec spišským veľprepoštom.

Zomrel 25. apríla 1880 v Spišskej Kapitule. Pochovaný 
je v  hlavnej krypte Katedrály sv. Martina v  Spišskej 
Kapitule.382

 ■ Štefan Hýroš
(vyučoval v rokoch: 1844/1845 – 1850/1851)
Narodil sa 18. augusta 1813 v  Ružomberku, 

vysvätený za  kňaza bol 22. augusta 1836, potom bol 
kaplánom v  Spišskom Hrhove a  v  Hniezdnom. V  r. 
1837 sa stal administrátorom v  Hniezdom a  v  r. 1838 
opäť kaplánom v Hniezdnom, neskôr kaplán v Hybiach. 
V  r. 1839 nastúpil za  administrátora v  Liptovskom 

381 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU, Spišské 
Podhradie, Jozef Janek, Spisy – Dejiny učiteľského ústavu I., 
II., Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v r. 1819-
1919, s. 87; SZEMAN, János. A Szepeshelyi római katholikus 
tanitóképző – intézet története. Budapest: Stephaneum 
Nyomda, 1912, s. 122; JANEK, Jozef. Kultúrne tradície Spišskej 
Kapitule, Jur pri Bratislave, 1985 (rkp), s. 134 – 135. 
382 Štátny archív Prešov, Spišský archív Levoča, Zbierka 
cirkevných matrík z územia Spiša 1599-1952, Matrika 
pokrstených farnosti Sp. Podhradie z rokov 1771-1808, 1807/ 
3246 s. 46; šk. 307, inv. č. 801; Štátny archív Prešov, Spišský 
archív Levoča, Spišské biskupstvo, Matrica cleri junioris et 
superiorum Seminarii dioecesis Scepusiensis ab anno 1815, 
nepaginované; ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných 
matrík, Matricae baptisatorum ecclesiarum districtis 
Olassiensis ab anno 1797, nepaginované; ABÚ-SP, SB, 
Zbierka druhopisov cirkevných matrík, Matrica defunctorum 
1880, nepaginované; Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO 
ÚRADU. Protocollum status personalis Sacerdotum dioecesis 
Scepusiensis ab anno 1848, Tomus I., s. 284-285; HRADSZKY, 
J. Initia progressus ac praesens status Capituli ad sanctum 
Martinum E. C. de Monte Scepusio olim collegiati, s. 537 – 538; 
RIMELY, Carolus. Historia Colleghii Pazmaniani. Viennae: 
Typis et sumptibus Congregationis Mechitharisticae, 
1865, s. 384; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 138 – 139. 

Trnovci, kde sa stal neskôr farárom. Od roku 1845 začal 
vyučovať kánonické právo a cirkevné dejiny v kňazskom 
seminári, a  zároveň sa stal špirituálom. V  r. 1851 bol 
opäť v  pastorácii ako administrátor v  Hybiach, stal sa 
liptovským vicearchidiakonom. Od  r. 1859 bol farár 
v Liptovskom Michale. Stal sa významným slovenským 
historikom. Zomrel 30. decembra 1889 v  Liptovskom 
Michale.383

 ■ Dr. Alexander Grús
(vyučoval v rokoch: 1851/1852 – 1864/1865)
Narodil sa 1. decembra 1823 vo Veľkej. Gymnázium 

absolvoval v Levoči, filozofiu v Jágri a v Rožňave, teológiu 
vo  Viedni. Ordinovaný za  kňaza bol 26. marca 1847. 
Od  r. 1848 bol kaplánom v  Poprade-Veľkej. Doktorát 
zavŕšil v  r. 1849, potom bol aj  kaplán v  Kežmarku, 
prefekt v kňazskom seminári v Pešti a od r. 1851 začal 
učiť kánonické právo a  cirkevné dejiny v  Spišskej 
Kapitule, zároveň bol prefektom seminára. V  ďalších 
rokoch zastával viaceré úlohy a  funkcie: 1859 asesor, 
1860 kanonik teológ, 1861 kanonik nr. 9, 1863 kanonik, 
nr. 8, 1864 defensor vinculi a prosynodálny sudca, 1867 
liptovský archidiakon, 1868 oravský archidiakon, 1874 
katedrálny archidiakon, 1880 kanonik kustos. Zomrel 
13. septembra 1882 v Spišskej Kapitule.384

 ■ Dr. Pavol Richnavský
(vyučoval v rokoch: 1858/1859 – 1879/1880)
Narodil sa 25. novembra 1836 v  Kolačkove. 

Ordinovaný za  kňaza bol 30. novembra 1859. Už v  r. 
1858, ešte ako diakon, suploval nemocného profesora 
dogmatiky. Po  vysviacke sa stal v  r. 1861 kaplánom 
v  Spišskom Podhradí, doktorát dokončil v  r. 1865 
a zastupoval profesora cirkevných dejín a kánonického 
práva. V  r. 1868 dostal miesto riadneho profesora 
(učiteľa). V r. 1872 sa stal rektorom kňazského seminára 
a prosynodálnym examinátor, ďalej bol v r. 1873 čestný 
kanonik, 1875 asesor, 1879 riaditeľ učiteľského ústavu, 
1880 sídelný kanonik-teológ, 1881 pápežský komorník, 
1884 opát, 1889 znova sa stal rektorom a  riaditeľom 
učiteľského ústavu, 1890 kanonik-kustos a  prelát Jeho 
Svätosti, 1892 opäť riaditeľ učiteľského ústavu, 1893 
kanonik kantor, v roku 1894 abdikoval zo služby. Zomrel 
23. januára 1901.385

383 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus I., s. 236.
384 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus I., s. 198.
385 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 

 ■ Dr. Karol Wildfeuer
(vyučoval v rokoch: 1883/1884 – 1901/1902)
Narodil sa 4. októbra 1854 v  meste Karcag 

(dnes v  Maďarsku). Študoval na  gymnáziu v  Levoči. 
Filozofické štúdiá absolvoval v  spišskom seminári a  v 
Ríme, teologické štúdiá vo Viedni, v Ríme a v Spišskej 
Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 3. júla 1878. 
Pôsobil krátko ako zastupujúci kaplán v Levoči, potom 
zastupoval kaplána v Batizovciach, potom bol menovaný 
za kaplána v Podolínci, ale už 11. novembra 1878 pôsobil 
ako vychovávateľ grófa Mikuláša Pálfyho. V roku 1881 
bol menovaný za  profesora Učiteľského ústavu, neskôr 
za  profesora filozofie a  latinského jazyka v  spišskom 
seminári. Teologické štúdiá si doplnil na doktorandskom 
štúdiu na  univerzite vo  Viedni, kde v  r. 1886 získal 
doktorát z  teológie. Od  roku 1887 ako najmladší 
z  profesorov seminára pôsobil tradične ako študijný 
prefekt, v roku 1889 ako profesor biblika. V roku 1890 
začal prednášať cirkevné dejiny a  kánonické právo. 
V roku 1895 bol zbavený úlohy študijného prefekta a v 
roku 1902 sa vzdal aj úlohy profesora v spišskom seminári 
a  stal sa riaditeľom združenia Keresztény szovetkezetek 
országos kozpontja v  Budapešti, 1905 odišiel pôsobiť 
do Ostrihomskej arcidiecézy.386

 ■ Dr. Vojtech Kováč
(vyučoval v rokoch 1926/1927)
Narodil sa 15. apríla 1892 v  Levoči. Gymnázium 

absolvoval v  Levoči a  v  Rožňave, teológiu študoval 
v Spišskej Kapitule. Ordinovaný za kňaza bol 3. októbra 
1914 a  nastúpil ako kaplán do  Bijacoviec. V  r. 1915 
sa stal kaplánom v  Liptovskej Lužnej, krátko na  to 
aj  administrátorom tejto farnosti. V  r. 1916 bol kaplán 
v Poprade, Smižanoch, v Spišskom Podhradí, 1917 kaplán 
v  Spišskej Belej, 1918 kaplán v  Kežmarku a  súčasne 
katechéta, 1919 kaplán v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 
1920 – 1923 absolvoval štúdiá civilného a kánonického 
práva v Budapešti, vo Viedni a v Prahe. V r. 1921 získal 
doktorát z teológie a v r. 1923 doktorát z práva. V tom 
istom roku sa stal profesorom v učiteľskom ústave a v r. 
1926 profesorom kánonického práva a  cirkevných 
dejín v  kňazskom seminári. V  r. 1927 bol právny 
poradca Ústrednej katolíckej kancelárie v  Bratislave, 
v  r. 1928 tajomník Ústrednej charity na  Slovensku 
a  neskôr v  r. 1929 sa stal riaditeľom charity. V  r. 1935 
bol vymenovaný za  komorníka Jeho Svätosti, v  r. 1938 
za kanonika, v rokoch 1938 – 1940 bol vládny komisár, 
1941 – 1944 mešťanosta Bratislavy, 1944 oravský 

1848, Tomus II., s. 175.
386 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus II., s. 330 – 331.



110 111

archidiakon a katedrálny archidiakon. Zomrel 7. októbra 
1963 v Levoči.387

 ■ Dr. Ján Ferenčík
(vyučoval v rokoch 1924/1925 – 1926/1927, 

1931/1932 – 1938)
Narodil sa 1. novembra 1888 v Kežmarku. Študoval 

na  gymnáziu v  rodnom meste a  neskôr filozofiu 
v  Rožňave. Teologické štúdiá absolvoval v  spišskom 
seminári. Kňazskú vysviacku prijal 1. júna 1911.

Pôsobil najprv ako kaplán v  Liptovskej Lužnej, 
v  Liskovej. V  apríli 1912 bol preložený za  kaplána 
do  Ružomberka, kde bol miestnym farárom Andrej 
Hlinka. V r. 1917 bol menovaný za katechétu do Levoče 
na Vyššej dievčenskej škole. V tom čase popri pastoračnej 
službe študoval cirkevné právo na Univerzite v Budapešti, 
ktoré úspešne ukončil v  roku 1918. V  novembri bol 
vymenovaný za  profesora náboženstva na  Učiteľskom 
ústave v Spišskej Kapitule a tiež za špirituála v spišskom 
seminári. V  roku 1923 bol vymenovaný za  profesora 
teológie v spišskom seminári. Od začiatku školského roka 
1924/1925 začal prednášať cirkevné dejiny a kánonické 
právo, ale už v  roku 1926 bol vymenovaný za  riaditeľa 
Ústrednej katolíckej kancelárie v Bratislave a za špirituála 
slovenských vysokoškolských študentov vo  Svoradove, 
čím prispel k  duchovnej formácii mladej slovenskej 
inteligencie. Túto úlohu zastával do apríla 1931, keď bol 
po smrti rektora seminára Jozefa Vojtička vymenovaný 
za  nového rektora spišského seminára a  opäť sa vrátil 
k  prednášaniu cirkevných dejín a  kánonického práva. 
V  čase jeho pôsobenia v  Bratislave v  školskom roku 
1926/1927 prednášal jeho matériu Vojtech Kováč, 
ktorého si Ján Ferenčík po  roku pôsobenia získal pre 
spoluprácu v  jeho novom poslaní a stal sa v roku 1927 
jeho právnym poradcom Ústrednej katolíckej kancelárie. 
V roku 1929 bol vymenovaný za pápežského komorníka. 
Okrem postu rektora seminára bol zároveň moderátorom 
Spolku kňazov adorátorov, ktorú viedli predtým jeho 
predchodcovia Ján Vojtaššák a  Jozef Vojtiček. Pôsobil 
tiež ako diecézny moderátor Katolíckej akcie a tiež ako 
synodálny examinátor. Po smrti Andreja Hlinku zaujal 
13. novembra 1938 post farára v  Ružomberku. Dňa 8. 
februára 1940 bol vymenovaný za pápežského preláta.

Ján Ferenčík sa v  ďalšom období aktívne zapájal 
aj  do politického života. Po  vzniku prvej Slovenskej 
republiky (1939 – 1945) bol zvolený za poslanca snemu 
Slovenskej republiky za  Ružomberský okres. Taktiež 
bol členom mestského zastupiteľstva a  predsedom 
miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

387 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus I., s. 332.

a  predsedom župnej organizácie v  Podtatranskej župe. 
Bol členom zahraničného, sociálneho, zdravotníckeho 
a  kultúrneho výboru pri  vláde Slovenskej republiky 
a členom viacerých rád magistrátu mesta Ružomberok. 
Za túto politickú činnosť bol po obnovení Československa 
a postupnom nástupe komunistickej moci v  roku 1945 
perzekvovaný a  v  rámci vykonštruovaného súdneho 
procesu bol retribučným súdom v Bratislave v roku 1946 
odsúdený na  desať rokov väzenia z  dôvodu údajného 
kolaborovania s nacizmom.388

Zomrel počas výkonu trestu vo väznici v Leopoldove 
9. novembra 1950. Pochovaný bol na mestskom cintoríne 
v Kežmarku.389

 ■ Dr. Jozef Špirko
(vyučoval v rokoch: 1927/1928 – 1949/1950)
Narodil sa 2. apríla 1896 v  Spišskom Podhradí. 

Študoval na gymnáziu v Levoči, odkiaľ v roku 1914 odišiel 
študovať na  Premonštrátske gymnázium do  Rožňavy, 
kde sa zároveň formoval v  malom seminári. Teológiu 
začal študovať v  Spišskej Kapitule a  ukončil vo  Viedni. 
Kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1920 vo  Viedni. 
Jeho prvým pastoračným zaradením bola kaplánska 
stanica v  Zázrivej a  v  Kežmarku, kde sa podieľal 
na  založení slovenského gymnázia. Ako kežmarský 
kaplán predložil teologickej fakulte vo Viedni rigoróznu 
prácu. V  ostatných rigoróznych skúškach pokračoval 
na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Olomouci, 
kde bol 9. mája 1925 promovaný na  doktora teológie. 
Krátko po  promócii podnikol trojmesačnú študijnú 
cestu do Mníchova, Padernbornu, Kolína, kde si prehĺbil 
vedomosti v oblasti sociológie a cirkevného umenia. Tu 
sa pravdepodobne oboznámil z  dielom Jozefa Lortza 
a stal sa neskôr jeho nasledovníkom. Od r. 1927 ho biskup 

388 Porov. MIKLOŠKO, F. Nebudete ich môcť rozvrátiť. 
Bratislava: Archa, 1991, s. 175. Historický výskum odkryl, 
že Ján Ferenčík zachránil veľký počet obyvateľov židovského 
pôvodu z Ružomberka. Neúspešne sa pokúsil aj o záchranu 
rodiny Munkovcov.
389 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus I., s. 176 – 177; ARCHÍV BISKUPSKÉHO 
ÚRADU, Osobný spis Ferenčík, Ján; MAHÚT, J. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 52; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 32. V Lexikóne katolíckych kňazských 
osobností Slovenska je uvedený nesprávny dátum narodenia, 
uvádzaný 1. január namiesto 1. novembra. LETZ, Ján. Heslo 
Ferenčík, Ján. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 332; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 32; DLUGOŠ, František. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 
2015, s. 29 – 32.

Vojtaššák vymenoval za  profesora kánonického práva 
a  cirkevných dejín v  spišskom seminári. Okrem toho 
bol na cirkevnom súde defensor vinculi a prosynodálny 
examinátor. Neskôr učil aj  dogmatiku, patrológiu, 
sakrálne umenie, sociológiu, nemecký a maďarský jazyk, 
a to až do násilného zrušenia Vysokej školy bohosloveckej 
v roku 1950. V odbore cirkevných dejín sa vyprofiloval 
za jedného z najlepších odborníkov na Slovensku vôbec. 
V  roku 1943 získal docentúru z  cirkevných dejín. 
V rokoch 1943 – 1944 bol profesorom cirkevných dejín 
na  Katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
v  Bratislave. V  roku 1944 bol menovaný na  spišského 
kanonika. Začiatkom roku 1945 bol nemeckou políciou 
zatknutý pre podozrenie zo  spolupráce s  povstalcami. 
Po  násilnom zrušení spišského kňazského seminára 
v roku 1950 bol internovaný v Leopoldove a v Močenku, 
kde bol fyzicky a  psychicky týraný. V  roku 1952 bol 
z  väzenia prepustený, ale nebolo mu umožnené viac 
pôsobiť v  Spišskej diecéze. Od  roku 1952 až do  konca 
svojho života preto, vďaka priateľstvu s  košickým 
apoštolským administrátorom Jozefom Čárskym, 
pôsobil ako farár vo  Fričovciach. Zomrel 30. októbra 
1954 vo  Fričovciach, kde je pochovaný na  cintoríne 
v blízkosti kostola.390

390 Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 
1848, Tomus II., s. 252. Archív Dr. Jozefa Špirka; ABÚ-
SP, Protocollum status personalis sacerdotum dioecesis 
Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., s. 250 – 251; ŠAPO, 
SpALE, Archív Dr. Jozefa Špirka; LIPTÁKOVÁ, Helena. 
Archív Dr. Jozefa Špirku. Inventár, 1983; HROMJÁK, Ľuboslav. 
Život a dielo Dr. Jozefa Špirka: Diplomová práca. Spišské 
Podhradie 2000; ŠPIRKO, Jozef. Dejiny a umenie očami 
historika. Bratislava: LÚČ, 2001; HROMJÁK, Ľuboslav. 
Spišský historik Jozef Špirko a jeho prínos pre dejiny 
umenia a históriu Spiša. In CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). 
Z minulosti Spiša, 2004, roč. XII, s. 139 – 153; HROMJÁK, 
Ľuboslav. Profil Dr. Jozefa Špirka v jeho vrcholnom diele 
Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na vývin cirkevných 
dejín Slovenska. In Duchovný pastier, 2004, roč. 85, č. 
9, s. 559 – 569; HROMJÁK, Ľuboslav. In memoriam Jozef 
Špirko. In Duchovný pastier, 2004, roč. 85, č. 9, s. 555 – 558; 
HROMJÁK, Ľuboslav. Spišskí kňazi a teologická fakulta 
v Bratislave v rokoch 1936 – 1950. In HRABOVEC, Emília 
(ed.). Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936 – 1989. 
Trnava: SSV, 2011, s. 79-95; HROMJÁK, Ľuboslav. Ladislav 
Hanus a Jozef Špirko v Kežmarku. In CHALUPECKÝ, 
Ivan (ed.). Z minulosti Spiša, 2011, roč. XIX, s. 111 – 127; 
HROMJÁK, Ľuboslav. Slovenským cirkevným dejinám 
vložil do kolísky kritický úsudok. In Katolícke noviny, 2004, 
roč. 119, č. 46, s. 14 – 15; MAŤOVČÍK, Augustín a kol. 
Slovenský biografický slovník, zv. V., s. 494; CHALUPECKÝ, 
Ivan. Heslo Špirko, Jozef. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 
2000, s. 1344-1345; JANKOVIČ, V. – ŠKORUPOVÁ, A. 
Bibliografia k dejinám Slovenska, s. 71, 89, 90, 284, 298, 

Po obnovení Spišského kňazského seminára v  roku 
1990 sa zrodila milá tradícia, že bohoslovci kňazského 
seminára v  Spišskej Kapitule prichádzajú spolu 
s predstavenými na toto miesto vždy na okrúhle výročie 
jeho úmrtia, aby za neho odslúžili svätú omšu a v tichej 
modlitbe prejavili vďačnosť Bohu za život a dielo tohto 
kňaza a profesora.

Profesori kánonického práva v Spišskej 
Kapitule od roku 1990 po súčasnosť

 ■ Mons. Mgr. Michal Marek
(vyučoval v rokoch: 1990/1991 – 1993/1994)
Narodil sa 27. augusta 1925 v Haligovciach. Vysvätený 

za kňaza bol 26. júna 1949 v Spišskej Kapitule. Za kaplána 
nastúpil najskôr do  Dolného Smokovca, neskôr v  r. 
1951 bol kaplánom v  Nižných Ružbachoch a  Spišskej 
Novej Vsi. Od r. 1953 bol dočasným správcom farnosti 
Harichovce. V r. 1955 bol nespravodlivo odsúdený na 3 
a pol roka odňatia slobody a na 4 roky straty občianskych 
práv. Bol väznený a  v  tom istom roku aj  amnestovaný. 
Od r. 1956 pracoval ako robotník vo Výkupnom podniku 
v  Kežmarku, potom vo  Vojenských lesoch a  v  r. 1958 
pracoval v  obchode s  ovocím a  zeleninou. Od  roku 
1960 nastúpil opäť do pastorácie ako kaplán v Trstenej, 
v tom istom roku sa stal správcom farnosti Trstená. V r. 
1969 sa stal správcom farnosti Slovenská Ves, v r. 1973 
správcom farnosti Kežmarok, v r. 1989 správcom farnosti 
Batizovce, a zároveň sa stal súdnym vikárom Cirkevného 
súdu Spišskej diecézy. Od  roku 1990 začal prednášať 
kánonické právo v  Kňazskom seminári a  Teologickom 
inštitúte v  Spišskej Kapitule a  prednášal do  roku 1994. 
V  roku 1992 sa stal kaplánom Jeho Svätosti (Mons.). 
Od r. 1995 bol na dôchodku. Zomrel 27. februára 1996 
a pochovaný je vo svojom rodisku v Haligovciach.391

 ■ Mons. ICDr. Peter Holec
(vyučoval v rokoch: 1993/1994 – 1995/1996)
Narodil sa 25. júna 1953 v  Ružomberku. Za  kňaza 

bol vysvätený 6. júna 1976 v  Bratislave pre Košickú 
diecézu. Ako kaplán pôsobil vo  farnosti Košice-
Dóm. V  r. 1984 sa stal promotorom iustitiae, 1987 
exercitátor, a  v  r. 1989 sa stal členom prekladateľov 
Biblie a  viceoficiálom cirkevného súdu v  Košiciach. 

301, 303, 349, 373, 539; Reprezentačný lexikon Slovenska a 
Podkarpatskej Rusi, s. 323; JANEK, J. Kultúrne tradície Spišskej 
Kapitule, s. 3, 18, 70, 94, 146, 148, 166, 170, 172, 221 – 222, 
223; Schematizmus almae dioecesis Scepusiensis. Ružomberok: 
LEV, 1940, s. 188. 
391 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
1996, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
1996, s. 121 – 122.



112 113

Od  r. 1990 bol vo  viacerých službách: ceremoniár, 
diecézny cenzor, člen DLK, 1991 diecézny penitenciár, 
sudca na  Trnavskom metropolitnom súde, v  r. 1992 
bol prijatý za  kaplána Jeho Svätosti (Mons.). V  rokoch 
1993/1994 – 1995/1996 bol odborným asistentom 
na  Teologickom inštitúte v  Spišskom Podhradí, kde 
vyučoval niektoré oblasti kánonického práva (v tom 
čase ešte bohoslovci Košickej diecézy študovali spolu 
s bohoslovcami Rožňavskej a Spišskej diecézy v Spišskej 
Kapitule-Spišskom Podhradí). V r. 1994 sa stal súdnym 
vikárom Košického metropolitného súdu a  v  r. 1996 
začal vyučovať kánonické právo v  Košiciach. Licenciát 
z kánonického práva získal na KUL v Lubline v r. 1997 
a doktorát tiež v Lubline v r. 1998. Jeho ďalšie pôsobenie 
bolo spojené s Košickou arcidiecézou.392

 ■ Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
(vyučoval v rokoch: 1994/1995 – 2003/2004)
Narodil sa 14. októbra 1960 vo  Veľkej Lesnej. 

Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1987 v Nitre. V rokoch 
1987 – 1989 bol kaplánom v Ružomberku. Od decembra 
1989 do júla 1990 bol krátko tajomníkom Biskupského 
úradu v  Spišskej Kapitule. V  rokoch 1990 – 1994 
absolvoval štúdiá kánonického práva v  Ríme, ktoré 
ukončil licenciátom z  kánonického práva v  r. 1992. 
Počas prázdnin v  letných mesiacoch r. 1992 bol tri 
mesiace farským administrátorom v Mútnom. V rokoch 
1996 – 2017 bol súdnym vikárom. Počas svojho 
pôsobenia na cirkevnom súde bol aj v pastorácii –  farár 
v  Rudňanoch (1994 – 1996), farár v  Markušovciach 
(1997 – 2009). Od  r. 1994 začína učiť na  Teologickom 
inštitúte, v  Kňazskom seminári v  Spišskej Kapitule 
kánonické právo, najskôr ako odborný asistent 
(1994 – 2000), neskôr ako docent (2001 – 2004). 
Doktorát z  teológie ukončil v  Bratislave v  r. 1997 
a v roku 2001 sa habilitoval v odbore katolícka teológia. 
V r. 2004 bol menovaný za profesora katolíckej teológie 
a  v  r. 2011 sa stal kaplánom Jeho Svätosti (Mons.) 
Okrem toho je členom viacerých diecéznych grémií 
ako aj  členom medzinárodnej asociácie cirkevných 
právnikov. Je zakladajúcim členom a bol aj predsedom 
Slovenskej spoločnosti kánonického práva, zakladateľom 
a  redaktorom viacerých časopisov: Ius et iustitia, 
Tribunál, Nové horizonty. Od  roku 2004 pôsobil 
akademicky na  Pedagogickej fakulte v  Ružomberku, 
v  súčasnosti pôsobí na  Právnickej fakulte v  Bratislave. 

392 Porov. JARAB, J.-SEČKA, Š. a kol. V mene Božom. 
Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 
2000, s. 52.

Od roku 2018 je farárom v Dlhej nad Oravou, a zároveň 
sudcom cirkevného súdu.393

 ■ PaedDr. ICLic. Jozef Skupin, PhD.
(vyučoval v rokoch: 1997/1998 – 2001/2002)
Narodil sa 7. septembra 1962 v Kežmarku, pochádza 

z obce Mlynčeky, farnosť Rakúsy. Vysvätený za kňaza bol 
17. júna 1995 v Spišskej Kapitule a za kaplána nastúpil 
do  Levoče. V  rokoch 1995 – 2002 bol zároveň notár 
cirkevného súdu. Od roku 1997 začal učiť v kňazskom 
seminári a  Teologickom inštitúte v  Spišskej Kapitule 
kánonické právo. V r. 1998 ukončil postgraduálne štúdia 
licenciátom z  kánonického práva na  KUL v  Lubline. 
Pastoračne pôsobil ako farský administrátor v  Žehre 
v rokoch 1997 – 2004, potom ako výpomocný duchovný 
najskôr v  Žehre v  rokoch 2004 – 2005, neskôr od  r. 
2005 vo  farnosti Slatvina, kde pomáha stále. V  rokoch 
2012 – 2016 bol aj  cirkevným cenzorom v  matérii 

393 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
2010, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2011, s. 39; Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
2017, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2017, s. 47; Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Acta 
Curiae Episcopalis Scpepusiensis 1/2018. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad, 2018, s. 7.

kánonického práva. Na  cirkevnom súde prešiel neskôr 
viacerými službami: – notár a  kancelár (2002 – 2007), 
sudca (2007 – 2013), obhajca zväzku (2010 – 2014), 
od r. 2014 je kancelár cirkevného súdu. V r. 2014 ukončil 
doktorandské štúdium v odbore odborová didaktika.394

 ■ ICDr. Róbert Brtko, PhD.
(vyučoval v rokoch: 2001/2002 – 2003/2004)
Narodil sa 23. mája 1968 v Ružomberku, pochádza 

z  Likavky. Vysvätený za  kňaza bol 20. júna 1992 
v  Spišskej Kapitule. Za  kaplána nastúpil v  Spišskej 
Kapitule, avšak od  jesene toho istého roku bol poslaný 
na štúdiá kánonického práva do Ríma. Licenciát ukončil 
v r. 1995 a po doktorandskom štúdiu nastúpil v r. 2001 
za  farára do  Komjatnej. Zároveň začal učiť kánonické 
právo v  kňazskom seminári, na  Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule. Učil do r. 2004, keď zanechal kňazskú 

394 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
2017, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2017, s. 185; Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Acta 
Curiae Episcopalis Scpepusiensis 1/2018. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad, 2018, s. 7.

službu. V súčasnosti je na základe milosti Svätého Otca 
laicizovaný.395

 ■ doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
(vyučoval v rokoch: 2003/2004 – 2016/2017)
Narodil sa 26. mája 1972 v  Trstenej, odkiaľ 

aj  pochádza. Za  kňaza bol vysvätený 22. júna 1996 
v  Spišskej Kapitule. Za  kaplána nastúpil do  Popradu. 
V  rokoch 1997 – 2002 absolvoval postgraduálne 
štúdium kánonického práva v  Ríme, ktoré zakončil 
v r. 2002 doktorátom z kánonického práva. Zároveň sa 
stal sudcom Cirkevného súdu Spišskej diecézy. V  tom 
istom roku sa stal aj viceoficiálom cirkevného súdu, túto 
službu vykonával až do  r. 2017. V  rokoch 2002 – 2004 
bol zároveň farským administrátorom v  Spišskom 
Hrhove, v r. 2004 – 2006 bol výpomocným duchovným 
v  Poľanovciach. Od  r. 2004 začal učiť, najskôr ako 
odborný asistent, neskôr ako docent na  Teologickom 
inštitúte v  Spišskej Kapitule. Od  r. 2017 je farárom 

395 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
1996, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
1996, s. 114.
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a  dekanom v  Námestove, a  zároveň od  r. 2018 je 
aj sudcom cirkevného súdu.396

 ■ ICLic. Marek Tomaga
(vyučoval v rokoch: 2017/2018 – po súčasnosť)
Narodil sa 26. mája 1978 v  Trstenej, pochádza 

z  Tvrdošína. Za  kňaza bol vysvätený 20. júna 2009 
v Spišskej Kapitule. V rokoch 2009 – 2010 bol kaplánom 
v  Ružomberku, kde zostal zaradený ako výpomocný 
duchovný do  r. 2013. V  rokoch 2010 – 2013 študoval 
kánonické právo v  Benátkach. V  rokoch 2013 – 2014 
bol kancelárom cirkevného súdu, potom od  mája 
do  júla 2015 bol farským administrátorom v  Hutách, 
neskôr v  r. 2015 – 2017 pôsobil ako kaplán v  Dolnom 
Kubíne a  zároveň sudca cirkevného súdu Spišskej 
diecézy. V  júli 2017 bol pár dní výpomocný duchovný 
v  Spišskej Kapitule a  potom do  konca roka 2017 bol 
farským administrátorom v  Poľanovciach. Od  roku 
2017 začal učiť kánonické právo v  kňazskom seminári 
a Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od r. 2018 sa 

396 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 
2017, Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2017, s. 159; Porov. ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Acta 
Curiae Episcopalis Scpepusiensis 1/2018. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad, 2018, s. 7.

stal súdnym vikárom, a zároveň aj cirkevným cenzorom 
v matérii kánonického práva.397

Na záver možno už len dodať, že Spišský kňazský 
seminár mal od  začiatku vynikajúcich učiteľov 
a  profesorov aj  v  oblasti kánonického práva. Zrejme 
práve preto po  obnovení činnosti kňazského seminára 
a  vzdelávania na  Spišskej Kapitule sa začala aj  tradícia 
sympózií kánonického práva, ktoré boli pravidelne 
organizované v  letných mesiacoch práve v  priestoroch 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. 
Pravidelným hosťom na  sympóziách kánonického 
práva bol rodák z  obce Kurimany (pri Levoči) P. 
Daniel Juraj Faltin OFMConv., ktorý bol vtedy sudcom 
Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a kardinál 
Zenon Grocholewski, ktorý bol v  tom čase prefektom 
Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Pri  zrode 
tejto tradície stál vtedajší vyučujúci kánonického práva 
a potom zakladateľ Slovenskej spoločnosti kánonického 
práva Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD., 
rektor kňazského seminára Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, 
PhD. a vicerektor Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., ktorý 
sa neskôr stal spišským pomocným a potom aj diecéznym 
biskupom a dnes je už vo večnosti. Na týchto sympóziách 
sa zúčastňovalo množstvo domácich i  zahraničných 
hostí z radov kňazov i  laikov, ktorí poväčšine pracovali 
na  cirkevných súdoch. Sympózia kánonického práva 
na  Spiši prispeli tak k  celkovej formácii pracovníkov 
cirkevných sudcov v  oblasti právnicko-kánonickej 
a k rozvoju právnej i kánonickej vedy tak na Slovensku 
ako aj v Českej republike.

LITURGIKA A LITURGICKÝ SPEV

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak OFS, PhD.

Úvod
Spišská Kapitula bola od  pradávna významným 

kultúrnym a  náboženským centrom Spiša. Ako sídlo 
prepoštov, biskupov, jednej z  najstarších kapitulských 
škôl z 13. storočia, prvej Učiteľskej akadémie v Uhorsku 
z  roku 1819, Vysokej školy bohosloveckej z  roku 1815 
i spišského kňazského seminára z roku 1780.398
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Kresťanstvo na  Slovensku sa už v  9. storočí značne 
rozšírilo. Zaslúžila sa o to predovšetkým benediktínska 
rehoľa, ale taktiež aj  veľkomoravská misia sv. Cyrila 
a  Metoda, pretože ich žiaci sa po  vyhnaní z  Veľkej 
Moravy dostali do mnohých oblastí Slovenska.399 To, že 
sa dostali aj na Spiš, dosvedčuje aj archeologický výskum 
na  území Spišskej Kapituly, ktorý preukázal, že sa 
na tomto mieste nachádzal pomerne veľký benediktínsky 
kláštor zasvätený sv. Martinovi.400 Jeho počiatky 
siahajú až do  9. storočia. Z  neskorších kresťanských 
stavieb tu boli objavené základy Kaplnky sv. Ondreja 
a Kaplnka Radostnej Panny Márie z 13. storočia známej 
aj  ako pútnická kaplnka. Neskôr bola premenovaná 
na  Kaplnku sv. Valentína. Dá sa predpokladať, že ju 
postavili benediktíni ako farský kostol pre osadu, ktorá 
vznikla poniže kláštora. Po vzniku Spišského prepoštstva 
a po postavení katedrály a zániku pôvodnej obce zostala 
ako pútnická kaplnka.401 Tieto skutočnosti poukazujú 
na to, že sa na mieste dnešnej Spišskej Kapituly už v 10. 
storočí pestovala liturgia a liturgická hudba a to v obrade 
západnom (benediktíni – benediktínsky kláštor) i  vo 
východnom (žiaci sv. Cyrila a  Metoda – kostol Panny 
Márie Radostnej, Bohorodičky).

Liturgika a liturgický spev  
počas Spišského prepoštstva
Pred vznikom spišskej diecézy sa o  výchovu 

budúcich kňazov na  Spiši staralo spišské prepoštstvo. 
Jeho vznik sa datuje do rokov 1190 – 1197. Totiž vtedy 
duchovná inštitúcia rehole benediktínov, pôsobiaca 
v  lokalite na  Pažici už od  11. storočia, bola povýšená 
na  sídlo spišského prepošta.402 V  spišskom prepoštstve 
sa uskutočňovali tri formy výchovy kléru, ktoré v tomto 
období boli zvyčajné v  Cirkvi.403 Cirkev v  Uhorsku sa 
riadila podľa Tretieho lateránskeho koncilu, na ktorom 
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bolo v  roku 1179 prijaté uznesenie, že pri  každom 
katedrálnom kostole má byť ustanovený magister, 
zodpovedajúci za  vyučovanie klerikov.404 Štvrtý 
lateránsky koncil (1215) rozšíril túto povinnosť na všetky 
kostoly. Podľa uznesení tohto koncilu mal byť v každom 
katedrálnom chráme ustanovený učiteľ Svätého písma 
a  morálnej teológie.405 V  Uhorsku uviedli do  života 
uznesenia Lateránskeho snemu a povinnosť vychovávať 
klerikov pri  katedrálnych kostoloch, neskôr aj  pri 
farských, pridelili kanonikovi lektorovi a  kantorovi.406 
V Spišskej Kapitule už za prepošta Mateja (1234 – 1258) 
bola zriadená takáto kapitulská hodnosť.407 Spišská 
Kapitula mala spočiatku 4 kanonikov (1209), neskôr sa 
ich počet zvyšoval, až sa napokon ustálil na 10. Už v 13. 
storočí založila školu, jednu z najstarších na Slovensku. 
Počas reformácie tu bol jeden z  ostrovov katolíkov, 
pretože takmer celé okolie bolo evanjelické. V roku 1646 
sa tu usadili Jezuiti, krátko na to tu otvorili gymnázium, 
ktoré sa tešilo najlepšej povesti.408 Mnohí absolventi 
týchto jezuitských štúdií sa vybrali na duchovnú dráhu 
a stali sa z nich vzdelaní a horliví kňazi.409 A tak výchova 
kléru na  Spiši po  Tridentskom koncile (1545 – 1563) 
až do  vzniku Spišskej diecézy (1776) sa uskutočňovala 
najprv v  Trnavskom kňazskom seminári z  roku 1566 
a  po jeho zániku na  Pápežskom Uhorskom kolégiu, 
neskôr na  Uhorsko-nemeckom kolégiu z  roku 1579 
až napokon v  roku 1623 ostrihomský arcibiskup Peter 
Pázmány, slovenský rodák, založil Kňazský seminár 
tzv. Pázmaneum pri  Katolíckej univerzite vo  Viedni.410 
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Zo Slovenska tam študovalo približne desať klerikov.411 
Svoje zastúpenie tam mali aj  kandidáti kňazstva 
zo Spiša.412

Liturgika a liturgický spev  
po vzniku Spišskej diecézy
Vznik spišského seminára úzko súvisí so  vznikom 

diecézy. Aj  keď počas celého stredoveku a  novoveku 
existovala na  Spišskej Kapitule veľmi významná 
kapitulská škola, ktorú viedol kanonik lektor a  kantor, 
predsa však pokusy o  zriadenie kňazského seminára 
začali až po  zriadení diecézy na  žiadosť cisárovnej 
Márie Terézie (1740 – 1780) pápežskou bulou Pia VI. 
„Romanus Pontifex“ z  13. marca 1776.413 Povinnosť 
zriadiť diecézny kňazský seminár vyplývala z predpisov 
Tridentského snemu (1545 – 1563), ktorý nariaďoval 
každému biskupovi mať vlastný seminár pre diecézu.414 
Potreba zriadenia spišského seminára sa komplikovala 
ďalšou dôležitou potrebou, a  síce zriadiť kňazský 
domov pre starých a  práceneschopných kňazov, ktorí 
vznikom spišskej diecézy stratili nárok na ich ubytovanie 
v  Ostrihome, ako tomu bolo pred  založením diecézy. 
Nakoľko chýbala budova vhodná na umiestnenie domu 
pre starých kňazov a  pre seminár, cisárovná Mária 
Terézia dekrétom z 29. októbra 1779 darovala na  tento 
účel prvému spišskému biskupovi Karolovi Salbeckovi 
budovu bývalej jezuitskej rezidencie v Spišskej Kapitule 
a  zároveň jezuitské majetky v  Studenci a  želiarstvo 
vo Vyšnom Slavkove.415 Podľa dekrétu mala byť z tohto 
majetku vydržiavaná bývalá jezuitská rezidencia, 
v  ktorej mali byť umiestnení klerici, ktorí sa mali 
vrátiť z  viedenského a  budínskeho seminára, aby sa tu 
pripravovali na  kňazskú vysviacku. Účel tejto budovy 
ako kňazský domov pre starých kňazov a prípravu pre 
budúcich novokňazov prezrádza aj nápis na mramorovej 
tabuli umiestnenej nad seminárskou bránou: 
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A tak v budove bývalej jezuitskej rezidencie od roku 
1780 bývalo každoročne 4 – 6 kňazov a  6 – 8 klerikov 
s  ukončenými teologickými štúdiami vo  Viedni, 
v Budíne a neskôr v generálnom seminári v Bratislave. 
Klerici zvykli bývať v kňazskom domove 3 až 6 mesiacov. 
Nad ich bezprostrednou prípravou bdel jezuita František 
Kovalský. Vznik spišského seminára však oddialilo 
nariadenie cisára Jozefa II., ktorým zrušil diecézne 
semináre a  zriadil tzv. generálne semináre. Pre územie 
dnešného Slovenska to bol generálny seminár v Bratislave. 
Po  smrti cisára generálne semináre zanikli a  opäť sa 
zrodila myšlienka na  vytvorenie vlastného spišského 
seminára. Túto iniciatívu podporila aj Miestodržiteľská 
rada, ktorá svojim nariadením zo  dňa 17. novembra 
1797 prisúdila novému spišskému semináru majetky 
v  Studenci a  kňazský domov na  Spišskej Kapitule.416 
Biskup Révay zvolal dňa 24. októbra 1802 kňazskú radu 
do Spišského Štiavnika, kde bolo jeho letné sídlo, kde sa 
dohodlo na utvorení tzv. seminárskeho fondu, ktorý mal 
pozostávať z  10 % pozostalosti po  kňazoch a  kanonici 
mali prispieť sumou 100 rímskych florénov.417 Tak sa 
mohlo pristúpiť k stavbe seminára. Rátalo sa s kapacitou 
pre 42 bohoslovcov. V  centrálnom seminári v  Budíne 
ostali dve bezplatné miesta pre spišských bohoslovcov. 
Činnosť a  štatúty seminára určila miestodržiteľská 
rada nariadením zo  4. septembra 1804, podľa ktorých 
rektorom mal byť vždy jeden kanonik Spišskej kapituly. 
Biskup Révay však 9. januára 1806 zomrel a práce okolo 
vzniku spišského seminára ostali na  pleciach nového 
biskupa baróna Michala Brigida. Ten v roku 1810 poveril 
riadením stavby seminára kanonika Juraja Paleša, tvorcu 
prvej slovensky napísanej pedagogiky.418 Začiatok stavby 
prezrádza tympanón na frontálnej stene budovy, kde je 
nápis: FRANCISCUS I. RELIGIONI ET SCIENTIIS 
MDCCCX.

Práce na seminári sťažovala zložitá finančná situácia 
a aj keď diecézny klérus prispieval na seminársky fond, 
napriek tomu skepticky hľadel na svoj vlastný seminár. 
Na  naliehanie miestodržiteľskej rady sa práce ukončili 
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pomerne rýchlo a  12. novembra 1815 bolo slávnostné 
otvorenie spišského seminára, do  ktorého prišlo 
študovať prvých 27 spišských bohoslovcov z trnavského 
seminára.419 Potom nasledovalo slávnostné Veni sancte 
v spišskej katedrále, ktorému predsedal pomocný biskup 
Štefan Čech, ktorý bol generálnym vikárom biskupa 
Brigida.420 Patrónom seminára sa stal sv. Ján Nepomucký. 
Prvým rektorom seminára bol Daniel Udránsky, ktorý 
dal semináru seminársky poriadok ako aj  personálne 
obsadenie profesorov v  založenom spišskom seminári. 
17. novembra 1815 rektor otvoril akademický rok 
a  20. novembra sa začali prednášky. Rektor seminára 
prednášal cirkevné právo a cirkevné dejiny, vicerektorom 
bol Jozef Marcinko, špirituálom a  profesorom biblika 
a hermeneutiky bol člen Slovenského učeného tovarišstva 
Jozef Klinovský, Dr. Alojz Loth vyučoval dogmatiku 
a polemiku a Anton Majdon morálku a pastorálku.

Spišskí klerici do roku 1876 nosili čiernu reverendu 
s  čiernym cingulom, ale keďže v  ostatných uhorských 
seminároch pod  vplyvom klerikov z  viedenského 
Pazmánea nosili reverendy belasé, rektor seminára 
Pavol Richnavský (1872 – 1894) získal od biskupa Juraja 
Császku dovolenie nosiť reverendy tmavomodrej farby 
s  čiernym cingulom. K  jazykovej znalosti cudzích rečí 
prispel biskup Ladislav Pyrker, zakladateľ Učiteľského 
ústavu a neskôr benátsky patriarcha, ktorý nariadil, aby 
sa klerici trikrát do týždňa cvičili v nemeckej reči a aby 
cvičné kázne boli striedavo po  slovensky a  nemecky. 
Nad  vyučovaním v  spišskom seminári mala dozor 
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cirkevná vrchnosť, čo obmedzovalo vedeckú slobodu 
prednášajúcich. Profesori spišského seminára boli veľmi 
progresívni napojenosťou na  nemeckých teológov, 
a  preto sa často dostávali do  konfliktu s  cirkevnou 
vrchnosťou. Takto už hneď v samých začiatkoch seminára 
v roku 1822 profesor dogmatiky Anton Majdon sa dostal 
do  sporu s  kardinálom a  ostrihomským arcibiskupom 
Alexandrom Rudnayom v  otázke učenia o  dedičnom 
hriechu. Podobne to bolo aj  v prípade profesora 
biblických vied Dominika Bijacovského, ktorý spochybnil 
autorstvo Izaiáša v  36 – 39. kapitole. Ich tvrdenia boli 
mimoriadne moderné, a  čas im dal za  pravdu, čím 
sa ukazuje, že predbehli svoju dobu minimálne o  sto 
rokov. Maďarizačnému tlaku zo strany miestodržiteľskej 
rady v  roku 1841 zdarne odporoval rektor seminára 
Dominik Bijacovský logickou argumentáciou potreby 
zachovania latinčiny v  seminári pre terminologickú 
neustálenosť maďarčiny. Záujem o  umelecké pamiatky 
v druhej polovici 19. stor. našlo živý ohlas aj v spišskom 
seminári, kde v  roku 1868 bol zavedený ako povinný 
predmet kresťanská archeológia, ktorú prednášal 
slávny kunsthistorik Spiša Dr. Ján Vajdovský. Záujem 
o  kultúru prezrádza aj  spolok spišských bohoslovcov 
Krajciarový spolok, založený v  roku 1876, ktorý mal 
na  starosti zveľaďovanie krásy v  seminárskej kaplnke. 
Seminárska knižnica do  roku 1890 mala 4000 zväzkov 
(ešte z  čias jezuitov od  dp. Kučmu), bola obohatená 
zbierkou teologických kníh bývalého špirituála a neskôr 
administrátora vo  Vyšnom Slavkove Alojza Kavača, 
ktorou spišský seminár získal väčšiu časť Migneho 
Patrológie.

Plán prestavby kňazského seminára z roku 1810.
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Profesori liturgiky a liturgického spevu

 ■ Anton Majdon, pastoralista a liturgista (od r. 1815)
Liturgika sa v  čase vzniku kňazského seminára 

na  Spiši samostatne neprednášala, avšak mala svoje 
miesto v  rámci pastorálnej teológie, a  tak za  prvého 
učiteľa liturgiky v  kňazskom seminári na  Spiši možno 
považovať Antona Majdona, ktorý bol aj  prefektom 
seminára. Na svojich prednáškach okrem iného klerikov 
učil po latinsky, spievať, slúžiť svätú omšu a vysluhovať 
sviatosti. Taktiež ich učil orientovať sa v  cirkevnom 
kalendári.421

 ■ Jozef Marcinko, pastoralista a liturgista (od r. 1826)
Narodil sa 15. marca 1777 v Klčove. Po gymnaziálnych 

štúdiách pokračoval v  štúdiu teológie v  Generálnom 
seminári v  Bratislave a  v  Spišskej Kapitule. Za  kňaza 
bol vysvätený 25. 08. 1801. V  roku 1816 bol zvolený 
za  vicerektora Kňazského seminára, v  roku 1818 sa 
stal riaditeľom Učiteľského ústavu a  v  roku 1826 bol 
vymenovaný za  rektora Kňazského seminára. Od  roku 
1829 bol katedrálnym kanonikom a  archidiakonom. 
V  seminári i  v  učiteľskom ústave vyučoval morálnu 
a  pastorálnu teológiu. V  rámci pastorálky vyučoval 
aj  liturgiku a  cirkevný spev, a  to tak seminaristov ako 
aj budúcich učiteľov a kantorov. Zomrel 8. augusta 1837 
v 61. roku svojho života v Spišskej Kapitule.422

 ■ Dominik Bijacovský, biblista a učiteľ spevu  
(od r. 1829)
Narodil sa v  Spišskej Kapitule 20. februára 1788 

v rodine kapitulského regenschoriho Jána Bijacovského. 
Po  gymnaziálnom štúdiu v  Levoči pokračoval 
vo  vysokoškolských štúdiách v  Trnave, Jágri a  Pešti. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1810 v Spišskej Kapitule. 
V  roku 1822 sa stal profesorom biblickej teológie 
a  vyučoval aj  spev v  seminári a  v  Učiteľskom ústave. 
V  roku 1829 bol menovaný za  kanonika kustosa. 
V  roku 1837 sa stal rektorom Kňazského seminára 
a riaditeľom Učiteľského ústavu. V rokoch 1847 – 1851 
bol kapitulným vikárom. V  najťažších rokoch 1848 
až 1849 sa zaslúžil o  zachovanie kňazského seminára 
a  Učiteľského ústavu. Keď ho miestodržiteľská rada 
nútila učiť študentov v  maďarskom jazyku, odpovedal 

421 Porov. HROMJÁK, Ľuboslav. 2017. Dejiny 
teologického vzdelávania na Spiši v stredoveku. In: TARAJ, 
Martin – MAJDA, Martin (ed.). Znaky časov vo svetle výročí: 
200. výročie Spišského kňazského seminára. Spišské Podhradie: 
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2017, s. 18. 
422 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 38 – 39. 

im: „jazyk latinský je pri štúdiu teológie nevyhnutný.423 
Zomrel 8. apríla 1869 v Spišskej Kapitule.424

 ■ Michal Labucký, učiteľ spevu (od r. 1846)
Narodil sa 20. januára 1808 v  Spišských Vlachoch. 

Gymnaziálne štúdia absolvoval v  Levoči. Filozofiu 
študoval v Jágri, teológiu v Košiciach a v Budapešti, kde 
obhájil aj doktorát z teológie. Ordinovaný bol 27. februára 
1831. V roku 1842 sa stal kanonikom teológom. V roku 
1846 bol menovaný za  rektora Kňazského seminára 
a neskôr aj za riaditeľa Učiteľského ústavu. V roku 1860 
bol menovaný za  kanonika kantora. Vyučoval okrem 
iného aj  spev seminaristov i  študentov Učiteľského 
ústavu. Zomrel 16. októbra 1866 v Spišskej Kapitule.425

 ■ Karol Pisch, biblista a učiteľ spevu (od r. 1851)
Narodil sa 24. mája 1819 v  Solivare. Gymnaziálne 

štúdia absolvoval v  Levoči. Filozofiu študoval v  Jágri 
a  teológiu vo  Viedni. Ordinovaný bol 4. augusta 1842. 
V  roku 1851 začal prednášať biblickú teológiu a  spev 
v  kňazskom seminári a  v  Učiteľskom ústave. V  roku 
1865 sa stal rektorom kňazského seminára. V roku 1868 
bol menovaný za kanonika kustosa a neskôr za kanonika 
kantora. V  roku 1891 bol vybraný za  bacienskeho 
biskupa. 14. júla 1893 zomrel.426

 ■ Ján Jurík, biblista, kanonista, cirkevný historik 
a učiteľ spevu (od r. 1897)
Narodil sa 8. januára 1866 v  Hrabušiciach. 

Gymnaziálne štúdia absolvoval v Levoči a Jágri. Teológiu 
študoval vo Viedni a tam obhájil aj doktorát z teológie. 
Za kňaza bol vysvätený 1. septembra 1889. Roku 1897 sa 
stal profesorom biblika, kánonického práva, cirkevných 
dejín a  spevu. V  roku 1915 bol menovaný za  rektora 
kňazského seminára a  za kanonika kantora. Od  roku 
1924 bol štyri roky dekanom kánonickej kapituly. Zomrel 
2. augusta 1939.427
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Liturgika a liturgický spev po menovaní  
Jána Vojtaššáka za spišského biskupa
Nová situácia nastala pre spišský kňazský seminár 

po skončení I. svetovej vojny, kedy sa novým rektorom 
stal Ján Vojtaššák, ktorý aj po menovaní za biskupa v roku 
1920 nezabudol na  seminár a  dbal o  jeho zveľadenie. 
Za  rektora kňazského seminára biskup Ján Vojtaššák 
vymenoval v  roku 1921 svojho prvého generálneho 
vikára, kanonika Jozefa Vojtička, neskoršieho pápežského 
preláta Sancta sedis.428 Po  reforme štúdia v  seminári 
v roku 1922 sa filozofia študovala jeden rok a štyri roky 
teológia. Na  popud pápeža Pia XI., ktorý encyklikou 
Studiorum Ducem z  roku 1923 nariadil zasvätiť deň 7. 
marca ako patróna všetkých katolíckych škôl, spišský 
seminár od  roku 1924 zaviedol slávnostnú akadémiu 
sv. Tomáša Akvinského.429 Bohoslovci sa pravidelne 
zúčastňovali na  sv. omšiach. V  týždni v  seminárskej 
kaplnke, kde sa od založenia prvého Učiteľského ústavu 
na Spiši (1819) zúčastňovali aj budúci učitelia, ktorí sa 
striedali s  bohoslovcami pri  organovaní. V  nedeľu sa 
zúčastňovali na  slávnostnej sv. omši v  katedrále, počas 
ktorej asistovali biskupovi a spievali gregoriánsky chorál.

V rokoch 1932 – 1933 sa uskutočnila veľká prestavba 
seminára na  popud biskupa Vojtaššáka. Stavbu 
projektoval architekt Jozef Šašinka z Popradu. Vonkajšia 
prestavba sa stala pre spišský seminár definitívnou. 
Bola zbúraná vežička a zvonica kaplnky a budova bola 
zvýšená o  jedno poschodie. V  roku 1937 biskup Ján 
Vojtaššák zadovážil pre seminár nový päťregistrový 
organ s  pedálom od  firmy Rieger. Keď v  roku 1937 
vykonal vizitáciu spišského seminára apoštolský 
vizitátor, profesor Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty v  Olomouci, neskorší olomoucký biskup Jozef 
Matocha, bol tak ohromený, že spišský seminár nazval 
„svetlým bodom medzi seminármi“. 12. apríla 1933 
nariadil biskup zriadiť seminársku knižnicu a  sústrediť 
všetky knihy Spišskej Kapituly do seminárskej knižnice, 
ktorá v  čase pred  násilným zrušením seminára v  roku 
1950 mala až okolo 30.000 zväzkov, čím sa zaradila 
medzi najbohatšie knižnice na Slovensku.

Tzv. klasická éra spišského seminára vyvrcholila 
počas rektorstva Ferka Skyčáka (1938 – 1944), 
ktorý nadviazaním na  svojho predchodcu Jozefa 
Vojtíčka a  Jána Ferenčíka, pozdvihol spišský seminár 
na  európsku úroveň. Seminár za  čias Skyčáka sa stal 
priam nedotknuteľným a  nedosiahnuteľným mýtom, 
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zhromažďujúcim v sebe vrchol slovenskej intelektuálnej 
špičky profesorov ako: Jozef Špirko, Ladislav Hanus, 
Ján Jalovecký, Mikuláš Stanislav, mučeník Štefan 
Barnáš, Jozef Ligoš. Slovenský cirkevný historik Jozef 
Špirko, vydaním manuálu z  cirkevných dejín Cirkevné 
dejiny s osobitným zreteľom na slovenský vývin sa stal 
prvým nasledovníkom významného historika Jozefa 
Lortza, ktorý svojou metódou sledovania vývinu ideí, 
ktoré ovplyvnili chod dejín, urobil podstatný medzník 
v svetovej cirkevnej historiografii. V Špirkovom vnímaní 
histórie zohral dôležitú úlohu aj Hugo Rahner. Ladislav 
Hanus zasa bol ovplyvnený symbolizmom Romana 
Guardiniho, historikom a literátom Josefom Huizingom, 
predovšetkým jeho dielom Jeseň stredoveku. Ďalší 
profesor na  Spiši, Ján Jalovecký, zasa predstavuje 
nadšenca liturgickej reformy ešte pred  otvorením 
zasadaní Druhého vatikánskeho koncilu. Rektor Skyčák 
ho nazýval perlou seminára. Na  základe toho môžeme 
smelo tvrdiť, že spišský seminár sa v  tých časoch stal 
teologickým a intelektuálnym ohniskom porovnateľným 
s  ostatnými podobnými inštitúciami Európy. Veľkú 
zásluhu mal na tom spišský biskup Ján Vojtaššák.

V seminári fungovalo viacero spolkov. Medzi 
najvýznamnejšie patril Literárny spolok sv. Pavla 
na  šírenie teológie v  slovenskej reči, a  v roku 1939 
profesorom Jánom Jaloveckým založený Liturgický 
krúžok sv. Gregora Veľkého, ktorý vydával liturgický 
časopis Svetlo a Liturgické zošity, ktoré boli priekopníkmi 
liturgickej predkoncilovej reformy na  Slovensku. 
V  roku 1935 bola založená aj  Mariánska kongregácia 
bohoslovcov (Congregatio Immaculatae Conceptionis 
B. V. M et  s. Joannis Vianney). Nemeckí bohoslovci sa 
v  roku 1935 zapojili do  spolku nemeckých vzdelaných 
katolíkov Akademische Bonifatius-Einigung zur Pflege 
des religiösen Lebens katholischer Gebildeter a  s  ním 
spojenou knižnicou, ktorá mala okolo 200 titulov. 
V  seminári bolo aj  sídlo redakcie časopisov vysokej 
kultúrnej úrovne ako: Rozvoj, Kultúra, Obroda, Svetlo, 
Sv. Rodina, Kráľovná mája a Spišské noviny.430

Tento vývoj však hrubo zastavili spoločensko-
politické udalosti v Československu. Od roku 1944 sa stal 
rektorom Štefan Barnáš, ktorý pod silným komunistickým 
tlakom musel bojovať o  existenciu seminára 
a zhromaždiť profesorský zbor, ktorý vypuknutím SNP 
bol z  bezpečnostných dôvodov rozpustený, nakoľko 
v  spišskom seminári bol zriadený nemecká vojenská 
nemocnica. Komunistický režim po  puči vo  februári 
1948 začal svoj otvorený boj proti Cirkvi. V roku 1949 bol 

430 Porov. CHALUPECKÝ, Ivan. 2000. Pohľad do histórie 
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dosadený vládny zmocnenec na biskupský úrad, biskup 
Ján Vojtaššák sa dostal do  domácej izolácie. Rektor 
seminára bol v roku 1950 odvlečený do sústreďovacieho 
tábora pre kňazov v Mučeníkoch a vrhnutý do väzenia. 
Zákonom č. 58/ z  18. 5. 1950 boli kňazské semináre 
vylúčené z  pôsobnosti zákonov o  vysokých školách 
a vládnym nariadením č. 112/ 1950 zo 14. 7. 1950 boli 
všetky diecézne kňazské semináre zrušené. Jediným 
seminárom pre bohoslovcov sa stal Kňazský seminár sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave.431

V budove seminára bola spočiatku zriadená vojenská 
hudobná škola a  neskôr škola Verejnej bezpečnosti. 
Budova najstaršieho učiteľského ústavu v Uhorsku bola 
zmenená na ústredný archív štátnej bezpečnosti.432

Najvýznamnejší pedagógovia  
liturgiky a liturgického spevu

 ■ PhDr. Ján Brišák
(*1904 Rabča, okr. Námestovo – †1978 Rabča) 

náboženský spisovateľ, liturgista, vychovávateľ
Od r. 1922 študoval v  Spišskej Kapitule a  v  rokoch 

1923 – 1929 filozofiu a  teológiu na  univerzite 
v  Innsbrucku, kde získal doktorát filozofie. V  Spišskej 
Novej Vsi pôsobil ako profesor náboženstva na Štátnom 
učiteľskom ústave, tiež ako riaditeľ Rádového slovenského 
dievčenského gymnázia Kongregácie dcér Božského 
Vykupiteľa. V  rokoch 1943 – 1951 bol gymnaziálnym 
profesorom a  kaplánom v  Ružomberku. Po  krátkom 
väznení sa neskôr stal dekanom námestovského 
dekanátu. V  roku 1969 ho rehabilitovali len čiastočne. 
Ako kňaz sa zameral na  výchovu mládeže. Za  svojho 
ružomberského účinkovania viedol tamojší skauting. 
Vydal viacero brožúr o  liturgii. Jeho najvýznamnejším 
dielom je modlitbová kniha Hore srdcia. Táto liturgická 
modlitebná knižka dosiahla najväčšie rozšírenie 
medzi slovenskými katolíckymi veriacimi. Obracal 
sa na  kňazskú katolícku elitu, aby predovšetkým ona 
cieľavedome orientovala slovenskú inteligenciu. Úzko 
spolupracoval s  Kňazským seminárom a  s  Liturgickou 
komisiou v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.433
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 ■ Prof. ThDr. Mons. Štefan Faith
(*1894 Markušovce – †1979 Spišská Nová Ves, 

pochovaný v  Markušovciach), profesor pastorálnej 
a  morálnej teológie, homiletik, pedagóg a  náboženský 
publicista

Teológiu študoval vo  Viedni. V  spišskom seminári 
zastával aj  funkciu špirituála. V  spišskej diecéze viedol 
viacero náboženských spolkov. Pôsobil ako profesor 
a  dekan na  Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte 
v  Bratislave. Za  jeho „politickú pasivitu“ ho pozbavili 
profesúry. Získal titul pápežského komorníka, bol 
dekanom bohosloveckej fakulty, členom Slovenskej 
učenej spoločnosti a  Katolíckej akadémie. Venoval sa 
viacerým aktuálnym problémom katolíckej morálky, 
cirkevnému apoštolátu z  dogmatického i  pastoračného 
hľadiska, aj kazateľstvu a jeho dejinám. Ako pastoralista 
sa venoval aj otázkam z liturgie sviatostí a svätenín.434

 ■ Prof. PhDr. ThDr. Ladislav Hanus
(*1907 Liptovský Svätý Mikuláš – †1994 

Ružomberok), filozof sakrálneho umenia, teológ, 
pedagóg, publicista, prekladateľ, trpiteľ za vieru435

Po dvoch semestroch štúdia teológie v  Spišskej 
Kapitule ho poslali študovať na  jezuitskú teologickú 
fakultu univerzity v  Innsbrucku, kde získal doktoráty 
z  filozofie a  teológie. V  rokoch 1938 – 1950 prednášal 
morálku, sociológiu a  cirkevné umenie na  Vysokej 
škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. V roku 1952 ho 
odsúdili na 15 rokov väzenia. V roku 1965 ho prepustili 
na  slobodu. Univerzita Komenského v  Bratislave mu 
v  roku 1992 udelila čestný doktorát filozofie. Za  jeho 
zásluhy ho pápež Ján Pavol II. vymenoval v  roku 1994 
za pápežského preláta. Možno ho považovať za filozofa 
a teológa kultúry, v myslení ktorého prevládala moderná 
orientácia. Bol stúpencom antropologického obratu 
v  teológii. Nasledoval R. Guardiniho, ktorý rozvíjal 
zásady kresťanského humanizmu a vypracoval štruktúru 
modernej špirituality. Bol i  prekladateľom. Hanus dal 
celému slovenskému kresťanskému mysleniu plodnú 
orientáciu. Sám sa stal symbolom slovenskej kultúrnosti. 
Úzko spolupracoval s  diecéznou i  s  celoslovenskou 
liturgickou komisiou, najmä s  jej sekciou pre sakrálne 
umenie.436
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 ■ Prof. ThDr. Ján Jalovecký
(*1894 Podkriváň, okr. Detva –  †1950 Levoča), 

archidiakon, biblista, liturgista, hudobný skladateľ
Od r. 1915 študoval teológiu v  Biskupskom 

kňazskom seminári v  Rožňave a  od roku 1916 
ako chovanec Pázmanea vo  Viedni. Od  r. 1925 bol 
profesorom teológie a  správcom kňazského seminára 
v  Rožňave. Po  Viedenskej arbitráži v  roku 1938 prišiel 
vyučovať do spišského seminára. V roku 1940 ho povýšili 
na  pápežského komorníka, r. 1944 sa stal spišským 
kanonikom. Venoval sa štúdiu biblistiky a  liturgiky. 
V  cirkevnej hudbe a  speve sa zaoberal predovšetkým 
gregoriánskym chorálom. Patril k  priekopníkom 
moderného liturgického hnutia, ktoré hlásalo návrat 
k  jednoduchosti cirkevných obradov prvých kresťanov. 
Komponoval aj omše. Z latinčiny preložil Rímsky misál. 
Ako člen liturgickej komisie sa zúčastnil na  vydaní 
Jednotného katolíckeho spevníka.437

437 Porov. DLUGOŠ, František. 2010. Historia 
Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. Po Benedikta XVI. 
Cirkev na Slovensku 5. (1914-1970). Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2010, s. 40-43. 

 ■ Jozef Kútnik Šmálov
(*1912 Hubová, okr. Ružomberok – †1982 

Ružomberok), liturgista, básnik, prozaik, prekladateľ, 
kritik, literárny a kultúrny historik, pedagóg, teológ438

Bohoslovie študoval v Spišskej Kapitule. Na podnet 
biskupa Jána Vojtaššáka študoval ešte na  Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave. 
V  povojnovom období ho krátko väznili. Spolu s  J. 
Silanom sa usiloval o  oživenie publikačnej činnosti 
Spolku sv. Vojtecha. Prekladal z francúzštiny a z poľštiny. 
Jeho literárnu i redaktorskú činnosť usmerňovali ideály 
kresťanstva a národného tradicionalizmu, ale i potreba 
modernizácie a  europeizácie domáceho kultúrneho 
života. Od  r. 1952 sa mohol zúčastňovať so  skupinou 
kňazských, literárnych, jazykových odborníkov 
na nových prekladoch liturgických textov.439

 ■ ThDr. Jozef Ligoš, kapitulný vikár440

(*1914 Chlebnice, okr. Dolný Kubín – †1973 Levoča, 
pochovaný v  Chlebniciach), spišský kapitulný vikár, 
katechéta, liturgista, učiteľ liturgického spevu

Teológiu absolvoval v  Olomouci a  Spišskej 
Kapitule. Získal doktorát teológie. V roku 1942 zastával 
funkciu špirituála v  kňazskom seminári, súčasne učil 
na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. R. 1942 sa stal 
riaditeľom misijného diela Spišského biskupstva. Bol 
členom mnohých komisií. R. 1968 sa stal so  súhlasom 
Svätej stolice spišským kapitulným vikárom a ordinárom 
biskupstva. Predpokladala sa aj jeho biskupská vysviacka. 
Venoval sa homiletike, katechetike a  liturgike. Ako 
ordinár sa snažil dostať do pastorácie všetkých kňazov, 
ktorým bol odňatý štátny súhlas. Mimoriadnu pozornosť 
venoval obrode kňazstva. V  Spišskej Kapitule plánoval 
obnoviť kňazský seminár a  cez prázdniny povolával 
bohoslovcov k sebe a venoval sa im.441

 ■ Janko Silan – Ján Ďurka442

(*1914 Nové Sady-Sila, okr. Nitra – †1984 Važec, 
okr. Liptovský Mikuláš), básnik, prekladateľ, prozaik, 
liturgista

438 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. 
Trnava: SSV v CN Bratislava, 1971, s. 239. 
439 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 88-89.
440 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. 
Trnava: SSV v CN Bratislava, 1971, s. 239. 
441 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 91-92. 
442 Porov. Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. 
Trnava: SSV v CN Bratislava, 1971, s. 236. 

Ján Jalovecký.
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Janko Silan, vlastným menom Ján Ďurka, vyštudoval 
teológiu v  Spišskej Kapitule. Jeho básnické začiatky 
sú poznačené chudobou a  hroziacou slepotou, čo sa 
prenieslo do  jeho prvotnej tvorby. V  ďalších zbierkach 
sa predstavuje ako mystickejší a  hĺbavejší básnik, plný 
pokory a  odovzdanosti do  Božej vôle. Podstatu svojho 
života nachádza v  kňazskom povolaní. Vynikol najmä 
ako básnik rodného kraja a prírody, s ktorou zjednotenie 
mu umožňuje hlbšie preniknúť k  otázkam poslania 
ľudského života a  večných hodnôt. Venoval sa tiež 
prekladateľstvu. Pozoruhodný je najmä jeho prebásnený 
preklad z  rímskeho breviára Hymny 1 – 2. Roku 1936 
bol vyznamenaný Cenou J. Zayera za  zbierku Kuvici. 
Spolu s  Mikulášom Šprincom, P. Ušákom Olivom a  J. 
Kováčom patril medzi tzv. pirátov krásy, hlavných 
predstaviteľov slovenskej katolíckej moderny v Spišskej 
diecéze. Pripravil viaceré liturgické texty v  slovenskom 
jazyku.443

 ■ Mons. Ferko Skyčák – František Skyčák ml., 
pápežský komorník
(*1899 Klin, okr. Námestovo – †1945 Spišská 

Kapitula), novotomistický filozof, teológ, publicista, 
pedagóg, sakrálne umenie

Vstúpil do  seminára v  Spišskej Kapitule, odtiaľ 
išiel študovať teológiu na  univerzitu do  Budapešti, 
napokon na  Karlovu univerzitu v  Prahe. Spišský 
biskup Ján Vojtaššák ho povolal r. 1922 do  kňazského 
seminára v  Spišskej Kapitule, kde prednášal filozofiu, 
pôsobil ako prefekt seminára, bol i  vicerektorom, 
od  r. 1938 rektorom. Za  jeho vedenia nastal zjavný 
rozkvet teologického inštitútu a  seminára. Dosiahol 
hodnosť pápežského komorníka, monsignora. 
Prekladal filozofickú a  teologickú literatúru z  nemčiny. 
Filozofiu chápal ako univerzálnu disciplínu, ktorá je 
výsostne teoretická i  praktická a  popri náboženstve je 
najdôležitejším činiteľom utvárania života. Na  základe 
Tomášovej filozofie a  teológie sa staval proti najväčším 
bludom novoveku – proti liberalizmu a socializmu.444

 ■ Prof. ThDr. Jozef Špirko445

(*1896 Spišské Podhradie – †1954 Fričovce, okr. 
Prešov), cirkevný historik, kánonické právo/kánonický 
právnik, sakrálne umenie

443 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 92 – 93. 
444 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 87 – 89. 
445 DLUGOŠ, František. 2010. Historia Ecclesiae Christi. 
Od Benedikta XV. Po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 5. 

Rok študoval teológiu v  Rožňave, rok v  Spišskej 
Kapitule, štúdium dokončil na  viedenskej univerzite 
ako chovanec Pázmanea r. 1920. V  roku 1925 
získal v  Olomouci doktorát teológie. Od  r. 1927 bol 
profesorom cirkevných dejín, kánonického práva, 
cirkevného umenia, dogmatiky, sociológie a  patrológie 
na  Vysokej škole bohosloveckej v  Spišskej Kapitule. R. 
1943 sa habilitoval na  docenta. R. 1944 ho vymenovali 
za  spišského kanonika a  sudcu diecézneho tribunálu. 
Pri  represáliách režimu proti Cirkvi bol r. 1950 
uväznený, potom internovaný. V  Spišskej Kapitule 
založil diecézne múzeum. Jeho syntetické Cirkevné 
dejiny I-II doteraz na Slovensku nik neprekonal. Patril 
medzi najserióznejších a najerudovanejších slovenských 
historikov. Možno ho považovať za zakladateľa cirkevnej 
histórie na  Slovensku. Mimoriadne sa zaslúžil aj  o 
záchranu historicko-umeleckých pamiatok na Spiši.446

Liturgika a liturgický spev po menovaní 
Františka Tondru za spišského biskupa
Bývalé budovy Kňazského seminára a  Učiteľskej 

akadémie v Spišskej Kapitule sa v roku 1990 podarilo J. 
E. Mons. Prof. ThDr. Františkovi Tondrovi, spišskému 
diecéznemu biskupovi, získať pre znovuobnovenie 
spišského kňazského seminára. Počas neuveriteľného 
jeden a  pol roka sa znivočené budovy, vďaka úsiliu 
vtedajšieho diecézneho biskupa Františka Tondru 
a  dobrovoľníkom zo  spišskej, košickej a  rožňavskej 
diecézy podarilo opraviť a  na jeseň roku 1990 otvoriť 
nový akademický rok 1990/1991 pre bohoslovcov 
zo  všetkých troch spomínaných diecéz. Prvým 
rektorom znovuobnoveného seminára sa stal Mons. 
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. a  vicerektorom Mons. 
ThDr. Štefan Sečka, PhD., neskorší spišský diecézny 
biskup. V  akademickom roku 1994/1995, kedy spišský 
seminár dosiahol najvyšší počet bohoslovcov (okolo 
360), po veľkých rekonštrukciách na žiadosť košického 
arcibiskupa Alojza Tkáča bol obnovený aj  košický 
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Odvtedy 
boli do spišského seminári prijatí adepti na kňazstvo už 
len pre spišskú a  rožňavskú diecézu. Poslední košickí 
bohoslovci skončili svoje štúdium v akademickom roku 
1998/1999. Spišský seminár v období po prevrate zriadil 
vlastné vydavateľstvo s bohatou publikačnou činnosťou. 
Veľké úspechy zožal aj  zbor Schola cantorum, ktorý 
vystupoval na viacerých koncertoch doma i v zahraničí. 
Najväčším úspechom bolo vystúpenie na Bratislavských 

(1914 – 1970). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 
2010, s. 357-363. ISBN 978-80-89187-28-7.
446 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 90 – 91. 

hudobných slávnostiach v roku 1996. V súčasnosti Schola 
cantorum nahráva videofilmy z  liturgických slávení pre 
televíziu Lux, audiozáznamy pre rádio Lumen.

Rektori Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka po roku 1989

 ■ prof. ThDr. Mons. Jozef Jarab, PhD.447

(*1947 Bijacovce, rektor 1990 – 2014)
Monsignor, prvý rektor po  páde komunizmu. 

Obnovil vzdelávaciu a  výchovnú činnosť kňazského 
seminára pre tri diecézy – Spišskú, Košickú a Rožňavskú. 
Profesor v  odbore Katolícka teológia, bol členom 
Akreditačnej komisie. Vyučoval pastorálnu teológiu. 
V rokoch 2014 – 2018 bol rektorom Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Od  roku 2018 žije na penzii v Spišskej 
Kapitule v Spišskom Podhradí.448

 ■ doc. ThDr. Peter Majda, PhD.449

(*1976 Beňadovo, rektor 2014 –)
Vysvätený za kňaza v roku 2001. Od roku 2003 bol 

v rôznych službách na biskupskom úrade – vicekancelár, 
hovorca, tajomník kňazskej rady, kancelár a  riaditeľ 
Biskupského úradu v  Spišskej Kapitule. V  roku 2004 
získal licenciát z pastorálnej teológie na KUL v Lubline 
a v roku 2008 ThDr. a PhD. na TF v Košiciach. V roku 
2017 sa habilitoval v  odbore Katolícka teológia 
na  Prešovskej univerzite. Vyučuje pastorálnu teológiu, 
homiletiku, rétoriku, masmediálnu komunikáciu, 
pastorálnu liturgiku, pastorálnu psychológiu, pastorálnu 
medicínu  a odborné praxe. Je prvým rektorom kňazského 
seminára, ktorý absolvoval formáciu a základnú teológiu 
v tom istom seminári po obnovení jeho činnosti.450

447 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. 2017. Schematizmus Spišskej diecézy. 
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Najvýznamnejší pedagógovia liturgiky 
a liturgického spevu

 ■ Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Liturgika/liturgista, liturgický spev
Narodil sa 17. marca 1944 v Prešove. Najprv študoval 

na  Vysokej škole technickej, na  Strojníckej fakulte 
v Košiciach, kde roku 1967 získal titul inžiniera. Počas 
dubčekovského obdobia študoval teológiu na  CMBF 
UK v  Bratislave, kde bol v  roku 1973 vysvätený 
za  kňaza pre Košickú diecézu. V  rokoch 1993 až 1997 
absolvoval doktorandské štúdium z  posvätnej liturgie 
na  Pápežskej teologickej akadémii v  Krakove, kde 
dosiahol titul doktora teológie. V  roku 2002 habilitoval 
za docenta na RK CMBF UK v Bratislave a v roku 2005 
bol inaugurovaný za  profesora teológie na  Katolíckej 
univerzite v  Ružomberku, menovaný prezidentom SR. 
Prednáša liturgiku a  liturgický spev najprv v Kňazskom 
seminári na Spiši, od roku 1994, kedy sa stal rektorom 
Kňazského seminára v Košiciach, na tamojšej teologickej 
fakulte. V  roku 2003 sa stal dekanom Teologickej 
fakulty KU v  Košiciach. V  roku 2004 bol ocenený 
cenou KBS Fra Angelica za prínos pre oblasť kresťanskej 
kultúry na  Slovensku a  Cenou mesta Košice za  rozvoj 
ekumenického dialógu a  interkonfesionálnych vzťahov 
v meste Košice. V súčasnosti pôsobí na Ukrajine.451

 ■ Mons. Mgr. Ján Maga
biblické vedy, sakrálne umenie
Narodil sa 28. septembra 1944 v  Švošove. Štúdium 

teológie absolvoval na RK CMBF UK v Bratislave, kde 
bol v roku 1968 vysvätený za kňaza pre Spišskú diecézu. 
Ako kaplán sa v Liptovských Sliačoch stretol s tamojším 
farárom Jozefom Kútnikom-Šmálovom, ktorý bol 
v  tom čase predsedom Slovenskej liturgickej komisie. 
Odvtedy úzko spolupracoval a  tajne sa ďalej vzdelával 
u prof. ThDr. PhDr. Ladislava Hanusa, prof. ThDr. Jozefa 
Zvěřinu, prof. ThDr. Ota Mádru, prof. ThDr. Václava 
Malého a  vybudoval si úprimný vzťah aj  s  Jankom 
Silanom, Jánom Kováčom a  ďalšími. Pracoval s  nimi 
na  preklade Žalmov, pri  formovaní súčasnej teológie 
na Slovensku a na sakrálnom umení v starých i nových 
kostoloch. Samizdatovo vydával časopis Orientácie 
a  neskôr aj  časopis Domov. Preložil z  nemčiny a  vydal 
knihy od  W. Trutwina Otváral nám písma, od  W. 
Kaspera Úvod do viery, od B. Huhna Ježiš hovorí s ľuďmi. 
So  spišskými seminaristami vytvoril aj  prvú slovenskú 
Synopsu Svätého písma. Založil Katolícke biblické dielo 
vo  Svite a  bol jeho prvým riaditeľom. Zomrel vo  veku 

451 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 163 – 165. 
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nedožitých 52 rokov. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo vyše 
250 kňazov.452

 ■ doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.
patrológia, kresťanská a  biblická archeológia, 

sakrálne umenie
Narodil sa 1. apríla 1947 v  Rabčiciach. Teológiu 

študoval na  RK CMBF UK v  Bratislave, kde bol 
v  roku 1971 vysvätený za  kňaza pre spišskú diecézu. 
Doktorandské štúdium absolvoval na  RK CMBF UK 
v  Bratislave a  v  roku 1995 bol promovaný za  doktora 
teológie. Na  Právnickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Lubline získal v roku 1998 titul ICLic. z kánonického 
práva. V  roku 2003 sa na  Katolíckej univerzite 
v  Ružomberku habilitoval na  docenta z  katolíckej 
teológie. Za  totality daboval nemecké a  poľské filmy 
s náboženskou tematikou a prekladal diela zahraničných 
autorov do slovenčiny. V kňazskom seminári prednášal 
patrológiu, kresťanskú a biblickú archeológiu a sakrálne 
umenie. V súčasnosti je farárom v Kline na Orave.453

 ■ ThLic. Ondrej Palušák
liturgika, liturgický spev
Narodil sa 28. septembra 1948 v  Levoči. Posvätnú 

teológiu študoval na  RK CMBF UK v  Bratislave, kde 
bol v roku 1972 vysvätený za kňaza pre Spišskú diecézu. 
Postgraduálne študoval liturgiku a  liturgický spev 
na  Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v  Lubline, 
kde v roku 1997 dosiahol licenciát z teológie. Bol členom 
Liturgickej komisie Spišskej diecézy a  v  Kňazskom 
seminári prednášal liturgiku a  liturgický spev. Pracoval 
na Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Posudzoval úpravu 
liturgického priestoru v starších kostoloch a vypracoval 
liturgické posudky k  novým kostolom. Zomrel 26. 
januára 2020 a pochovaný je na cintoríne v Levoči.454

 ■ Prof. PhDr. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
liturgika, filozofia
Narodil sa 21. novembra 1950 v Blatných Revištiach. 

Štúdium teológie absolvoval na  RK CMBF UK 
v  Bratislave, kde bol v  roku 1974 vysvätený za  kňaza 
pre Košickú diecézu. V  doktorandskom štúdiu 
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z teológie pokračoval na Pápežskej teologickej akadémii 
v Krakove, kde dosiahol v roku 1994 doktorát z teológie 
a na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline 
dosiahol doktorát z filozofie. V roku 2004 sa habilitoval 
za docenta na Teologickej fakulte v Košiciach a v  roku 
2006 po inauguračnom konaní na Katolíckej univerzite 
v  Ružomberku ho prezident SR menoval za  profesora 
v odbore katolícka teológia. Liturgiku prednášal najprv 
v Kňazskom seminári na Spiši a po obnovení košického 
kňazského seminára prednáša liturgiku a  filozofiu 
na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Dve obdobia bol 
aj  prodekanom TF KU.455 Pracuje v  liturgickej komisii 
košickej arcidiecézy a v  liturgickej komisii Konferencie 
biskupov Slovenska. V  súčasnosti je riaditeľom 
Liturgického inštitútu TF KU v Košiciach.

 ■ Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., PhD., 
OFS456

liturgika, filozofia, sociálna filozofia, liturgický spev, 
cirkevná hudba

455 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 191 – 192. 
456 Porov. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. 2017. Schematizmus Spišskej diecézy. 

Narodil sa 4. januára 1961 v  Levoči. Teologické 
štúdia absolvoval na  RK CMBF UK v  Bratislave. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1985 v Nitre pre Spišskú 
diecézu. Doktorandské štúdia z liturgiky a z liturgického 
spevu absolvoval na  Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity Jána Pavla II. v Lubline, kde bol promovaný 
za doktora teológie v roku 1994. Na Filozofickej fakulte 
tej istej univerzity dosiahol aj  doktorát z  filozofie. 
Na  Fakulte humanitných vied Trnavskej univerzity 
v  Trnave habilitoval za  docenta v  roku 1996 v  odbore 
filozofia kultúry a  umenia. Po  inauguračnom konaní 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku ho v roku 1999 
prezident SR menoval za  profesora v  odbore katolícka 
teológia so zameraním na sakrálnu hudbu. Od roku 1990 
je členom liturgickej komisie Spišskej diecézy a  taktiež 
Slovenskej liturgickej komisie. V  hudobnej sekcii 
Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska je 
tajomníkom a viac rokov vyučuje organistov a kantorov 
cirkevnú hudbu. Podieľal sa na  vzniku a  postupnom 
profilovaní Katolíckej univerzity v  Ružomberku, kde 
bol prorektorom a  dve funkčné obdobia dekanom 
Pedagogickej fakulty. Je členom redakčných rád časopisov 
Duchovný pastier, Liturgia, Máriina doba, Disputationes 
a  ďalších. Je  šéfredaktorom časopisu Adoramus Te pre 
duchovnú hudbu. Bol ocenený cenou KBS Fra Angelica 
za rozvoj sakrálneho umenia na Slovensku. Je laureátom 
ocenia mesta Ružomberok, Levoča a  Stará Ľubovňa. 
Ocenenie dostal z Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
z Krakovskej akadémie v Krakove a z ďalších miest doma 
i  v  zahraničí. V  Kňazskom seminári na  Spiši prednáša 
liturgiku, filozofiu, sociálnu filozofiu, liturgický spev 
a  cirkevnú hudbu. Pripravil a  akreditoval študijný 
program Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. V súčasnosti 
pracuje na študijnom programe Dejiny a teória sakrálneho 
umenia. Je úspešným riešiteľom viacerých projektov 
KEGA, VEGA a ďalších zahraničných projektov.457

 ■ ThDr. Štefan Tuka, PhD.458

Liturgický spev
Narodil sa 4. januára 1969 v Trstenej. Teológiu začal 

študovať na  RK CMBF UK v  Bratislave a  dokončil 
v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992 
v  Spišskej Kapitule. Doktorandské štúdium absolvoval 
na  Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v  Lubline, 
kde v roku 2005 dosiahol doktorát z pastorálnej teológie. 

Spišská Kapitula: Biskupský úrad, 2017, s. 15-16. 
457 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 221 – 225. 
458 Porov. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. 2017. Schematizmus Spišskej diecézy. 
Spišská Kapitula: Biskupský úrad, 2017, s. 208 – 209. 

Od roku 1995 je členom Slovenskej liturgickej komisie 
a taktiež Liturgickej komisie Spišskej diecézy. V rokoch 
1996 – 2003 prednášal liturgický spev na  RK CMBF 
UK, Teologickom inštitúte v Badíne a na Konzervatóriu 
J. L. Bellku v  Banskej Bystrici. V  rokoch 1997 – 2007 
prednášal liturgiku a  liturgický spev na  Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v  Ružomberku. Od  roku 
2013 prednášal Liturgický spev v  Kňazskom seminári 
na Spiši. V súčasnosti je farárom vo Vitanovej na Orave.459

Záver
Z  predstavených dejín predmetov liturgiky 

a  liturgického spevu vyplýva, že liturgika a  liturgický 
spev sa na  území Spišskej Kapituly pestoval najneskôr 
od 13. storočia. Je tu prítomná cyrilo-metodská tradícia, 
liturgická tradícia rehole benediktínov, potom Kapitulská 
škola pri Katedrále sv. Martina, kde sídlil spišský prepošt 
a neskôr v Kňazskom seminári, ale i v Učiteľskej akadémii 
spišského biskupa. Toto pracovisko bolo neskôr povýšené 
na vedecko-pedagogické pracovisko Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Liturgika a liturgický spev sa tu prednáša 

459 Porov. DLUGOŠ, František. 2015. Spišský seminár 
už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: 
Vydavateľstvo MTM, 2015, s. 255 – 256. 

Ondrej Palušák. Štefan Tuka.
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na  vysokej úrovni a  teoretické poznatky sú prepojené 
s každodennou praxou v liturgii. Liturgiu vzorne slávia 
nielen kňazi, ale aj  ich posluhujúci – diakoni, akolyti, 
lektori, organisti, kantori, žalmisti a  všetok Boží ľud 
zúčastnený na  liturgii. Za  čias biskupa Jána Vojtaššáka 
tu bol vydávaný liturgický časopis Svetlo a  Liturgické 
zošity. Pripravoval ich Liturgický krúžok sv. Grgora 
Veľkého pod vedením prof. Jána Jaloveckého. V  týchto 
dielach sme mohli vidieť liturgické hnutie na Slovensku 
a  aj keď počas Druhého vatikánskeho koncilu v  Ríme 
bola na Slovensku totalita, kňazi a veriaci boli pripravení 
prijímať a uskutočňovať liturgickú obnovu Cirkvi. Dnes 
máme na  štúdiách liturgiky a  liturgickej hudby opäť 
v  zahraničí mladých kňazov a  laikov, takže môžeme 
očakávať pokračovanie a napredovanie v tejto dlhoročnej 
tradícii.

CIRKEVNÉ DEJINY

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Profesori cirkevných dejín a  kánonického práva 
v spišskom seminári

Prednášky z cirkevných dejín v Kňazskom seminári 
sv. Jána Nepomuckého, od  roku 1990 premenovaného 
na Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí, sa systematicky 
prednášali od  roku 1815 kontinuálne, s  výnimkou 
obdobia komunistického režimu. V  rámci prednášania 
predmetu v priebehu dejín seminára je možné pozorovať, 
že podľa pokynov Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej 
rady, ktorá vstupovala aktívne do vyučovacieho procesu 
vo  výbere študijného materiálu pre bohoslovcov 
v Uhorsku ako aj jednotlivých profesorov, vyučovali tento 
predmet profesori, ktorí popri cirkevných a profánnych 
dejinách do roku 1950 prednášali aj svetské a kánonické 
právo. V počiatkoch sa v tejto oblasti kládol viac dôraz 
na  pedagogickú činnosť profesorov a  solídnu prípravu 
budúcich kňazov Spišskej diecézy. Až u, v poradí piateho 
profesora cirkevných dejín v spišskom seminári,  Štefana 
Hýroša, sa stretávame s publikačnou činnosťou v oblasti 
histórie, a  to   aj tak v  čase, kedy už v  seminári viac 
neprednášal.

Nároky na odbornosť profesorov cirkevných dejín sa 
spočiatku nekládla. S narastajúcimi nárokmi moderného 
uhorského štátu sa zvyšovali nároky na  odbornú 
spôsobilosť profesorov, od  ktorých sa vyžadovalo 
ukončené doktorandské štúdium. Prvým profesorom 
cirkevných dejín, ktorý získal vyššie postgraduálne 

štúdiá z  teológie, bol Pavol Richnavský.460 Po  ňom už 
ďalší profesori cirkevných dejín mali všetci ukončený 
doktorát z teológie.

Napriek tomu, že na  území Spišskej diecézy bol 
na  podporu záujmu o  dejiny Spiša založený v  Levoči 
18. decembra 1883 Spišský dejepisný spolok a medzi 16 
zakladajúcimi členmi spolku nechýbali viacerí kňazi, 
ktorí sa venovali histórii medzi nimi: Ján Beervaldský, 
Jozef Hradský, Viktor Horváth, Celestín Kompanyik, 
Štefan Koštialik, František Liptay, ale aj  spišský biskup 
Juraj Čáska (Császka), členom spolku sa stal neskôr 
aj  ďalší spišský biskup Pavol Smrečáni – Smrečiansky 
(Szmrecsányi), ale tiež historik Ján Vencko, Štefan Mišík, 
kunsthistorik Ján Vajdovský, rektor spišského seminára 
Pavol Richnavský a Anton Kurimský461, členmi Spišského 
dejepisného spolku neboli ani jeden profesor cirkevných 
dejín v spišskom seminári, nevynímajúc ani najväčšieho 
spišského cirkevného historika Jozefa Špirka, s výnimkou 
laického profesora Ivana Chalupeckého a  Ľuboslava 
Hromjáka, ktorý sa stal členom spolku ešte za  čias 
teologických štúdií na  podnet profesora Chalupeckého 
a s jeho pôsobením v seminári ako profesora to priamo 
nijako nesúvisí.  

Po obnovení spišského seminára, v roku 1990, došlo 
k  výraznej špecializácii vo  filozofických a  teologických 
disciplínach, predovšetkým vzhľadom k tomu, že kňazské 
semináre na Slovensku sa stali súčasťou Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave, z  ktorých kňazský seminár v  Spišskom 
Podhradí a v Košiciach sa od  1. júla 2003 stali súčasťou 
novozriadenej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku so sídlom v Košiciach.462 Od roku 1990 
cirkevné dejiny a  kánonické právo prednášali už tieto 
matérie odlišní profesori, ktorí sa výlučne špecializujú 
v týchto odboroch a vykonávajú vedeckú i pedagogickú 
činnosť vo vlastných disciplínach.

Cirkevné dejiny sa prednášali v  spišskom seminári 
od  samého počiatku, vzhľadom na  predpisy Uhorskej 
miestodržiteľskej rady z 2. augusta 1803, ktoré nariaďovali 
vyučovanie cirkevných dejín, ktorým malo predchádzať 

460 HRADSZKY, Josephus. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte 
Scepusio olim collegiati. Szepesváralja: Typis Dionysii  Buzás, 
1901, s. 554.
461 DEMKÓ, Kálman (ed.). Szepesmegeyi történelmi társulat. 
Lőcse: Nyomátott Reiss J. T., 1895, s. 267-269. 
462 KONEČNÝ, Anton. Obnova kňazského seminára 
a Teologickej fakulty v Košiciach po páde totality. In 10 rokov 
kňazského seminára a teologických štúdií. Košice: Kňazský 
seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2004, s. 23 – 29. 

štúdium dejín náboženstva.463 Vyučovaniu dejín sa 
pripisovala dôležitosť potom, čo v  roku 1857/1858 bol 
zriadený dvojročný filozofický kurz, v  rámci ktorého 
okrem filozofie hlavným predmetom boli všeobecné 
dejiny, so  zreteľom na  dejiny Uhorska. V  roku 1868 
bol zavedený predmet kresťanská archeológia a  dejiny 
umenia, ktoré prednášal Ján Vajdovský.464 Keď v  roku 
1905 spišský biskup Alexander Párvy filozofický kurz 
v spišskom seminári zrušil, cirkevné dejiny sa prednášali 
v  rámci 1. a  2. ročníka teologických štúdií v  časovej 
dotácii deviatich hodín týždenne.465 Cirkevné dejiny sa 
prednášali po  latinsky. Nakoľko na  stredných školách 
došlo k  postupnému upúšťaniu z  vyučovania latinčiny, 
prednášanie cirkevných dejín v  latinčine spôsobovalo 
bohoslovcom nemalé ťažkosti. Jozef Špirko pristúpil 
k  vyučovaniu cirkevných dejín po  slovensky, avšak 
učebnice boli naďalej v  latinčine.466 Z  týchto dôvodov 
pristúpil v  roku 1943, napriek nemalým ťažkostiam, 
k vydaniu prvých po slovensky vydaných dvojzväzkových 
cirkevných dejín, ktoré sa stali učebnicou cirkevných 
dejín až do  zrušenia spišského seminára v  roku 
1950.467 V obnovenom seminári, v roku 1990, profesori 
cirkevných dejín vychádzali prevažne zo  Špirkových 
cirkevných dejín, avšak možnosti štúdia tohto predmetu 
už boli podstatne lepšie, vzhľadom na vzrastajúci počet 
publikácií, venovaných cirkevným dejinám. Kvôli 
nedostatku Špirkového manuálu cirkevných dejín došlo 
k  faksimilnému vydaniu diela, ktoré bolo rozdelené 
do štyroch zväzkov.

Novým impulzom pri  vyučovaní cirkevných dejín 
v spišskom seminári bolo v rokoch 2006 – 2008 vydanie 
štvorzväzkového diela Historia Ecclesiae Christi z  pera 
profesora cirkevných dejín Františka Dlugoša, ktoré 
popri Špirkovým dejinám slúžilo bohoslovcom ako 
základný študijný materiál468, avšak iba do  roku 2009, 
kedy cirkevné dejiny začal prednášať Ľuboslav Hromják. 
Ten sa vrátil, ako k  základnému študijnému materiálu, 

463 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy. In SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár 
v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 
1943, s. 132. 
464 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 143. 
465 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 150.
466 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 154.
467 ŠPIRKO, Jozef. Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na 
vývin cirkevných dejín Slovenska. 2 Vol. Turčiansky sv. Martin: 
Neografia, 1943. 
468 DLUGOŠ, František. Historia Ecclesiae Christi 1-4. 
Levoča: MTM, 2006 – 2008.

k  manuálu cirkevných dejín od  Jozefa Špirka, pričom 
pri  prednáškach vychádza z  najnovších zahraničných 
manuálov   cirkevných dejín. Pre študentov prvej fázy 
kresťanského staroveku vydal v  roku 2013 skriptá 
Kresťanstvo v  Rímskej ríši do  roku 313, pri  príležitosti 
1700. výročia vydania Milánskeho ediktu.469 Pre 
študentov cirkevných dejín, v  odbore sociálna práca, 
vydal v roku 2014 skriptá Vybrané kapitoly zo sociálnych 
cirkevných dejín.470

Čo sa týka obsadenia profesorov cirkevných dejín 
v spišskom seminári, tento predmet prednášali výlučne 
kňazi Spišskej diecézy, s  výnimkou rokov 1990 – 2003, 
kedy tento predmet prednášal archivár a spišský historik 
Ivan Chalupecký.

Profesormi cirkevných dejín  
v spišskom seminári boli:

Daniel Udránsky (1815/1816 – 1818/1819)
Štefan Lang (1819/1820 – 1828/1829)
František Scholtz (1829/1830 – 1830/1831)
Ján Maružinský (supl.) 1831/1832
Roman Kežmarský (1831/1832 – 1844/1845)
Štefan Hýroš (1844/1845 – 1850/1851)
Alexander Grús (1851/1852 – 1864/1865)
Dr. Pavol Richnavský (supl.) 1858/1859 – 1879/1880
Dr. Karol Wildfeuer (1883/1884 – 1901/1902)
Dr. Ján Jurík (1897/1898 – 1923/1924)
Dr. Ján Ferenčík (1924/1925 – 1926/1927, 

1931/1932 – 1938)
Dr. Jozef Špirko (1927/1928 – 1949/1950)
doc. PhDr. Ivan Chalupecký (1990/1991 – 2002/2003)  
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, 

PhD. 1994/1995 – 2008/2009
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 2009/2010 –

Profesori cirkevných dejín v spišskom 
seminári od počiatkov do roku 1950  

 ■ Udránsky [Udránszky], Daniel 
(1815/1816 – 1818/1819)
Narodil sa 19. júla 1768 v  Nedeci (dnes v  Poľsku). 

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v generálnom 
seminári v  Bratislave. Tu sa dostal do  kontaktu 
s  bernolákovskou skupinou kňazov, ktorí sa stali 
významnými podporovateľmi slovenského národného 
obrodenia a s ktorými úzko spolupracoval. Do kňazskej 

469 HROMJÁK, Ľuboslav. Kresťanstvo v Rímskej ríši do roku 
313. Ružomberok: VERBUM, 2013, 120 s. 
470 HROMJÁK, Ľuboslav. Vybrané kapitoly zo sociálnych 
cirkevných dejín. Ružomberok: VERBUM, 2014, 152 s.
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služby už vstupoval s výrazným slovenským povedomím, 
čo prezrádza okrem iného z okolnosti, že za materinskú 
reč uvádzal slovenčinu. Kňazskú vysviacku prijal 
10. apríla 1792. Pôsobil najprv dva roky ako kaplán 
vo Veličnej. V roku 1794 sa stal farárom v Krempachoch 
(dnes v  Poľsku), kde pôsobil do  roku 1797, kedy bol 
vymenovaný za  farára do Nedece. Nie je nám doposiaľ 
známe, dokedy pôsobil Daniel Udránsky v  Nedeci, ale 
v  roku 1811 sa už uvádza ako farár v  Kacvíne. V  tom 
čase bol zároveň dekanom Dunajeckého dekanátu. 
Úlohu rektora spišského seminára vykonával v  rokoch 
1815 -1826 a  1842-1846. Bohoslovcov formoval 
k slovenskému národnému povedomiu. Aj keď v matrike 
študentov spišského seminára príslušnosť bohoslovcov 
k národu nebola výslovne uvádzaná, predsa pod vplyvom 
silnejúceho slovenského národného obrodenia, ktoré 
podporoval, v  matrike študentov sledoval etnickú 
príslušnosť bohoslovcov. V  rubrike, akými rečami 
hovorí klerik, na  prvé miesto vždy uviedol materinskú 
reč. Na základe toho možno sledovať, k akému etniku sa 
bohoslovci hlásili a v akej reči najčastejšie komunikovali. 
Zaujímavé je všimnúť si pritom ešte jednu kuriozitu, že 
v čase vzniku spišského seminára ešte všetci bohoslovci 
šľachtického pôvodu sa hlásili k  slovenskému a  nie 
maďarskému národu, kým bohoslovci pochádzajúci 
zo  spišských miest sa hlásili prevažne k  nemeckému 
národu. Od samotného založenia seminára, v roku 1815, 
až do konca školského roka 1818/1819 vyučoval cirkevné 
dejiny a kánonické právo. V súvislosti s  jeho náročnou 
činnosťou rektora nám nie je známe jeho pôsobenie 
v oblasti histórie ani úroveň prednášok v  tomto obore. 
Na  štúdium cirkevných dejín nemali študenti žiadnu 
príručku, čo ostro kritizovala miestodržiteľská rada 
a  prípisom z  28. júna 1817 žiadala vysvetlenie. Zdá 
sa, že sa tejto disciplíne viac nevenoval, keďže zastával 
významné posty v diecéze. V roku 1822 sa stal liptovským 
archidiakonom, v  roku 1825 oravským archidiakonom 
a  v  rokoch 1824-1826 bol súčasne s  úradom rektora 
spišského seminára tiež riaditeľom Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule. V  roku 1826 bol vymenovaný 
za  riaditeľa škôl Košického dištriktu a  za kráľovského 
radcu. Preto sa presťahoval do  Košíc, kde býval až 
do  roku 1842, kedy bol po  druhýkrát vymenovaný 
za  rektora spišského seminára. Zomrel 1. septembra 
1846. Pochovaný je v  kanonických kryptách v  Spišskej 
Kapitule.471

471 Archív Biskupského úradu Spišské Podhradie (ABÚ 
Sp. Podhradie), Osobný spis Daniel Udránsky, f. 1r; Štátny 
archív Prešov, Spišský archív v Levoči, Spišské biskupstvo, 
Matrica cleri junioris et superiorum seminarii dioecesani 
Scepusiensis ab anno 1815, quo studia hoc in seminario 
tractari coeperunt, nepaginované; Schematismus venerabilis 
cleri dioecesis Scepusiensis pro anno 1811. Typis Josephi 

 ■ Lang, Štefan (1819/1820 – 1828/1829)
Narodil sa 20. marca 1784 v Levoči. Teológiu študoval 

v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 27. septembra 1807. 
Pôsobil najprv ako kaplán v Levoči, od roku 1809 sa stal 
už farským administrátorom v  Kežmarku, sekretárom, 
notárom a  kancelárom  s. Sedis. V  roku 1819 sa stal 
spišským kanonikom teológom, v roku 1825 liptovským 
archidiakonom. V  rokoch 1819 – 1829 pôsobil ako 
profesor cirkevných dejín a  kánonického práva 
v  spišskom seminári. Tento post zaujal po  rektorom 
Danielovi Udránskom, ktorý na nátlak miestodržiteľskej 
rady pre nesplnenie požiadaviek bol nútený odstúpiť. 
Diecézna vrchnosť poverila touto úlohou Štefana 
Langa a nariadila mu vyučovať podľa publikácie rodáka 
z  Hanisky pri  Košiciach, profesora cirkevných dejín 
a  kánonického práva v  seminári v  Záhrebe a  neskôr 
aj  v  generálnom seminári v  Bratislave Michala Jozefa 
Svoréniho [Szvorényiho] (1750 – 1814) Historia 
Religionis et Ecclesiae Christianae (Clero Ungariae 
accomodata), ktorú napísal ako učebnicu cirkevných 
dejín pre semináre v  Uhorsku472. Zomrel 4. júna 1836 
v Levoči, kde je aj pochovaný.473

 ■ Šolc [Scholtz], František (1829/1830 – 1830/1831)
Narodil sa 1. januára 1795 v  Spišskej Novej Vsi. 

Študoval na  gymnáziu v  Levoči. Teologické štúdiá 
absolvoval v Trnave a v rokoch 1814 – 1818 na Pázmáneu 
vo  Viedni. Kňazskú vysviacku prijal 11. januára 1818. 

Mayer, 1811, s. 66; Schematismus cleri dioecesis Scepusiensis 
pro anno 1816. Leutschoviae: Typis Joannis Wethmühler, 
1816, s. 7-8; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 517; HROMJÁK, Ľuboslav. Počiatky spišského 
seminára a jeho vývoj do vzniku Česko – Slovenska. In 
TARAJ, Martin – MAJDA, Martin (ed.). Znaky časov vo svetle 
výročí I. 200. výročie Spišského kňazského seminára. Spišské 
Podhradie: VERBUM, 2017, s. 96; KÚTNIK ŠMÁLOV, 
Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom 
a kultúrnom živote. In GALAN, Peter (ed.). Mons sancti 
Martini. Ružomberok: LEV, 1947, s. 105 – 106; ŠPIRKO, 
Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy. In 
SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár v minulosti 
a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská grafia, 1943, s. 135, 
168; MAHÚT, Ján. Rektori kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule. Bakalárska práca. Ružomberok: KU, 2012, s. 33-35. 
472 SZVORÉNYI, Mihály József. Historia Religionis et 
Ecclesiae Christianae. Clero Ungariae accomodata. 2 Vol. 
Posonium 1789; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 138.
473 HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status 
Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 519; CHALUPECKÝ, Ivan. Predstavení a profesori 
spišského seminára 1815 – 2000. In HUDÁK, Ján (ed.). 
V mene Božom. Spišské Podhradie 2000, s. 39; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 135, 168… 

Pôsobil najprv ako kaplán a  od roku 1820 ako farský 
administrátor v rodnej Spišskej Novej Vsi. V októbri 1823 
bol preložený za kaplána do Popradu – Veľkej, ale už 28. 
novembra bol menovaný za kaplána do Levoče. Dňa 10. 
júla 1824 bol vymenovaný za  profesora v  Učiteľskom 
ústave v  Spišskej Kapitule. V  rokoch 1829 – 1831 
prednášal cirkevné dejiny a kánonické právo v spišskom 
seminári. Spišskí seminaristi používali naďalej učebnicu 
cirkevných dejín od  Michala Svoréniho a  pre štúdium 
profánnych dejín dielo P. J. Hútha Historia saec. XVIII.474 
O  jeho pedagogickom pôsobení v  danej oblasti nám 
nie je známe. V  roku 1831 bol menovaný za  farára 
v Žakovciach. Od roku 1837 pôsobil ako farár v Poprade 
a v roku 1840 bol povýšený na dekana dištriktu Veľká. 
V roku 1844 bol preložený za farára do Popradu – Veľkej, 
kde 25. júla 1850 zomrel.475

 ■ Kežmarský [Késmárszky], Roman 
(1831/1832 – 1844/1845)
Narodil sa 28. februára 1807, ako jeden z dvojičiek, 

v  šľachtickej rodine Ignáca a  Barbory rod. Krausovej 
[Krausz, Crausz] v  Spišskom Podhradí. Otec bol 
mestským notárom. Jeho krstnými rodičmi boli šľachtici 
Ján Nepomuk Čepčéni [Csepcsenyi] a  Žofia Somoši 
[Somoszi]. Pokrstil ho nemecký kaplán v  Spišskom 
Podhradí Johann Greschner. Základné štúdiá absolvoval 
vo svojom rodnom meste. Študoval na gymnáziu v Levoči, 
potom pokračoval vo filozofických štúdiách a rok štúdia 
práva v  Jágri. Teologické štúdiá absolvoval v  rokoch 
1825 – 1830 na Pázmáneu vo Viedni. Kňazskú vysviacku 
prijal 20. apríla 1830 vo Viedni. Od 16. novembra 1829 
však už pôsobil najprv ako zastupujúci a po ordinovaní 
na kňaza ako riadny aktuár diecéznej kúrie.  V septembri 
1830 ho spišský biskup Jozef Bélik  poslal, ako nadaného 
kňaza,   na štúdiá cirkevných dejín a  kánonického 
práva do  prestížneho inštitútu Frintaneum do  Viedne. 
Roman Kežmarský sa takto stal prvým profesorom 
spišského seminára, ktorý mal odbornosť na vyučovanie 
matérie cirkevných dejín. Po obhájení dizertačnej práce 
z cirkevných dejín, De hymnologia sacris 3. januára 1833, 
získal 9. marca doktorát z teológie. Už 1. februára 1833, 
teda ešte pred získaním doktorátu, nastúpil za profesora 
cirkevných dejín a  kánonického práva v  spišskom 
seminári. Tieto predmety vyučoval do roku 1845. Podľa 
uznesenia národnej synody v  Bratislave, z  roku 1822, 

474 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 138, 168.
475 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 212-
213; RIMELY, Carolus. Historia Colleghii Pazmaniani. 
Viennae: Typis et sumptibus Congregationis Mechitharisticae, 
1865, s. 384; CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori 
spišského seminára 1815 – 2000, s. 44. 

bol prijatý ucelený teologický systém v  seminároch 
v Uhorsku. V zhode s  týmito inštrukciami, keď v roku 
1836 vyšla učebnica cirkevných dejín pre semináre 
od  Mikuláša Cherriera (1790 – 1862) Institutiones 
historiae ecclesiasticae476, uviedli ju i v spišskom seminári 
a  Roman Kežmarský vyučoval podľa tejto učebnice.477 
Na  základe rozhodnutia Uhorskej miestodržiteľskej 
rady bolo počnúc školským rokom 1835/1836 zavedené 
do  vyučovacieho procesu v  seminárom vyučovanie 
uhorského práva, ktoré z  poverenia spišského biskupa 
Jozefa Bélika vyučoval práve Roman Kežmarský.478 
Kvalitné vedomosti z oblasti kánonického práva uplatnil 
v činnosti diecézneho tribunálu. V roku 1838 ho diecézny 
biskup Bélik poveril úlohou konzistoriálneho assessora. 
Začiatkom roku 1846 bol preložený zo Spišskej Kapituly 
za farára do Popradu. Tu pôsobil do 14. júla 1848, kedy 
bol inštalovaný za  spišského kanonika. Dňa 3. októbra 
1851 sa stal liptovským archidiakonom, 29. januára 
1857 titulárnym opátom Preblahoslavenej Panny Márie 
de Ugra. Aktívne sa podieľal na  rozvoji diecézneho 
školstva. Dňa 8. mája 1857 ho spišský biskup Ladislav 
Zábojský vymenoval za hlavného diecézneho školského 
inšpektora a  už 22. februára 1858 bol ustanovený 
za riaditeľa Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Túto 
významnú úlohu vykonával až do  roku 1874. Počas 
tohto obdobia v  zhode so  záujmami biskupa Ladislava 
Zábojského, ktorý bol šíriteľom bernolákovského 
hnutia v spišskej diecéze, podporoval rozvoj slovenčiny, 
ktorá bola riadnym vyučovacím predmetom, čím 
prispel k  formácii národne uvedomelých a nábožensky 
zanietených slovenských učiteľov. Za jeho vedenia prestal 
byť učiteľský ústav určený na odborníkov pre dedinské 
školy. Stal sa všeobecne výchovno-vzdelávacím ústavom 
pre učiteľov. Od školského roku 1871/1872 bol ústav už 
trojročný.479

Do konca svojho života zastával v  rámci Spišskej 
Kapituly ešte veľa významných úloh: v  roku 1851 
liptovský archidiakon, 1860 oravský archidiakon, 1861 
katedrálny archidiakon, 1863 kanonik kustos, 1867 
kanonik kantor, 1868 kanonik lektor. Dôveru, ktorú mu 

476 CHERRIER, Miklós. Institutiones historiae ecclesiasticae 
novi foederis. 4 Vol. Pest 1840; CHERRIER, Miklós. Epitome 
historiae ecclesiasticae. 2 Vol. Wien 1853.
477 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 138. 
478 ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 139. 
479 ABÚ-SP, Jozef Janek, Spisy – Dejiny učiteľského ústavu 
I., II., Spišskokapitulská preparandia a jej odchovanci v r. 1819-
1919, s. 87; SZEMAN, János. A Szepeshelyi római katholikus 
tanitóképző – intézet története. Budapest: Stephaneum 
Nyomda, 1912, s. 122; JANEK, Jozef. Kultúrne tradície Spišskej 
Kapitule, Jur pri Bratislave, 1985 (rkp), s. 134-135. 
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celý čas prejavoval biskup Zábojský potvrdil tiež tým, že 
v čase biskupovho chátrajúceho zdravia ho 31. júla 1868 
vymenoval za biskupského vikára. Od 20. februára 1869 
pôsobil ako farský administrátor vo  svojom rodnom 
meste Spišskom Podhradí. V  tejto úlohe zotrval až 
do roku 1876, keď na jeho miesto nastúpil známy cirkevný 
historik Jozef Hradský [Hradszky]. Po  smrti spišského 
biskupa Ladislava Zábojského, t. j. v  čase vakantného 
spišského biskupského stolca od  12. septembra 1870 
do  27. augusta 1871, riadil dočasne Spišskú diecézu 
vo  funkcii spišského kapitulného vikára. Po  inštalácii 
nového spišského biskupa, Jozefa Šamašu [Samassa], 
naďalej zastával dôležité postavenie v riadení diecézy, keď 
1. decembra 1871 ho biskup vymenoval za biskupského 
vikára. Taktiež od roku 1872 vykonával prosynodálneho 
examinátora. V roku 1877 sprevádzal spišského biskupa 
Juraja Čásku [Császka] počas povinnej cesty ad limina 
apostolorum do  Ríma. Pri  tejto príležitosti sa osobne 
stretol s  pápežom Piom IX., ktorý ho vymenoval 
za  pápežského preláta. Koniec svojej kariéry zakončil 
tým, že 8. septembra 1874 bol vymenovaný za spišského 
veľprepošta a  ostal ním až do  svojej smrti. Zomrel 25. 
apríla 1880 v  Spišskej Kapitule. Pochoval ho spišský 
biskup Juraj Čáska. Pochovaný je v  hlavnej krypte 
Katedrály sv. Martina v  Spišskej Kapitule-Spišskom 
Podhradí.480

 ■ Hýroš, Štefan (1844/1845 – 1850/1851)
Narodil sa 18. augusta 1813 v  meštianskej rodine 

v  Ružomberku. Študoval najprv na  piaristickom 
gymnáziu v  Ružomberku, neskôr v  Banskej Bystrici, 
v Gyöngyösi a v Ostrihome, filozofické štúdiá absolvoval 
v  Jágri a  teológiu študoval od  roku 1822 v  centrálnom 
seminári v  Pešti. Kňazskú vysviacku prijal 22. augusta 
1836 z  rúk spišského biskupa Jozefa Bélika. Pôsobil 
najprv ako kaplán v  Spišskom Hrhove, Hniezdnom, 

480 Štátny archív Prešov, Spišský archív Levoča, Zbierka 
cirkevných matrík z územia Spiša 1599-1952, Matrika 
pokrstených farnosti Sp. Podhradie z rokov 1771-1808, 
1807/ 3246 s. 46; šk. 307, inv. č. 801; Štátny archív Prešov, 
Spišský archív Levoča, Spišské biskupstvo, Matrica cleri 
junioris et superiorum Seminarii dioecesis Scepusiensis ab 
anno 1815, nepaginované; ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov 
cirkevných matrík, Matricae baptisatorum ecclesiarum 
districtis Olassiensis ab anno 1797, nepaginované; ABÚ-
SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných matrík, Matrica 
defunctorum 1880, nepaginované; ABÚ-SP, Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis ab anno 
1848, tomus I., s. 284-285; HRADSZKY, J. Initia progressus 
ac praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de 
Monte Scepusio olim collegiati, s. 537 – 538; RIMELY, Carolus. 
Historia Colleghii Pazmaniani. Viennae: Typis et sumptibus 
Congregationis Mechitharisticae, 1865, s. 384; ŠPIRKO, J. 
Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 138 – 139. 

v roku 1837 ako dočasný správca farnosti v Hniezdnom, 
v  roku 1838 opäť ako kaplán v  Hniezdnom a  neskôr 
v  Hybiach. V  roku 1839 bol vymenovaný najprv ako 
správcu farnosti a  ešte v  tom istom roku za  farára 
v  Liptovskom Trnovci. V  roku 1845 bol vymenovaný 
za  profesora cirkevných dejín a  kánonického práva 
v  spišskom seminári a  zároveň vykonával aj  úlohu 
špirituála v seminári. Ide o prvého profesora cirkevných 
dejín v spišskom seminári, o ktorom s istotou vieme, že 
bol publikačne činný a  zaradil sa medzi významných 
slovenských historikov. Do  spišského seminára prišiel 
už ako národne uvedomelý Slovák. Veľký vplyv na jeho 
patriotizmus mal Ján Kollár, s ktorým sa zoznámil počas 
seminárskych štúdií v  Pešti. V  rokoch 1839 – 1869 je 
známe, že podporoval slovenskú tlač objednávaním 
takmer všetkých dobových slovenských novín 
a  časopisov: Cyrill a  Method, Priateľ školy a  literatúry, 
Obzor, Sokol, Hlas cirkevný, Černokňažník, Pešťbudínske 
vedomosti a  Slovenské vedomosti. V  tomto období 
však nám nie je známe, či publikoval nejaké články 
s  historickou tematikou. Publikačne činným sa stal 
až počas jeho pastoračného pôsobenia v  Liptovskom 
Michale. V  roku 1851 ho v  úlohe profesora cirkevných 
dejín v  spišskom seminári vystriedal ďalší významný 
cirkevný historik Alexander Grús [Grusz]. Štefan 
Hýroš  sa stal správcom farnosti v  Hybiach a  zároveň 
sa stal archidiakonom Liptovského dištriktu. Tu sa 
už aktívne začal zapájať do  bernolákovského hnutia 
a  spomedzi slovensky uvedomelých kňazov Spišskej 
diecézy patrí spolu s  Michalom Chlebákom a  Jozefom 
Kohútom, ktorý bol jeho žiakom, medzi najvýraznejšie 
a  najvýznamnejšie osobnosti slovenského národného 
obrodenia na  území Spišskej diecézy s  celoslovenským 
presahom. V  tomto období vydal v  roku 1852 báseň, 
ktorú zložil v bernolákovej slovenčine a ktorou pozdravil 
cisára Františka Jozefa, keď prechádzal popod Tatry. 
V  roku 1855 uverejnil kázeň Kdé je Prawda?, ktorú 
predniesol pri  posviacke nového chrámu v  Palúdzke, 
ktorý dal postaviť a  aj posvätil palúdzsky rodák, 
nitriansky biskup Imrich Paluďai [Palugyay]. Hýroš 
od  roku 1859 začal uverejňovať básne, aforizmy 
s náboženskou tematikou a taktiež homílie v slovenskom 
národnom časopise Cyrill a  Method. V  roku 1859 bol 
preložený za farára v Liptovskom Michale, kde pôsobil až 
do svojej smrti 30. decembra 1889. Toto obdobie je pre 
Hýroša najplodnejším obdobím. Tu nadviazal kontakty 
na slovenských politikov Milana Miloslava Hodžu, Janka 
Francisciho – Rimavského, ale taktiež na  slovenského 
literárneho historika a  bibliografa Michala Chrásteka, 
ktorý pôsobil od roku 1854 v banskobystrickom seminári 
a bol redaktorom časopisu Cyrill a Method a ktorý ako 
tajomník Matice slovenskej ho zapojil do  aktívneho 
politického i publikačného života. Kým Michal Chlebák 
bol najaktívnejší v slovenskom národnom živote v tesne 

porevolučnom období rokov 1848 – 1849, Štefan 
Hýroš sa publikačne i politicky prebudil až v matičnom 
období. Začal intenzívne pracovať najprv politicky, až 
potom vedecky v  oblasti histórie. Po  páde Bachovho 
absolutizmu sa zaradil medzi popredných predstaviteľov 
politického slovenského národného hnutia. Vo voľbách 
do  parlamentu, v  roku 1861, kandidoval za  poslanca 
za Slovákov, spolu s Franciscim, Daxnerom, Palárikom, 
avšak neúspešne, keďže poslanecký mandát získal len 
rusínsky kandidát Adolf Dobriansky. Bol mimoriadne 
aktívny na  národnom zhromaždení v  dňoch 6. – 7. 
júla 1861 v  Turčianskom sv. Martine, z  ktorého vzišlo 
Memorandum slovenského národa. Bol členom slovenskej 
delegácie, ktorá predniesla Memorandum uhorskému 
snemu a  bol členom aj  delegácie pod  vedením 
banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, ktorá 
12. decembra 1861 predniesla Memorandum cisárovi 
Františkovi Jozefovi do  Viedne. Popri Daxnerovi 
a Franciscim podporoval vznik tzv. Slovenského Okolia, 
t. j. politickej autonómie Slovenska, ktorý bol súčasťou 
jeho programu vo  voľbách. Do  memorandových 
požiadaviek navrhol ukotviť právo Slovákov na literárne 
a  kultúrne spoločnosti. Na  jeho osobný návrh došlo 
k  rozhodnutiu založiť Maticu slovenskú a  po jej 
vzniku stal sa členom výboru, členom etnograficko-
historického odboru a  bol prispievateľom článkov 
s  historickou tematikou do  Letopisu Matice slovenskej. 
Bol spoluzakladateľom prvého slovenského katolíckeho 
gymnázia v  Kláštore pod  Znievom, ako aj  Spolku 
sv. Vojtecha. V  roku 1860 vyhlásil literárnu súťaž 
o najlepšiu drámu. Aktívne sa zapojil aj do organizácie 
milenárnych osláv príchodu sv. Cyrila a  Metoda 
na  územie Slovenska v  roku 1863, ktoré sa konali 
pod  záštitou spišského biskupa Ladislava Zábojského. 
V  rámci jubilea dal namaľovať Jozefovi B. Klemensovi 
obraz sv. Cyrila a Metoda a umiestnil ho na miestnom 
oltári. Burcoval klérus diecézy do  organizácie cyrilo-
metodských osláv v  okolitých liptovských farnostiach. 
Práve touto aktivitou sa dostal do konfliktu s niektorými 
maďarónskymi kňazmi na Liptove, na čele s Andrejom 
Dankom, farárom v  Liskovej, Jánom Nepomukom 
Záhorom, farárom v Nemeckej Ľupči (dnes Partizánska 
Ľupča) a  Jozefom Bohunickým, farárom v  Dovalove, 
ktorí spoločne zostavili obžalobu voči aktivitám Hýroša, 
ktorú 15. septembra 1863 odoslali biskupovi, v  ktorej 
sa dožadovali cirkevného i  svetského súdu. Tento, ako 
aj iné prípady spôsobili u Štefana Hýroša, že sa napokon 
stiahol z politického života a venoval sa výlučne vedeckej 
práci v  oblasti slovenskej histórie. Svoje príspevky 
uverejňoval predovšetkým v  Letopise Matice slovenskej 
a zaradil sa do série významných matičných historikov, 
ktorí tvorili špičku slovenskej historiografie 19. storočia, 
ako Ferko Víťazoslav Sasinek, Jonáš Záborský a iní. Takto 
vyšli v tomto časopise jeho hlavné historické publikácie 

Zámok Lykava a jeho páni poťahom na dŕžavie; Kežmark, 
jeho páni a okolie. V rukopise ostalo jeho dielo z oblasti 
kunsthistórie Opis starobylých chrámov a malieb v Liptove. 
Práca bola v  tom čase jedinečná svojho druhu a  mala 
vyjsť v Matici slovenskej, ktorú však o dva roky neskôr 
zrušili a dielo ostalo v rukopisnej podobe, podobne ako 
monografia o  Likave. Navštevoval zrúcaniny kostolov 
a  hradov, zbieral staré listiny. Popri historickej práci 
naďalej publikoval svoje kázne v  časopise Kazateľna, 
čím sa zapojil do  literárne činného kruhu slovenských 
katolíckych osobností, združených v Spolku sv. Vojtecha 
okolo Františka Richarda Osvalda. Zomrel 30. decembra 
1888.481  

 ■ Grús [Grusz], Alexander (1851/1852 – 1864/1865)
Narodil sa 1. decembra 1823 vo  Veľkej (dnes časť 

Popradu). Študoval na  gymnáziu v  Levoči a  v Jágri. 
Filozofické štúdiá absolvoval najprv v  Jágri a  následne 
v malom seminári vedenom premonštrátmi v Rožňave. 
Teologické štúdiá absolvoval v  rokoch 1842-1846 ako 
chovanec Pázmánea na  Univerzite vo  Viedni. Kňazskú 
ordináciu prijal 26. marca 1846. V  septembri 1846 ho 
spišský biskup Jozef Bélik poslal na  doktorandské 
teologické štúdiá na  Frintaneum do  Viedne, kde 
nastúpil 12. októbra 1846. Hovoril nemecky, maďarsky 
a  slovensky. Patril medzi priemerných študentov. 
Po  napísaní a  obhájení dizertačnej práce z  cirkevných 
dejín, na tému De sabelianismus (O sabelianizme), získal 
v  čase revolúcie 17. októbra 1848 doktorát z  teológie. 
Po skončení štúdií sa vrátil do Spišskej diecézy a od 17. 
novembra 1848 vykonával službu kaplána v  rodnom 
meste Veľká až do  22. júla 1849, keďže v  časoch 
revolúcie 1848-1849 stál na  strane cisárskeho dvora 
a  podporoval politické požiadavky Slovákov, čo bolo 
v rozpore s maďarským vlastenectvom spišského biskupa 
Vincenta Jekelfalušiho [Jekelfalussy], ktorého menovala 
na biskupský post revolučná uhorská vláda.  Po skončení 
revolúcie 1848-49 bol 22. júla preložený za  kaplána 
do Kežmarku. Ako bývalý študent Frintánea, v ktorom 
sa formovali kňazi v  duchu lojálnosti viedenskému 
cisárskemu domu, predstavoval pre cisára Františka 
Jozefa vhodného kandidáta na  konsolidáciu cirkevno-

481 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 236 – 237; 
KÚTNIK ŠMÁLOV, J. Zástoj katolíckej hierarchie 
v slovenskom národnom a kultúrnom živote, s. 155, 
160 – 166; RIZNER, Ľ. V. Bibliografia písomníctva slovenského. 
Vol. II. Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská, s. 194 – 195; 
MEŠŤANČÍK, Ján. Slovenský národovec a historik Štefan 
N. Hýroš. In Kultúra, 1938, roč. X., s. 40 – 41; ŠPIRKO, 
J. Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 168; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 35.  
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politických pomerov v  Uhorsku, preto 18. decembra 
1849 bol menovaný za  študijného prefekta v centrálnom 
seminári v  Pešti. 25. októbra 1851 ho pre jeho nadanie 
a  pre jeho zapojenie do  slovenského národného 
obrodenia spišský biskup Ladislav Zábojský vymenoval 
za  profesora cirkevných dejín, kanonického práva 
a  študijného prefekta v  Kňazskom seminári sv. Jána 
Nepomuckého v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. 
Profesorskú činnosť v  spišskom seminári, v  oblasti 
cirkevných dejín, vykonával až do roku 1865. 18. januára 
1859 sa stal konzistoriálnym sudcom. 28. augusta 
1860 ho cisár František Jozef vymenoval za  spišského 
kanonika, 16. októbra toho istého roku, pre jeho 
vedeckú činnosť, stal sa kanonikom teológom v Spišskej 
kapitule, 30. septembra 1861 kanonikom IX., 19. júla 
1863 kanonikom VIII., 1864 obhajcom manželského 
zväzku, 26. apríla 1867   liptovským archidiakonom, 9. 
apríla 1868 oravským archidiakonom, 27. septembra 
1874 archidiakonom katedrálnym, 1880 kanonikom 
kustos, ktorý mal na starosti bohatú kapitulskú knižnicu 
a  archív. Zomrel 19. marca 1882 v  Spišskej Kapitule-
Spišskom Podhradí, kde je aj  v  katedrálnej kanonickej 
krypte pochovaný.

Patril medzi mimoriadne vzdelaných kňazov 
a  odborníkov cirkevných dejín. Napísal viacero 
významných prác pojednávajúcich o  dejinách Spišskej 
diecézy a  Spišskej Kapituly, čím sa zaradil medzi 
najvýznamnejších predstaviteľov spišskej cirkevnej 
historiografie na  sklonku 19. a  začiatku 20. storočia. 
Vo  svojich štúdiách pristupoval kriticky, opierajúc sa 
o viedenskú kritickú historiografickú školu. V otázkach 
počiatku jednej z  najstarších cirkevných organizácii 
na  Slovensku, ktoré predstavovalo Spišské prepoštstvo, 
vytváral aj veľmi odvážne hypotézy. Medzi takého patrí 
jeho tvrdenie, v ktorom počiatok Spišského prepoštstva 
staval už do  čias prítomnosti Gótov na  Spiši a  jeho 
existenciu nepopieral už v  časoch uhorského kráľa 
sv. Štefana. Väčšia časť jeho štúdií tvorila základ pre 
napísanie dvojzväzkovej monografie dejín Spišského 
prepoštstva progressus ac presens status Capituli ad 
sanctum Martinum e. C. de Monte Scepusio (Szepesváralja 
1901) a Additamenta ad Initia (Szepesváralja 1903-1904) 
z  pera slávneho spišského historika Jozefa Hradského 
[Hradszky]. Grúsov prínos v  oblasti historickej vedy 
v  Uhorsku dosvedčuje skutočnosť, že bol členom 
Uhorskej kráľovskej akadémie vied.482

482 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 198-199; 
HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens status Capituli 
ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 545 – 546; RIMELY, Carolus. Historia Colleghii 
Pazmaniani. Viennae: Typis et sumptibus Congregationis 
Mechitharisticae, 1865, s. 351; Schematismus venerabilis 
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 ■ Richnavský [Richnavszky], Pavol 
(1858/1859 – 1879/1880)
Narodil sa 25. novembra 1836 v Kolačkove, v učiteľskej 

rodine. Jeho otec Pavol bol absolventom Učiteľského 
ústavu v  Spišskej Kapitule a  bol spoluzakladateľom 
tzv. Podporného učiteľského spolku, založenom v  roku 
1843, ktorý zgrupoval slovenských učiteľov z  okolia 
Nižných Ružbách. Študoval na  gymnáziu v  Levoči. 
Teologické štúdiá absolvoval v  centrálnom seminári 
a  na Univerzite v  Pešti. Patril medzi veľmi nadaných 
študentov, o  čom svedčí skutočnosť, že keď v  roku 
1858 vážne ochorel profesor dogmatickej teológie 
v spišskom seminári Martin Alth, ešte pred ukončením 
štúdií, ako diakon, dočasne ho zastupoval vo vyučovaní 
predmetu. Kňazskú vysviacku prijal 30. novembra 1859. 
V  teologických štúdiách pokračoval v  doktorandskom 
štúdiu na  Univerzite v  Pešti, ktoré úspešne ukončil 
doktorátom z  teológie v  júli 1861. Od  24. augusta 
1861 pôsobil ako kaplán v  Spišskom Podhradí. Od  14. 
novembra 1865 suploval profesora cirkevných dejín 
a  kanonického práva v  spišskom seminára Alexandra 
Grúsa, ktorý zo  zdravotných dôvodov musel prerušiť 
vyučovanie v  seminári a  viac sa vyučovať nevrátil. 
Richnavského pôsobenie v  spišskom seminári potvrdil 
biskup Ladislav Zábojský tým, že ho 16. mája 1868 
vymenoval za  riadneho profesora cirkevných dejín 
a kánonického práva. Cirkevné dejiny a kánonické právo 
prednášal až do  roku 1880. Ako profesor kánonického 
práva uplatnil svoje vedomosti v  činnosti diecézneho 
tribunálu. Od roku 1871 pôsobil aj v  tribunáli Spišskej 
diecézy v úlohe obhajcu manželského zväzku a obhajcu 
viery. Túto úlohu zastával až do roku 1886. Dňa 16. mája 
1872 bol menovaný za  prosynodálneho examinátora 
a  už 13. septembra 1872 bol vymenovaný za  rektora 
spišského seminára. Na  jeho žiadosť biskup nariadil 
v roku 1872 zhotoviť v seminárskej kaplnke svätostánok, 
aby tým zvýšil nábožnosť bohoslovcov. Keď nový biskup, 
Juraj Čáska [Császka], v  snahe o  zníženia výdavkov 
na seminár vyškrtol zo seminárskeho rozpočtu výdavky 
na  teologické časopisy, Pavol Richnavský zasiahol, 
aby k  takému kroku nedošlo. Vyžiadal pre spišských 
bohoslovcov nosenie reverendy modrej farby s čiernym 
cingulom. Spišskí bohoslovci ju začali nosiť od roku 1876. 
Počas jeho pôsobenia sa začali v  seminári prejavovať 
národnostné napätia, ktoré sa snažil eliminovať. 
Azda najviac sa to prejavilo počas pokusu založiť 
školu kazateľského rečníctva, ktorý pre národnostné 
trenice medzi maďarskými, nemeckými a  slovenskými 
vlastencami napokon stroskotal. Pavol Richnavský 
vykonával úrad rektora seminára až do roku 1887.

Za jeho zásluhy pre rozvoj Spišskej diecézy bol 7. 
júla 1873 vymenovaný za čestného spišského kanonika. 
V roku 1875 bol menovaný za konzistoriálneho assessora. 
V  roku 1879 sa stal riaditeľom Učiteľského ústavu 

v  Spišskej Kapitule. Tento post zastával počas dvoch 
období: v rokoch 1879 – 1887 a 1892 – 1894. V roku 1880 
bol menovaný za  kanonika teológa, 1881 pápežského 
komorníka, 1884 opáta B. M. V. Bučany. V  roku 1886 
sa vzdal funkcie obhajcu manželského zväzku, 1887 
sa vzdal úradu rektora spišského seminára a  riaditeľa 
učiteľského ústavu. Dňa 5. augusta 1889 bol zbavený 
úlohy kanonika teológa, a tým istým dekrétom bol opäť 
menovaný za rektora spišského seminára a prodirektora 
teologickej a filozofickej fakulty, 13. augusta 1889 sa stal 
katedrálnym archidiakonom, v  roku 1890 kanonikom 
kustos, v novembri 1890 získal titul pápežského preláta. 
V roku 1892 opäť sa stal riaditeľom Učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule.  Tento post zastával až do 13. marca 
1894, kedy bol zbavený tejto úlohy. Dňa 28. decembra 
1893 bol menovaný za kanonika kantora a už 10. marca 
1894 sa stal generálnym vikárom Spišskej diecézy 
a audítorom pri  spišskom cirkevnom tribunáli. V roku 
1895 zastával úrad kanonika lektora. Zomrel 23. januára 
1904 a  pochovaný bol v  jednej z  krýpt Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.483

 ■ Horváth, Viktor – rektor seminára
Narodil sa 28. novembra 1848 v  rodine kováča 

Štefana a  Juliany rod. Grochovej v Spišskom Podhradí. 
Študoval na    gymnáziu v  Levoči. Filozofické štúdiá 
absolvoval v  spišskom seminári, teologické štúdiá 
v Spišskej Kapitule a vo Viedni. Po kňazskej vysviacke, 
27. júla 1873, pôsobil iba mesiac ako kaplán v Kežmarku 
a  potom od  16. októbra 1874 v  Levoči. V  roku 1874 
sa stal archivárom a  aktuárom na  Spišskej Kapitule. 
Dňa 27. decembra 1876 bol menovaný za  špirituála 
a profesora filozofie v  spišskom seminári. V roku 1877 
sa stal profesorom latinského jazyka a od 21. apríla 1881 
až do  roku 1904 prednášal tiež dogmatickú teológiu 
a  kresťanskú archeológiu. V  roku 1891 zastával úlohu 
riaditeľa Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule a  bol 
poverený dočasne úlohou rektora seminára, ale už 
1. augusta 1895 sa stal riadnym rektorom seminára 
a  spišským kanonikom. Úrad riaditeľa učiteľského 
ústavu zastával až do  1. augusta 1904. Viktor Horváth 
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179; ABÚ-SP, Spišské biskupstvo (ďalej SB), Zbierka 
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ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim 
collegiati, s. 554; SZEMAN, J. A Szepeshelyi római katholikus 
tanitóképző – intézet története, s. 122; ŠPIRKO, J. Výchova 
kňazstva na území Spišskej diecézy, s. 145 – 148; DLUGOŠ, 
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kňazov, s. 42;.
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bol na  vysokej teologickej a  intelektuálnej výške. Ako 
odchovanec uhorského seminára Pázmánea, ktorý 
slúžil pre bohoslovcov z  celého Uhorska študujúcich 
teológiu na  Univerzite vo  Viedni, aj  napriek jeho 
evidentnému slovenskému pôvodu, stál na  platforme 
maďarského vlastenectva a  patril medzi podporovateľa 
myšlienky transformácie multietnického Uhorska 
na maďarský národný štát. V tomto duchu podľa priania 
spišského biskupa, Pavla Smrečániho [Szmrecsányi], 
vychovával aj  budúci klérus Spišskej diecézy. V  roku 
1895 založil v  seminári dlho pripravovanú rečnícku 
školu a  literárny krúžok A  szepeshelyi növendék-
papság magyar egyházszónoklati és irodalmi köre 
[Maďarského cirkevnokazateľského a  literárneho 
spolku spišskokapitulských bohoslovcov] podľa 
smerníc zostavených jeho predchodcom Pavlom 
Richnavským, ktorú v  roku 1899 schválil spišský 
biskup Pavol Smrečáni. Štatúty spolku boli zostavené 
tak, aby formovali spišských bohoslovcov k pestovaniu 
maďarskej literatúry a maďarského vlastenectva. Spolok 
účinkoval až do  1. apríla 1917, kedy mal posledné 
zasadnutie. O  tom, že Viktor Horváth v  spolupráci 
so spišským biskupom Pavlom Smrečánim patril medzi 
podporovateľov maďarizácie v  Spišskej diecéze svedčí 
aj  to, že na  jeho žiadosť spišský biskup Pavol Smrečáni 
nariadil, aby sa tradične na začiatku školského roka čítal 
seminársky poriadok už nie po latinsky ale po maďarsky. 
O  úspešnosti maďarizačného procesu medzi spišskými 
bohoslovcami, z  ktorých mali vyrásť maďarskí patrioti 
a  presvedčení šíritelia maďarskej štátnej myšlienky 
jediného maďarského národa medzi veriacimi Spišskej 
diecézy, svedčí výsledok sčítania obyvateľstva z  roku 
1900. Z celého seminára iba traja seminaristi posledného 
ročníka do  kolónky o  materinskom jazyku napísali: 
slovenský. Tento prejav považoval rektor za provokáciu 
a  hrozil im vylúčením zo  seminára za  panslávstvo. 
V  rokoch 1885-1907 pracoval v  diecéznom tribunáli 
ako obranca manželského zväzku. Zastával ešte veľa 
dôležitých postov: 1904 archidiakon oravský a  opát sv. 
Michala archanjela de Insula B. M. V. iuxta Budam, 1909 
archidiakon katedrálny a  v  roku 1914 kanonik kustos. 
V  roku 1913 sa pre zhoršujúci zrak zriekol funkcie 
rektora spišského seminára.

Viktor Horváth sa do  spišskej historiografie 
zaradil tým, že napísal vôbec prvú knihu o  dejinách 
a  umeleckohistorických pamiatkach Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule pod názvom Szent-Márton 
püspökről czímett szepesi Székes-egyház.484 Bol jedným 
zo  zakladajúcich členov Spišského dejepisného spolku. 

484 WEBER, Samu. Szepevármegye történelmi irodalmának 
bibliographiája. In DEMKÓ, Kálman (ed.). Szepesmegeyi 
történelmi társulat. Lőcse: Nyomátott Reiss J. T., 1895, s. 98. 

Zomrel 30. novembra 1914 a  je pochovaný v  krypte 
Katedrály sv. Martina v Spišskom Podhradí. Pochovával 
ho spišský kanonik, cirkevný historik a kapitulský farár 
Dr. Martin Pirhalla.485

Dielo: Szent-Márton püspökről czímett szepesi Székes-
egyház. Löcse: Nyomatott Reiss Józef, 1885, 67s.

 ■ Pirhalla [Pirchala], Martin (1889/1890)
Narodil sa 12. októbra 1852 v  Kežmarku, v  rodine 

remeselníka Jána Pirchalu a  Márie rod. Henfnerovej. 
Pochádzal z  poľského zemianskeho rodu. Navštevoval 
meštiansku školu v  Kežmarku. V  rokoch 1864-1868 
študoval na  gymnáziu v  Levoči, v  rokoch 1868 -1 872 
na  gymnáziu v  sedmohradskom Veľkom Varadíne 
(dnes Oradea v  Rumunsku). V  rokoch 1872 -1876 
študoval teológiu ako chovanec Pazmánea na Viedenskej 
univerzite. Kňazskú vysviacku prijal 26. júla 1876. Po nej 
nastúpil za   kaplána v  Liptovskom Mikuláši, ale už 
v septembri 1877 ho spišský biskup Juraj Čáska [Császka] 
vymenoval za  profesora filozofie v  spišskom seminári 
a za profesora na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. 
V  septembri 1880 ho spišský biskup Juraj Čáska poslal 
na postgraduálne teologické štúdiá na Augustinianeum 
do  Viedne, ako chovanca Frintanea s  referenciami 
vynikajúceho a  nadaného študenta. Hovoril slovensky, 
maďarsky a  nemecky. Do  Frintanea nastúpil 16. 
októbra. To, že referencie biskupa o  Pirhallovi neboli 
nadnesené, svedčia zápisy rektora Frintanea, ktorý 
vyznamenáva znamenité výsledky Pirhallu a  ľahkosť 
pri  získavaní nových vedomostí. Medzitým si dokončil 
teologické štúdiá, obhájil dizertačnú prácu na  tému 
Quibus mediis et quommodo peccata mortalia remitti 

485 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I. ab A-L, s. 242-243; 
ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkevných matrík, Matrica 
baptisatorum 1848, nepaginované; ABÚ-SP, SB, Zbierka 
druhopisov cirkevných matrík, Matrica defunctorum 1914, č. 
36, nepaginové; HRADSZKY, J. Initia progressus ac praesens 
status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio 
olim collegiati, s. s. 562-563; SZEMAN, János. A Szepeshelyi 
római katholikus tanitóképző – intézet története. Budapest: 
Stephaneum Nyomda, 1912, s. 122; Schematismus almae 
dioecesis Scepusiensis.  Agriae: Typis Lycei Archi-episcopalis, 
1913, s. 145-146; KISS, János – SZIKLAY, János. A Katholikus 
Magyarország 1001-1901. Zv. II. Budapest 1902, s. 966; 
HLEBA, E. Spišské Podhradie: História a osobnosti, s. 49- 
50; MAHÚT, Ján. Rektori kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule. Bakalárska práca. Ružomberok: Katolícka univerzita 
v Ružomberku, 2012, s. 45; HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom 
lásky trvám. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2015, s. 53; Životopis Jána Vojtaššáka 
biskupa spišského (autobiografia). Toronto: Zahraničná Matica 
slovenská, 1994, s. 37 – 38; ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na 
území Spišskej diecézy, s. 148 – 149, 151.

possunt (O prostriedkoch a  akým spôsobom môžu 
byť odpustené ťažké hriechy) a 21. októbra 1883 získal 
doktorát z  teológie na Univerzite vo Viedni. Po získaní 
kvalifikácie z  teológie sa vrátil do  Spišskej diecézy, 
kde pôsobil ako profesor   biblika v  spišskom seminári 
na Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí. V roku 1886 sa 
stal profesorom cirkevných  dejín v  spišskom seminári 
a  od roku 1889 aj  kanonického   práva. V  prednášaní 
cirkevných dejín v spišskom seminári ho počnúc od 1. 
októbra 1890 nahradil Karol Wildfeuer a Pirhalla sa stal 
farárom v Podolínci. Dňa 12. decembra 1901 sa Pirhalla 
stal dekanom dištriktu Stará Ľubovňa (Lubló, Lublau). 
Počas tohto obdobia sa naďalej venoval dejinám a  ako 
podolínsky farár dal si záležať na usporiadaní farského 
archívu, ktorý mu poslúžil na napísanie krátkych dejín 
Podolínca a  farského kostola Zur Erinnerung an die 
sechshundertjährige Jubelfeier der Stadtgemeinde Podolin 
und ihrer Pfarrkirche. Zbieral aj  pramene k  dejinám 
Podolínca. Prispieval pravidelne do ročeniek Spišského 
dejepisného spolku. V  tomto období napísal aj  jeho 
najvýznamnejšie dielo o dejinách spišského prepoštstva 
od  vzniku do  založenia spišského biskupstva A  Szepesi 
prépostság vázlatos története kezdetétöl a  püspökség 
felállitsáig, ktoré dodnes predstavuje veľkú hodnotu 
v zachovaní a spracovaní pramenného materiálu archívu 
Spišskej Kapituly. Je to jediná maďarsky písaná odborná 
kniha o  dejinách Spišského prepoštstva. O  výsledky 
jeho historického diela sa opieral jeho nástupca v úlohe 
profesora cirkevných dejín v  Spišskom Podhradí, Jozef 
Hradský [Hradszky], ktorý vystriedal Martina Pirhallu 
v úlohe hlavného historika diecézy. Jeho návrat na Spišskú 
Kapitulu sa udial až za  nového biskupa Alexandra 
Párvyho, ktorý ho v  roku 1909 odporúčal na  funkciu 
spišského  kanonika, čo cisár František Jozef aj vykonal. 
V roku 1911 sa stal titulárnym prepoštom Sv. Benedikta 
de Sámson a  v roku 1913 sa stal zároveň aj  farárom 
na  Spišskej Kapitule. V  roku 1915 sa stal oravským 
archidiakonom, 1917 katedrálnym archidiakonom, 20. 
augusta 1918 prosynodálnym sudcom. Jeho postavenie 
v diecéze nenalomili ani spoločensko-politické udalosti 
v  Česko-Slovensku a  jeho hodnotu ocenil aj  nový 
spišský biskup Ján Vojtaššák, ktorý ho 14. marca 1921 
vymenoval za  kanonika lektora, 27. septembra 1921 
za  prosynodálneho sudcu. Zomrel 30. novembra 1922 
v  Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí a  je pochovaný 
v  kanonickej krypte pod  Katedrálou sv. Martina 
na Spišskej Kapitule.486

486 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I. ab A-L, s. 126-127; 
HRADSZKY, Josephus. Additamente ad Initia progressus ac 
praesens status Capituli ad sanctum Martinum E. C. de Monte 
Scepusio olim collegiati. Szepesváralja: Typis Dionysii Buzás, 
1904, s. XXXIX; Schematismus almae dioecesis Scepusiensis. 

Diela: Zur Erinnerung an die sechshundertjährige 
Jubelfeier der Stadtgemeinde Podolin und ihrer Pfarrkirche, 
Kežmarok 1898; A  Szepesi prépostság vázlatos története 
kezdetétöl a püspökség felállitsáig,  Löcse 1899, 585s.

 ■ Wildfeuer, Karol (1890/1891– 1901/1902)
Narodil sa 4. októbra 1854 v  meste Karcag (dnes 

v  Maďarsku, v  Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej 
župe). Študoval na gymnáziu v Levoči. Filozofické štúdiá 
absolvoval v  spišskom seminári a  v Ríme, teologické 
štúdiá vo  Viedni, Ríme a  v  Spišskej Kapitule. Kňazskú 
vysviacku prijal 3. júla 1878. Pôsobil najprv krátko ako 
zastupujúci kaplán v  Levoči, od  30. júla zastupoval 
kaplána v  Batizovciach, 5. augusta bol menovaný 
za kaplána v Podolínci, ale už 11. novembra 1878 pôsobil 
ako vychovávateľ  grófa Mikuláša Pálfyho. V roku 1881 
bol menovaný za  profesora učiteľského ústavu, neskôr 
za  profesora filozofie a  latinského jazyka v  spišskom 
seminári. Teologické štúdiá si doplnil na doktorandskom 
štúdiu na Univerzite vo Viedni, kde 15. decembra 1886 
získal doktorát z  teológie, a  tým sa mu otvorila cesta 
k  pôsobeniu ako stabilného profesora v  spišskom 
seminári. Od  roku 1887, ako najmladší z  profesorov 
seminára, pôsobil tradične ako študijný   prefekt, 
v  roku 1889 ako profesor biblika. V  roku 1890 začal 
prednášať cirkevné dejiny a kánonické právo. Na základe 
historického výskumu sa nám podarilo získať informáciu 
o  tom, že učebnicou cirkevných dejín pre bohoslovcov 
spišského seminára bolo dielo slovinského minoritu 
talianskeho pôvodu a profesora cirkevných dejín v Gorici 
Chiara Vascottiho (1799 – 1860), ktoré sa používalo 
ako učebnica cirkevných dejín najprv pre študentov 
teológie z  rehole minoritov a  ktoré vyšlo vo  viacerých 
edíciách v Ríme487 a vo Viedni, pod názvom Institutiones 
historiae ecclesiasticae.488 V  roku 1895 bol zbavený 

Leutschoviae: Typis Jos. Th. Reiis, 1887, s. 22; Schematismus 
almae dioecesis Scepusiensis, Spišská Nová Ves: Typis Julii 
Telléry, 1916, s. 171; Slovenský biografický slovník. Vol. IV. 
Martin: Matica slovenská, 1990, s. 469; CHALUPECKÝ, Ivan. 
Heslo Pirhalla, Martin.  In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 
2000, s. 1080-1081; RIZNER, Ľudovít Viliam. Bibliografia 
písomníctva slovenského. Vol. IV. Turčiansky Svätý Martin: 
Matica slovenská, 1932, s. 76.
487 VASCOTTI, Claro. Institutiones historiae ecclesiasticae 
novi foederis ad usum scholarum seraphici ordinis. Roma:  
Typis Clemente Pucinelli, 1851.
488 VASCOTTI, Clari. Institutiones historiae ecclesiasticae 
novi foederis. Editio Quinta. Vindobonae: Sumptibus Mayer 
& comp., 1888. Na základe titulnej strany objavenej knihy 
možno s istotou tvrdiť, že táto učebnica sa s istotou používala 
v školskom roku 1895/96 a že sa táto učebnica prepožičiavala 
študentom spišského seminára, keďže na titulnej strane 
sú uvedené mená a roky študentov, ktorí ju požívali. 
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úlohy študijného prefekta a v roku 1902 sa vzdal aj úlohy 
profesora v  spišskom seminári a  stal sa riaditeľom 
združenia Keresztény szovetkezetek országos kozpontja 
Budapešť, 1905 odišiel pôsobiť do  Ostrihomskej 
arcidiecézy.489

 ■ Jurik [Jurík], Ján (1897/1898 – 1923/1924)
Narodil sa 8. januára 1866 v Hrabušiciach. Študoval 

na gymnáziu v Levoči. Filozofické štúdiá absolvoval v Jágri, 
teologické štúdiá ako chovanec Pázmánea na Univerzite 
vo  Viedni. Kňazskú vysviacku prijal 1. septembra 
1889. Jeho prvým kaplánskym miestom bolo Spišské 
Podhradie, kde pôsobil do   22. júna 1893, kedy bol 
preložený za  kaplána do  Spišských Vlách.490 V  čase 
pôsobenia v Spišskom Podhradí miestnym farárom bol 
známy spišský historik Jozef Hradský [Hradszky], ktorý 
v ňom prebudil záujem o históriu. Ján Jurík predniesol 
slávnostnú homíliu počas inštalácie zreštaurovaného 
oltára Panny Márie v  Spišskom Podhradí, ktorá sa 
konala 8. decembra 1890.491 Dňa 28. augusta 1897 bol 
vymenovaný za profesora biblika v spišskom seminári.492 
Zároveň vypomáhal v pastorácii vo farnosti v Spišskom 
Podhradí. Dňa 19. júna 1900 získal doktorát z  teológie 
na  Univerzite vo  Viedni. V  akademickom roku 
1902/1903 sa ujal miesta profesora kánonického práva 
a  cirkevných dejín, po  Karolovi Wildfeuerovi, kým 
prednášky z  biblika po  Juríkovi prevzal nový profesor 
Ján Pollák. Učebnicou cirkevných dejín pre bohoslovcov 
spišského seminára v tom čase bolo naďalej dielo Chiara 
Vascottiho Institutiones historiae ecclesiasticae.493 V roku 
1904 sa stal synodálnym examinátorom a  v roku 1908 
konzistoriálnym assesorom. V apríli 1909 bol poverený 

Zaujímavosťou sú taktiež karikatúry klerikov a osobné 
poznámky študentov na okraji strán.  
489 ABÚ-SP, Protocollum status personalis sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus II, ab M-Z, s. 330-
331.
490 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 266 – 267.
491 HRADSZKY, Josef. Krátky obsah dejín farského r. kath. 
kostola v Spišskom-Podhradí z príležitosti novovystaveného 
Oltára bl. Panny Marie. Spišské Podhradie: Tiskom Biskupskej 
knihtlačiarni, 1891, s. 68. 
492 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 266 – 267; 
Schematismus almae dioecesis Scepusiensis. Szepesváralja: 
Typis Dionysii Buzás, 1902, s. 165. Nesprávne uvádza Jozef 
Špirko údaj o tom, že už v roku 1898 prednášal cirkevné 
dejiny v seminári. ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území 
Spišskej diecézy, s. 168.
493 VASCOTTI, Clari. Institutiones historiae ecclesiasticae 
novi foederis. Editio Quinta. Vindobonae: Sumptibus Mayer & 
comp., 1888. 

úlohou vicerektora v  kňazskom seminári v  Spišskej 
Kapitule. V  júni 1915 bol menovaný za  sídelného 
spišského kanonika a  už 25. júla 1915 aj  za rektora 
spišského kňazského seminára a prorektora biskupského 
lýcea. V  roku 1919 bol odvolaný z  funkcie rektora 
a prorektora seminára a nahradený Jánom Vojtaššákom, 
ktorý zároveň vykonával úrad riaditeľa biskupského 
úradu. V roku 1921 sa stal oficiálom (súdnym vikárom) 
prosynodálneho tribunálu. Túto funkciu vykonával do 4. 
januára 1928. V roku 1927 bol vymenovaný za kanonika 
kustosa, v  roku 1930 kanonika kantora a  napokon 
v roku 1937 za kanonika lektora. Zomrel 2. augusta 1939 
v Spišskej Kapitule. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule -Spišskom Podhradí.494

 ■ Ferenčík, Ján (1924/1925 – 1926/1927, 
1931/1932 – 1937/1938)
Narodil sa v  robotníckej rodine 1. novembra 1888 

v  Kežmarku. Študoval na  gymnáziu v  rodnom meste 
a  neskôr filozofiu na  premonštrátskom gymnáziu 
v  Rožňave, kde 1. júla 1907 zmaturoval a  kde sa 
pripravoval na kňazstvo v malom seminári. Teologické 
štúdiá absolvoval v  spišskom seminári. Kňazskú 
vysviacku prijal 1. júna 1911. Pôsobil najprv ako kaplán 
v  Liptovskej Lúžnej, v  Liskovej. V  apríli 1912 bol 
preložený za kaplána do Ružomberka, kde bol miestnym 
farárom Andrej Hlinka. Tu pôsobil až do  septembra 
1917, kedy bol menovaný za katechétu do Levoče, kde 
vyučoval na  reálnej škole a  vyššej dievčenskej škole. 
V  tom čase popri pastoračnej službe študoval cirkevné 
právo na Univerzite v Budapešti, ktoré úspešne ukončil 
v roku 1918. V novembri bol vymenovaný za profesora 
náboženstva na  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule 
a tiež za špirituála v spišskom seminári. V roku 1923 bol 
vymenovaný za profesora teológie v spišskom seminári. 
Od začiatku školského roku 1924/1925 začal prednášať 
cirkevné dejiny a kánonické právo, ale už v roku 1926 bol 
vymenovaný za riaditeľa Ústrednej katolíckej kancelárie 
v Bratislave a za špirituála slovenských vysokoškolských 
študentov vo Svoradove, čím prispel k duchovnej formácii 
mladej slovenskej inteligencie. Túto úlohu zastával 
do apríla 1931, keď bol po smrti rektora seminára, Jozefa 
Vojtička, vymenovaný za  nového rektora spišského 
seminára a  opäť sa vrátil k  prednášaniu cirkevných 

494 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 266 – 267; 
HRADSZKY, Josephus Additamenta ad initia progressus 
ac presens status Capituli ad sanctum Martinum e. C. de 
Monte Scepusio. Szepesváralja: Typis Dionysii Buzás, 1904, s. 
XXI;  ŠPIRKO, J. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy, s. 168; MAHÚT, Ján. Rektori kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule. Bakalárska práca. Ružomberok: KU, 
2012, s. 46-47. 

dejín a  kánonického práva. V  čase jeho pôsobenia 
v Bratislave, v školskom roku 1926/1927, prednášal jeho 
matériu Vojtech Kováč, ktorého si Ján Ferenčík po roku 
pôsobenia získal pre spoluprácu v  jeho novom poslaní 
a stal sa v roku 1927 jeho právnym poradcom Ústrednej 
katolíckej kancelárie. Oblasti cirkevných dejín sa však 
nevenoval. Po  odchode Vojtecha Kováča do  Bratislavy, 
v  novom školskom roku 1927/1928, začal prednášať 
cirkevné dejiny a  kánonické právo najvýznamnejší 
predstaviteľ spišskej cirkevnej historiografie Jozef 
Špirko. Ján Ferenčík, po  návrate na  Spišskú Kapitulu 
v  roku 1931, sa opäť venoval prednášaniu cirkevných 
dejín a  kánonického práva. Patril medzi ambicióznych 
kňazov. V roku 1929 získal titul pápežského komorníka. 
Jeho najväčšou ambíciou bolo získanie miesta sudcu 
najvyššieho súdu Svätej stolice, t. j. Rímskej Roty. Okrem 
postu rektora seminára bol zároveň moderátorom 
Spolku kňazov adorátorov, ktorú viedli predtým jeho 
predchodcovia, Ján Vojtaššák a  Jozef Vojtiček, pôsobil 
tiež ako diecézny moderátor Katolíckej akcie a tiež ako 
synodálny examinátor. Po smrti Andreja Hlinku zaujal 
13. novembra 1938 post farára v  Ružomberku. Dňa 8. 
februára 1940 bol vymenovaný za pápežského preláta.

Ján Ferenčík sa aktívne zapájal do politického života. 
Po  vzniku Prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) 
bol zvolený za  poslanca snemu Slovenskej republiky 
za  Ružomberský okres. Taktiež bol členom mestského 
zastupiteľstva a  predsedom miestnej organizácie 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a  predsedom 
župnej organizácie v  Podtatranskej župe. Bol členom 
zahraničného, sociálneho, zdravotníckeho a kultúrneho 
výboru pri vláde Slovenskej republiky a členom viacerých 
rád magistrátu mesta Ružomberok. Za  túto politickú 
činnosť bol po  obnovení Československa a  postupnom 
nástupe komunistickej moci v roku 1945 perzekvovaný 
a  v  rámci vykonštruovaného súdneho procesu bol 
retribučným súdom v Bratislave, v roku 1946, odsúdený 
na desať rokov väzenia z dôvodu údajného kolaborovania 
s  nacizmom.495 Zomrel počas výkonu trestu vo  väznici 
v  Leopoldove, 9. novembra 1950. Pochovaný bol 
na mestskom cintoríne v Kežmarku.496

495 MIKLOŠKO, František. Nebudete ich môcť rozvrátiť. 
Bratislava: Archa, 1991, s. 175. Historický výskum odkryl, 
že Ján Ferenčík zachránil veľký počet obyvateľov židovského 
pôvodu z Ružomberka. Neúspešne sa pokúsil aj o záchranu 
rodiny Munkovcov.
496 ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus I., s. 176 – 177; 
ABÚ-SP, Osobný spis Ferenčík, Ján; MAHÚT, J. 
Rektori kňazského seminára v Spišskej Kapitule, s. 52; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 32. V Lexikóne katolíckych kňazských 
osobností Slovenska je uvedený nesprávny dátum narodenia, 

Patril medzi publikačne činných profesorov, aj  keď 
väčšina jeho príspevkov je z oblasti spirituality, zamerané 
na  oživenie a  rozšírenie foriem klasickej slovenskej 
nábožnosti, ako napr. pútí, úcty k  Matke Božej a  iné. 
Výrazným spôsobom na obsah jeho príspevkov vplýval 
fakt, že dvanásť rokov redigoval náboženský časopis Svätá 
Rodina i Rozvoj. Medzi jeho diela s historickou tematikou 
sa okrajovo radí Pamätnica prvého diecezánskeho zjazdu 
v  Levoči497, ale predovšetkým jeho dejiny pápežstva 
Pápež a pápežský štát498, ktoré vydal v roku 1930, ale tiež 
štúdia uverejnená v časopise Kultúra Sv. Augustín, obraz 
z  jeho života499. Z  právnej tematiky vyšla v  roku 1935 
jeho monografia Manželskoprávne smernice500. Z oblasti 
kristológie vydal v  roku 1934 knihu Kristus – Kráľ501, 
z  oblasti kresťanskej morálky monografiu proti 
alkoholizmu s názvom Buďte striezliví502.

 ■ Špirko, Jozef (1927/1928 – 1949/1950)
Narodil sa 2. apríla 1896 v  chudobnej drevenici 

na  Rybníčku v  Spišskom Podhradí, v  rodine Jána a   
Anny rod. Podolínskej. Ľudovú rímskokatolícku školu 
navštevoval vo  svojom  rodnom meste. Po  skončení 
ľudovej školy v roku 1908 študoval najprv na gymnáziu 
v Levoči,  odkiaľ v roku 1914 odišiel na premonštrátske 
gymnázium do  Rožňavy, kde sa formoval v  malom 
seminári. Gymnaziálne štúdiá ukončil 4. júna 
1916 maturitou.503 Teológiu začal študovať v  Spišskej 
Kapitule, avšak po  ukončení prvého ročníka, ako 
nadaný študent, teologické štúdiá absolvoval v  ťažkých 

uvádzaný 1. január namiesto 1. novembra. LETZ, Ján. Heslo 
Ferenčík, Ján. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 332; 
CHALUPECKÝ, I. Predstavení a profesori spišského seminára 
1815 – 2000, s. 32; DLUGOŠ, František. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 
2015, s. 29 – 32.
497 FERENČÍK, Ján. Pamätnica prvého diecezánskeho 
eucharistického sjazdu v Levoči. Ružomberok: LE &V, 1923, 
82 s. 
498 FERENČÍK, Ján. Pápež a pápežský štát. Bratislava: 
Ústredná Katolícka Kancelária pre Slovensko, 1930, 105 s. 
499 FERENČÍK, Ján. Sv. Augustín, obraz jeho života. In 
Kultúra, 1931, roč. 3, č. 2, s. 89 – 93; FERENČÍK, Ján. Sv. 
Augustín, obraz jeho života. In Kultúra, 1931, roč. 3, č. 
3, s. 169 – 172. 
500 FERENČÍK, Ján. Manželskoprávne smernice. 
Ružomberok: LEV, 1935, 88 s. 
501 FERENČÍK, Ján. Kristus – Kráľ. Ružomberok: LEV, 
1934. 
502 FERENČÍK, Ján. Buďte striezliví. Bratislava: Ústredná 
Karita na Slovensku, 1929, 74 s. 
503 Štátny archív v Prešove (ďalej ŠAPO), Spišský archív 
v Levoči (SpLE), Archív Jozefa Špirka (AJŠ), šk. 1, I/1, f. 11. 
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vojnových časoch vo  Viedni, ako chovanec Pázmánea. 
Kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1920 vo Viedni. Jeho 
prvým pastoračným zaradením bola kaplánska stanica 
v Zázrivej. Ešte v tom istom roku bol 8. októbra preložený 
do Kežmarku,504 kde sa podieľal na založení slovenského 
gymnázia. Ako kežmarský kaplán predložil teologickej 
fakulte vo  Viedni rigoróznu prácu. V  ostatných 
rigoróznych skúškach pokračoval na  Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Olomouci, kde bol 9. mája 1925 
promovaný na  doktora teológie. Krátko po  promócii 
podnikol trojmesačnú študijnú cestu do  Mníchova, 
Padernbornu, Kolína, kde si prehĺbil vedomosti v oblasti 
sociológie a  cirkevného umenia. Tu sa pravdepodobne 
oboznámil s dielom Jozefa Lortza a  stal sa neskôr jeho 
nasledovníkom.  

Po tom, čo profesor cirkevných dejín v  spišskom 
seminári Ján Ferenčík odišiel do  Bratislavy za  riaditeľa 
Ústrednej katolíckej kancelárie, ho spišský biskup 
Ján Vojtaššák 30. júla 1927 vymenoval za  profesora 
kánonického práva a  cirkevných dejín v  spišskom 
seminári. Takto sa Spišská Kapitula stala až do roku 1950 
jeho životným pôsobiskom. Po  návrate Jána Ferenčíka 
z Bratislavy, v roku 1931, pôsobil ako profesor dogmatiky, 
patrológie, sociológie, nemeckého a  maďarského 

504 ABÚ-SP, Spišské biskupstvo (ďalej SB), č. 1476/1920. 

jazyka v  spišskom seminári.   Po odchode rektora Jána 
Ferenčíka za  farára do  Ružomberka, opäť prednášal 
cirkevné dejiny, patrológiu a  sakrálne umenie, a  to až 
do  násilného zrušenia Vysokej školy bohosloveckej 
v roku 1950. V odbore cirkevných dejín sa vyprofiloval 
za jedného z najlepších odborníkov na Slovensku vôbec. 
V  roku 1943 získal docentúru z  cirkevných dejín. 
V rokoch 1943 – 1944 bol profesorom cirkevných dejín 
na  Katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
v  Bratislave. V  roku 1944 bol menovaný na  spišského 
kanonika. Začiatkom roku 1945 bol nemeckou políciou 
zatknutý, pre podozrenie zo  spolupráce s  povstalcami. 
Po  násilnom zrušení spišského seminára, v  roku 1950, 
v  súvislosti s prípravou procesu so spišským biskupom 
Jánom Vojtaššákom, bol internovaný v  Leopoldove 
a  v  Močenku (vtedy Sládečkovce), kde bol fyzicky 
a psychicky týraný. V roku 1952 bol z väzenia prepustený, 
ale nebolo mu umožnené viac pôsobiť v Spišskej diecéze. 
Od  roku 1952 až do  konca svojho života preto vďaka 
priateľstvu s  košickým apoštolským administrátorom, 
Jozefom Čárskym, pôsobil ako farár vo  Fričovciach. 
Zomrel 30. októbra 1954 vo  Fričovciach, kde je 
pochovaný na cintoríne v blízkosti kostola.505

505 ARFKÚ Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, Matricula 
baptisatorum 1889-1914, vol. VII/75/19; ABÚ-SP, Archív 
Dr. Jozefa Špirka; ABÚ-SP, Protocollum status personalis 
sacerdotum dioecesis Scepusiensis ab anno 1848, tomus 
II., s. 250-251; ŠAPO, SpALE, Archív Dr. Jozefa Špirka; 
LIPTÁKOVÁ, Helena. Archív Dr. Jozefa Špirku. Inventár, 
1983; HROMJÁK, Ľuboslav. Život a dielo Dr. Jozefa Špirka: 
Diplomová práca. Spišské Podhradie 2000; ŠPIRKO, Jozef. 
Dejiny a umenie očami historika. Bratislava: LÚČ, 2001; 
HROMJÁK, Ľuboslav. Spišský historik Jozef Špirko a jeho 
prínos pre dejiny umenia a históriu Spiša. In CHALUPECKÝ, 
Ivan (ed.). Z minulosti Spiša, 2004, roč. XII, s. 139-153; 
HROMJÁK, Ľuboslav. Profil Dr. Jozefa Špirka v jeho 
vrcholnom diele Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na 
vývin cirkevných dejín Slovenska. In Duchovný pastier, 2004, 
roč. 85, č. 9, s. 559-569; HROMJÁK, Ľuboslav. In memoriam 
Jozef Špirko. In Duchovný pastier, 2004, roč. 85, č. 9, s. 555-
558; HROMJÁK, Ľuboslav. Spišskí kňazi a teologická fakulta 
v Bratislave v rokoch 1936-1950. In HRABOVEC, Emília 
(ed.). Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989. 
Trnava: SSV, 2011, s. 79-95; HROMJÁK, Ľuboslav. Ladislav 
Hanus a Jozef Špirko v Kežmarku. In CHALUPECKÝ, 
Ivan (ed.). Z minulosti Spiša, 2011, roč. XIX, s. 111-127;  
HROMJÁK, Ľuboslav. Slovenským cirkevným dejinám vložil 
do kolísky kritický úsudok. In Katolícke noviny, 2004, roč. 
119, č. 46, s. 14-15; MAŤOVČÍK, Augustín a kol. Slovenský 
biografický slovník, zv. V., s. 494; CHALUPECKÝ, Ivan. 
Heslo Špirko, Jozef. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 
2000, s. 1344-1345; JANKOVIČ, V. – ŠKORUPOVÁ, A. 
Bibliografia k dejinám Slovenska, s. 71, 89, 90, 284, 298, 
301, 303, 349, 373, 539; Reprezentačný lexikon Slovenska a 
Podkarpatskej Rusi, s. 323; JANEK, J. Kultúrne tradície Spišskej 

Svojimi publikáciami z  oblasti cirkevných dejín, 
ktoré sa vyznačujú bohatým pramenným materiálom, 
sa radí medzi najvýznamnejších za  najerudovanejších 
historikov Spiša a  právom ho možno považovať 
za  najvýznamnejšieho predstaviteľa spišskej cirkevnej 
historiografie. Prínosným v  oblasti pedagogického 
prístupu k  študentom teológie na  Spiši bolo jeho 
rozhodnutie opustiť študijné materiály v  latinčine. 
Je autorom vôbec prvých po  slovensky napísaných 
dvojzväzkových cirkevných dejín Cirkevné dejiny 
s  osobitným zreteľom na  vývin cirkevných dejín 
Slovenska,506 čím si stal zakladateľom slovenskej cirkevnej 
historiografie. Jeho dielo odzrkadľuje jeho ideovú blízkosť 
v interpretácii cirkevných dejín s nemeckým cirkevným 
kriticky mysliacim historikom Jozefom Lortzom, ktorý 
svoje historické pohľady vyjadril v  dvojzväzkovom 
diele Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher 
Bertrachtung.507 Napriek výraznému vplyvu Jozefa Lortza 
na  jeho manuál cirkevných dejín, Jozef Špirko vytvára 
vlastné konklúzie, čím dáva najavo samostatné tvorivé 
myslenie, ktoré opiera o  vtedajšie moderné a  odvážne 
diela nemeckých historikov. Tento kritický prístup 
k  dejinám Cirkvi, v  ktorom v  tom čase neštandardne 
opustil apologetický prístup k dejinám, vyvolal v radoch 
dobových cirkevných historikov na  Slovensku živú 
polemiku. To bolo jeden z  dôvodov, prečo toto dielo 
napokon nevyšlo v  plánovanom Spolku sv. Vojtecha, 
ale po dlhých prieťahoch ho vydala v roku 1943 Matica 
slovenská vo svojom vydavateľstve Neografia.508 V oblasti 
cirkevných dejín po prvýkrát v dejinách popísal rozdiel 
medzi husitmi, jiskrovcami a bratríkmi vo svojom diele 
Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša.509 Je autorom 
životopisov spišských historikov: Jozefa Hradského510 

Kapitule, s. 3, 18, 70, 94, 146, 148, 166, 170, 172, 221-222, 223; 
Schematizmus almae dioecesis  Scepusiensis. Ružomberok: 
LEV, 1940, s. 188. 
506 ŠPIRKO, Jozef. Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na 
vývin cirkevných dejín Slovenska. 2 Vol. Martin: Neografia, 
1943. 
507 LORTZ, Joseph. Geschichte der Kirche in 
ideengeschichtlicher Bertrachtung. 2 vol. München: 
Aschendorffische Verlagsbuchhandlung, 1936. 
508 Korešpondencia pri vydávaní diela, ako aj polemika vo 
veci vydania je uložená v Spišskom archíve v Levoči. ŠAPO, 
SpLE, AJŠ, šk. 2, II/2. 
509 ŠPIRKO, Jozef. Husiti, jiskrovci a v bratríci v dejinách 
Spiša. Spišská Kapitula: Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
1937. 
510 ŠPIRKO, Jozef. Spišský historik Jozef Hradský. Turčiansky 
sv. Martin: Neografia, 1946. 

a Štefana Mišíka,511 dejín kláštora minoritov v Levoči,512 
dejín Spišského biskupstva,513 spišského seminára514 
a  iných historických štúdií, ktoré publikoval v  rôznych 
časopisoch ako Kultúra, Verbum, Nová práca, Duchovný 
pastier a  iné. Mnohé ďalšie práce Jozefa Špirka ostali 
v rukopisnej podobe.

Jozef Špirko bol priekopníkom na  Slovensku 
aj v oblasti patrológie. Stal sa zakladateľskou osobnosťou 
na Slovensku aj v tejto teologickej disciplíne, keďže vydal 
prvé po slovensky napísané dielo Patrológia.515 Vydanie 
modernej učebnice patrológie malo význam pre celé 
Československo, keďže táto kniha nahradila už zastaralú 
učebnicu Dr. Samsoura, ktorú používali v Čechách a na 
Morave.516

Trvalú pozornosť venoval aj  sakrálnemu umeniu 
a  venoval sa tiež ochrane historických pamiatok, čo 
aj  potvrdil tým, že patril medzi zakladateľov prvého 
diecézneho múzea na  Slovensku, ktoré v  roku 1936 
umiestnil v priestoroch spišského seminára. Toto múzeum 
však vo  vojnových udalostiach bolo presťahované 
zväčša do  interiéru bývalého františkánskeho konventu 
v Levoči a doposiaľ nebolo obnovené.517 Upozornil širokú 
verejnosť na  umelecko – historické pamiatky na  Spiši 
tým, že sa podieľal na realizácii Výstavy starého umenia 
na Slovensku v Prahe v roku 1937, ktorá mala obrovský 
úspech.518 Odmietol používanie termínu nemecké 
umenie na Spiši a presadzoval výraz spišské umenie. Bola 
to reakcia na dielo Schürera a Wieseho Deutsche Kunst 

511 ŠPIRKO, Jozef. Štefan Mišík. Trnava: SSV, 1950.
512 ŠPIRKO, Jozef. Starý kláštor minoritov v Levoči. 
Turčiansky sv. Martin: Neografia, 1940. 
513 ŠPIRKO, Jozef. Začiatky spišského biskupstva. In 
GALAN, Peter (ed.). Mons Sancti Martini. Ružomberok: LEV, 
1947, s. 21 – 56. 
514 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území Spišskej 
diecézy. In SKYČÁK, František (ed.). Spišský kňazský seminár 
v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula 1943, s. 65 – 169. 
515 Dielo vyšlo najprv v Prahe. ŠPIRKO, Jozef. Patrológia. 
Praha: Ladislav Kuncíř, 1939. Na Slovensku vyšlo v Spolku sv. 
Vojtecha v rámci edície Ad fontes, ktorú redigoval. ŠPIRKO, 
Jozef. Patrológia. Trnava: SSV, 1950. 
516 ŠPIRKO, Jozef. Patrológia. Trnava: SSV, 1950, s. 7. 
517 JANEK, Jozef. Kultúrne tradície Spišskej Kapituly. Jur 
pri Bratislave 1985, strojopis; HROMJÁK, Ľuboslav. Spišský 
historik Jozef Špirko a jeho prínos pre dejiny umenia a 
históriu Spiša. In CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). Z minulosti 
Spiša, 2004, roč. XII, s. 139-153. 
518 WAGNER, Václav. Výstava starého umenia na Slovensku 
v Prahe. In Politika, 1937, č. 7, s. 118 – 119; ŠPIRKO, Jozef. 
Význam výstavy „Starého umenia na Slovensku“. In ŠAPO, 
SpLE, AJŠ, šk. 1, I/2a, ff. 3 – 4.

Špirko Jozef.
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in der Zips [Nemecké umenie na  Spiši] 519, ktoré vyšlo 
už v  kontexte narastajúceho nacizmu. Pravdepodobne 
v kontexte prípravy výstavy v Prahe vydal v  roku 1936 
cenné dielo Umelecko-historické pamiatky na  Spiši, 
v  ktorom zmapoval architektúru najvýznamnejších 
pamiatok Spiša.520

Dielo: Umelecko-historické pamiatky na  Spiši 
I. Spišská Kapitula 1936; Husiti, jiskrovci a  bratríci 
v  dejinách Spiša. Levoča 1937; Patrológia. Praha 1939; 
Starý kláštor minoritov v Levoči. Turčiansky Svätý Martin 
1940; Cirkevné dejiny s  osobitným zreteľom na  vývin 
cirkevných dejín Slovenska I.-II. Turčiansky Svätý Martin 
1943; Výchova kňazstva na  území Spišskej diecézy. 
Bratislava 1943; Výtvarné pamiatky Spišskej Kapituly. 
Martin 1943; Spišský historik Jozef Hradský. Martin 1946; 
Snem v Tridente. Košice 1947; Štefan Mišík. Trnava 1950.

 ■ Chalupecký, Ivan (1990-2003)
Narodil sa 16. marca 1932 v rodine lesného inžiniera 

Viktora a  Heleny rod. Pflugovej, v  Spišskej Novej Vsi. 
Ľudovú školu navštevoval v rokoch 1938 – 1942 v Plavči 
a v Levoči.521 Študoval na gymnáziu v Kežmarku, potom 
v malom seminári vedenom jezuitmi v Levoči a po jeho 
násilnom zrušení dokončil štúdiá v  Tisovci. Z  dôvodu 
zapojenia sa do protestu proti porušovaniu náboženskej 
slobody a práva pre súdených biskupov522 mu bolo v roku 
1951 znemožnená maturita a bol odsúdený na niekoľko 
týždňov väzenia.523 Pracoval ako robotník v kameňolome 
Vápenka v  Tisovci, v  tehelniach v  Spišskej Novej Vsi 
a v sadrovcovej bani v Spišskej Novej Vsi – Novoveskej 
Hute. Popri zamestnaní, ako externista, napokon 
zmaturoval v roku 1955 na Jedenásťročnej strednej škole 
v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1955 – 1956 pracoval ako 
baník. V roku 1956 sa oženil s Rozáliou Školníčkovou, 
s  ktorou mal dve deti. V  tom roku začal pôsobiť 
v Štátnom archíve v Levoči, ako archivár, a natrvalo sa 
usadil v Levoči. V archíve pôsobil na rôznych miestach, 
až po  riaditeľa v  rokoch 1969 – 1978 a  1990 – 1992. 
Pracoval na inventarizácii početných archívnych fondov. 

519 SCHÜRER, Oskar – WIESE, Erich. Deutsche Kunst in 
der Zips. Brno 1938. 
520 ŠPIRKO, Jozef. Umelecko – historické pamiatky na Spiši. 
Spišská Kapitula: vlastným nákladom, 1936, 197s. 
521 HIŠEM, Cyril. Ladatio – Ivan Chalupecký. In 
HROMJÁK, Ľuboslav (ed.). Pohľady do histórie II. Spišské 
Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2013, s. 9.  
522 ŠIMONČIČ, Jozef. K životnému jubileu doc. PhDr. 
Ivana Chalupeckého. In FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav 
(ed.). Pocta Ivanovi Chalupeckému. Levoča: Spišský dejepisný 
spolok, 2012, s. 13. 
523 DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 158. 

Medzi tie najvýznamnejšie patria: Spišská župa (3 zv.), 
Provincia XVI. Spišských miest, Verejnoprávny výbor 
Spišskej stolice, Učiteľská akadémia v  Spišskej Kapitule 
a  iné. Poznanie archívnych prameňov z  územia Spiša, 
ako aj študijné cesty v archívoch v Krakove, Budapešti, 
nemeckých mestách ho vyprofilovalo za  jedného 
z  najkvalitnejších historikov pojednávajúcich dejiny 
Spiša. Popri zamestnaní archivára pokračoval v odbornej 
formácii štúdiom archívnictva v  rokoch 1960 – 1963 
na  Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v  Bratislave. Pokračoval aj  v  doktorandskom štúdiu 
a  v  roku 1968 získal doktorát z  filozofie. Vedomosti 
z odboru archivistiky si rozšíril tiež na stáži v Národnom 
archíve v  Paríži. Patričné odborné vzdelanie a  práca 
archivára vyformovali z  neho jedného z  popredných 
slovenských archivárov. Dosvedčuje to fakt, že v rokoch 
1965 – 1992 bol členom redakčnej rady časopisu 
Slovenská archivistika. Po páde komunistického režimu, 
keď došlo k obnoveniu spišského seminára v roku 1990, 
ktorý vychovával budúcich kňazov nielen Spišskej, ale 
tiež Rožňavskej a Košickej diecézy, z poverenia spišského 
biskupa Františka Tondru, začal od  októbra 1990 
prednášať cirkevné dejiny, ktoré predtým neštudoval. 
Opieral sa pritom o  znalosti z  cirkevných dejín Spiša 
z  archívnych materiálov, ktoré ako archivár dobre 
poznal, ale predovšetkým pri zorientovaní sa v disciplíne 
a pri prednášaní poslúžil si manuálom cirkevných dejín 
od  Jozefa Špirka. Vzhľadom na  znalosť nemeckého 
a francúzskeho jazyka používal aj iné zdroje, ako podnet 
na  prednášky a  neraz priamo prekladal z  cudzích 
jazykov texty. V  roku 1995 sa habilitoval prácou 
Kapitoly z  cirkevných dejín Slovenska na  domovskej 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kam 
patril Teologický inštitút v Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí až do  založenia Katolíckej univerzity 
v  Ružomberku. Je doposiaľ jediným laikom, ktorý 
prednášal cirkevné dejiny bohoslovcom v  spišskom 
seminári. V spišskom seminári na Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí prednášal do konca akademického 
roka 2002/2003, pričom už od  akademického roka 
1999/2000 začal viesť seminár z  cirkevných dejín 
František Dlugoš, ktorý od akademického roka 1995/1996 
začal popri Chalupeckom prednášať od prvého ročníka 
cirkevné dejiny. Od  roku 1996 pôsobil tiež ako docent 
na  Katecheticko – pedagogickom inštitúte sv. Ondreja 
Žilinskej univerzity, ktorá sa neskôr transformovala 
na  Katolícku univerzitu v  Ružomberku. Do  roku 
2008 bol členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity 
v  Ružomberku.   Do roku 2011 aktívne pôsobil ako 
docent na  Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. 
Katolícka univerzita v  Ružomberku na  riadnom 
zasadaní vedeckej rady mu 26. mája 2015 udelila Dr. 
Honoris causa za  dlhoročnú pedagogickú a  vedeckú 
činnosť. Od  roku 1990 – 1997 bol riadnym členom 

Spolku sv. Vojtecha v  Trnave. V  rokoch 1992 – 1996 
bol členom redakčnej rady časopisu Verbum a od roku 
1996 bol členom redakčnej rady časopisu Viera a život. 
Je členom viacerých historických spolkov. Je čestným 
členom a dlhší čas členom výboru Slovenskej historickej 
spoločnosti. V  roku 1965 stál pri  obnovení Spišského 
dejepisného spolku, ktorý sa od roku 1965 volal Krúžok 
historikov Spiša a  od roku 1992 bol premenovaný 
na  pôvodný názov Spišský dejepisný spolok. Ivan 
Chalupecký bol dlhoročným predsedom spolku. 
Za  svoju vedeckú činnosť v  oblasti archivistiky stal sa 
nositeľom Križkovej (1982) a Sasinkovej (1999) medaily. 
Je laureátom ceny Daniela Rapanta (2002), rytierom 
Rádu sv. Silvestra (1992) a iných ocenení. Od roku 1996 
je členom historickej komisie v  beatifikačnom procese 
biskupa Jána Vojtaššáka.524

Publikačná činnosť v  oblasti histórie Spiša je veľmi 
rozsiahla. V nej zúročil náročnú prácu archivára. Nie je 
autorom mnohých vlastných monografií. Spolupracoval 
však na  početných monografiách a  sprievodcov miest 
a  obcí Spiša: Popradu, Levoče, Spišského Podhradia, 
Kežmarku, Kluknavy, Hrišoviec, Spišskej Novej Vsi, 
Starej Ľubovne, Krompách, Podolínca, s  presahom 
na juh ako Trebišov a Rožňava. Od obnovenia Spišského 
dejepisného spolku, v  roku 1992, redigoval až do  roku 
2016 všetky ročenky spolku Z minulosti Spiša.525 Medzi 
jeho menšie samostatné monografie patria: Sto rokov 
Dobrovoľného požiarneho zboru v Levoči 1872 – 1972526; 
Odorín – z  histórie obce527; Spišské Bystré528, Mariánska 

524 DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 159. 
525 HORNÍK, Ján. Kalendárium života Doc. PhDr. Ivana 
Chalupeckého. In DLUGOŠ, František (ed.). Pohľady do 
histórie. Studia Theologica Scepusiensia VI. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, s. 17 – 23; 
HIŠEM, Cyril. Laudatio – Ivan Chalupecký. In HROMJÁK, 
Ľuboslav (ed.). Pohľady do histórie II. Spišské Podhradie: 
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 
2013, s. 9 – 11; ŠIMONČIČ, Jozef. K životnému jubileu doc. 
PhDr. Ivana Chalupeckého. In FETKO, Filip – ŠTEVÍK, 
Miroslav (ed.). Pocta Ivanovi Chalupeckému. Levoča: Spišský 
dejepisný spolok, 2012, s. 13 – 14; CHALUPECKÝ, I. 
Predstavení a profesori spišského seminára 1815 – 2000, s. 52; 
DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 158 – 160.
ŠIMONČIČ, J. K životnému jubileu doc. PhDr. Ivana 
Chalupeckého, s. 14. 
526 CHALUPECKÝ, Ivan. Sto rokov Dobrovoľníckeho 
požiarneho zboru v Levoči 1872 – 1972. Levoča 1972, 40 s. 
527 CHALUPECKÝ, Ivan. Odorín. Z histórie obce. Odorín: 
Obecný úrad, 1993, 40 s.  
528 CHALUPECKÝ, Ivan. Spišské Bystré (Kubachy) 
1294 – 1994. Spišské Bystré: Obecný úrad, 1994, 49 s. 

hora v  Levoči529. Medzi jeho rozsiahlejšie samostatné 
monografie patria: Chrám sv. Jakuba v Levoči530 a Biskup 
Ján Vojtaššák. K jeho verejnej a politickej činnosti.531

Zomrel 12. júna 2020 v Levoči. Pohrebnú svätú omšu 
slúžil 16. júna v Bazilike sv. Jakuba emeritný pomocný 
spišský biskup Andrej Imrich. Po  jej ukončení odviezli 
jeho telo na kremáciu.

 ■ Dlugoš, František (1995 – 2009)
Narodil sa 22. júla 1955 v  Mníšku nad  Popradom. 

Študoval na  gymnáziu v  Starej Ľubovni, kde v  roku 
1974 zmaturoval. Po  neúspešných pokusoch prijatia 
na  štúdium teológie pracoval ako vodič a  úradník. 
V  rokoch 1979 – 1984 absolvoval teologické štúdiá 
na  Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v  Bratislave. 
Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1984 v  Nitre. Jeho 
prvou a  zároveň aj  poslednou kaplánskou stanicou 
sa stala Levoča, kde pôsobil jeden rok, u  dekana 
Štefana Kluberta. V  rokoch 1985 – 1989 pôsobil ako 
tajomník Biskupského úradu v  Spišskom Podhradí 
počas spišského kapitulného vikára Štefana Garaja. 
Po  biskupskej vysviacke farára v  Levoči Františka 
Tondru, za  spišského diecézneho biskupa, sa uvoľnilo 
miesto farára v  Levoči, ktoré zaujal 1. októbra 1989, 
kde aktuálne naďalej pôsobí. Odborné vedomosti 
z  cirkevných dejín získal na  Pápežskej teologickej 
akadémii v  Krakove, kde študoval externe v  rokoch 
1993 – 1999 a  kde získal 14. novembra 1997 licenciát 
a  28. júna 1999 doktorát z  teológie so  špecializáciou 
na cirkevné dejiny. Už počas štúdií pôsobil od roku 1995 
ako odborný asistent popri hlavnom prednášajúcom 
Ivanovi Chalupeckému na  Teologickom inštitúte 
CMBF UK v Spišskom Podhradí. O rok neskôr, v roku 
2000, sa habilitoval na docenta na Fakulte humanistiky 
Trnavskej univerzity. Popri tom ako sudca cirkevného 
súdu Spišského biskupstva (od roku 1990) v  rokoch 
1996 – 2002 študoval kánonické právo na  Katolíckej 
univerzite v  Ľubline, kde 16. júna 1998 získal licenciát 
a  24. júna 2002 doktorát z  kánonického práva. Dňa 1. 
apríla 2004 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval 
za univerzitného profesora. Okrem týchto titulov získal 
1. januára 2003 doktorát z  histórie na  Filozofickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a o niekoľko 
mesiacov 29. apríla 2003 aj doktorát z pedagogiky.

529 CHALUPECKÝ, Ivan. Mariánska hora v Levoči. Trnava: 
SSV, 2006, 46 s. 
530 CHALUPECKÝ, Ivan. Chrám sv. Jakuba v Levoči. 
Martin: Osveta, 1991, 148 s. 
531 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. K jeho 
verejnej a politickej činnosti. Ružomberok: VERBUM, 2009, 
195 s. 
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Cirkevné dejiny prednášal na Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí mimoriadne v rokoch 1995 – 2001. 
Postupne však preberal vyučovanie cirkevných dejín 
po  Ivanovi Chalupeckom. Od  akademického roka 
1999/2000 najprv začal viesť seminár z  cirkevných 
dejín, v  akademickom roku 1995/1996 začal riadne 
prednášať bohoslovcom cirkevné dejiny počnúc 
od  prvého ročníka, kým študentov druhého ročníka 
ešte učil Ivan Chalupecký, ktorý v  akademickom roku 
2003/2004 už viac na Teologickom inštitúte neprednášal. 
Cirkevné dejiny prednášal do  konca akademického 
roka 2008/2009, kedy ho v  tomto poste profesora 
cirkevných dejín na  Teologickom inštitúte vystriedal 
Ľuboslav Hromják. Prednášky z  cirkevných dejín 
viedol na  Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v  Ružomberku, kde do  súčasnosti vedie Katedru 
katechetiky a praktickej teológie. Okrem toho je členom 
vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU, vedeckej rady 
Katolíckej univerzity a členom medzinárodnej vedeckej 
rady katolíckych škôl Višegrádskej štvorky.  

Bol prvým profesorom, ktorý mal vyštudovaný 
odbor cirkevných dejín. Prednášal spočiatku z manuálu 
cirkevných dejín od Jozefa Špirka, avšak neskôr preložil 
osemzväzkový manuál cirkevných dejín od  poľského 
cirkevného historika Boleslava Kumora, z  ktorého 

čerpal pri svojich prednáškach.532 Z oblasti všeobecných 
cirkevných dejín je zaujímavá publikácia pojednávajúca 
o  dejinách všeobecných cirkevných koncilov, ktorá 
vyšla v  roku 2005 pod  názvom Koncily Katolíckej 
cirkvi.533 Následne sa odhodlal k počinu napísať vlastný 
štvorzväzkový manuál cirkevných dejín pod  názvom 
Historia Ecclesiae Christi.534 Veľkú časť jeho publikačnej 
činnosti tvoria publikácie, v  ktorých sa autor venuje 
dejinám Mariánskej hory v Levoči a Bazilike sv. Jakuba 
v Levoči. Vo svojom výskume sa venuje dejinám Spišskej 
diecézy a  jej osobnostiam, predovšetkým z  obdobia 
komunistickej perzekúcie Cirkvi. Od  roku 1996 je 
členom historickej komisie v procese beatifikácie Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Je autorom viac ako 117 
publikácií vydaných doma i v zahraničí. Za trojzväzkové 
dielo Profily odvahy a  viery mapujúce martyrológium 
kňazov Spišskej diecézy v  roku 2011 získal prémiu 
Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú mu udelila Slovenská 
národná knižnica, národný biografický ústav, v kategórii 
pôvodných slovenských biografických diel vydaných 
v roku 2010.535  

 ■ Olexák, Peter (2003 – 2005)
Peter Olexák sa narodil v  Poprade–Spišskej Sobote 

13. apríla 1973. V  rokoch 1991 – 1997 študoval 
na  Teologickom inštitúte CMBF UK v  Spišskom 
Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 
v  Katedrále sv. Martina v  Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí. Pastoračne bol 1. júla 1997 zaradený 
za  kaplána v  Spišskej Kapitule a  zároveň za  archivára 
biskupského úradu.536 V  rokoch 1998 – 2000 študoval 
cirkevné dejiny na  Pápežskej Gregoriánskej univerzite 
v Ríme, kde získal licenciát v odbore cirkevná história. 
Licenciátnu prácu obhájil na  tému: Omicidi rituali con 
particolare riguardo alle accuse contro gli Ebrei nell’ 
Impero asburgico [Rituálne vraždy s osobitným zreteľom 

532 KUMOR, Boleslav. Cirkevné dejiny 1-8. Levoča: MTM, 
2000 – 2004. 
533 DLUGOŠ, František. Koncily Katolíckej cirkvi. Levoča: 
MTM, 2005. 
534 DLUGOŠ, František. Historia Ecclesiae Christi 1-4. 
Levoča: MTM, 2006 – 2008. 
535 MAJDA, Peter – SVITEK, Jozef. Schematizmus Spišskej 
diecézy 2010. Spišská Kapitula: Biskupský úrad, 2011, s. 35; 
DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov vychováva 
a vzdeláva kňazov, s. 146-DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 146; DLUGOŠ, 
František. Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča: 
MTM, 2013, s. 247 – 259; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 146 – 148. 
536 ABÚ-SP, fond HRUBEC, ADOLF, Nati sacerdotes 1951- 
VII, f. 163; ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum 
dioecesis Scepusiensis T. I. A – L, f. 106-107.

na  obvinenia proti Židom v  Habsburskej monarchii]. 
Absolvoval kurz archivistiky na  Vatikánskej škole 
paleografie, diplomatiky a  archivistiky, ktorý ukončil 
26. septembra 2001. Doktorát z cirkevných dejín získal 
na  tej istej univerzite v Ríme 23. júna 2004. Téma jeho 
dizertačnej práce bola: Inquisizione romana e gli Ebrei 
nell´ età del Grande disciplinamento (1542-1648) [Rímska 
inkvizícia a  Židia v  období veľkého zdisciplínovania 
(1542-1648)]. Obidve práce písal pod vedením profesora 
Luigiho Mezzadriho, CM.

Po návrate zo  štúdií v  Ríme v  rokoch 2003 – 2005 
pôsobil ako odborný asistent cirkevných dejín 
na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskom Podhradí, 
kde vyučoval kresťanský novovek a  cirkevné dejiny 
20. storočia. Od  akademického roka 2005/2006 začal 
pôsobiť ako odborný asistent na  Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity v  Ružomberku, kde pôsobí až 
doteraz. Okrem akademickej činnosti bol ustanovený 
za výpomocného duchovného do Likavky od 1. júla 2005 
do 30. novembra 2005 a od 1. decembra 2005 do 30. júna 
2006 bol farským administrátorom v Svätom Kríži. Od 1. 
júla 2007 pôsobil ako farský administrátor v Hrboltovej 
do  7. júla 2015. Od  8. júla 2015 do  3. júla 2017 bol 
ustanovený za  výpomocného duchovného v  Zázrivej 
a zároveň bol poverený duchovnou službou v Charitnom 
dome v Zázrivej. V apríli 2017 sa habilitoval na docenta 

v  odbore história na  Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity v  Prešove. Témou jeho habilitačnej práce 
bola: Neskorá antika a  rané kresťanstvo. Od  9. októbra 
2017 až do súčasnosti pôsobí ako docent na Filozofickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.537 Publikuje 
historické práce z cirkevných dejín a tiež z pomocných 
historických vied kodikológie a paleografie. Je autorom 
monografií, ktoré vyšli vo  vydavateľstve Verbum: 
Neskorá antika a rané kresťanstvo;538 Čo je chronogram?;539 
Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, procesy a zmeny 
mentality.540 Jeho najvýznamnejším dielom je publikovaná 
dizertačná práca, ktorá vyšla vo  vydavateľstve v  Assisi 
v roku 2007 pod názvom Inquisizione romana e gli Ebrei 
nell´ età del Grande disciplinamento (1542-1648).541

 ■ Hromják, Ľuboslav (2009 -)
Narodil sa 5. septembra 1976 v  Levoči. Pochádza 

zo Spišského Podhradia. Po ukončení  Základnej školy 
v  Spišskom Podhradí študoval v  rokoch 1990 – 1994 
na Gymnáziu Janka Francisciho – Rimavského v Levoči. 
Teologické štúdiá absolvoval v  rokoch 1994 – 2000 
na  Teologickom inštitúte CMBF UK v  Spišskom 
Podhradí. Témou magisterskej práce, pod  vedením 
Ivana Chalupeckého a  oponovaním Františka Dlugoša, 
bola téma z  cirkevných dejín Život a  dielo Dr. Jozefa 
Špirka. Kňazskú vysviacku prijal 9. septembra 2000 
z  rúk spišského biskupa Františka Tondru, ktorý si 
v  ten deň pripomínal deň svojej biskupskej vysviacky. 
V  rokoch 2000 – 2002 pôsobil ako kaplán v  Spišskej 
Novej Vsi. V rokoch 2002 – 2004 absolvoval licenciátske 
štúdia na  Pápežskej Gregoriánskej univerzite v  Ríme 
ako alumnus Slovenského pápežského kolégia v  Ríme. 
Témou licenciátnej práce bolo rozvinutie magisterskej 
práce o  historiografický európsky kontext a  prínos 
manuálu cirkevných dejín od Jozefa Špirka v slovenskom 
kontexte pod názvom La vita e le opere di Jozef Špirko. 
Nuovi contributi alla storiografia ecclesiastica in 
Slovacchia [ Život a  dielo Jozefa Špirka. Nový prínos 
do cirkevnej historiografie na Slovensku], pod vedením 
profesora moderných cirkevných dejín Fidela Gonzalesa 

537 ŠTELLMACH, Štefan. Štúdiá kňazov Spišskej diecézy 
v Ríme v 20. storočí. Diplomová práca. Spišské Podhradie: TI 
TF KU v Ružomberku, 2020, s. 66 – 69. 
538 OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo. 
Ružomberok: VERBUM, 2010, 241 s.
539 OLEXÁK, Peter. Čo je chronogram? Ružomberok: 
VERBUM, 2012, 109 s.
540 OLEXÁK, Peter. Kristianizácia prvých storočí: okolnosti, 
procesy a zmeny mentality. Ružomberok: VERBUM, 2015, 
195 s. 
541 OLEXÁK, Peter. Inquisizione romana e gli Ebrei nell´ età 
del Grande disciplinamento (1542-1648). Assisi: Porziuncola, 
2007, 437 s. 

Dlugoš František. Olexák Peter.
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zo  Španielska. Počas štúdia sa okrem všeobecných 
cirkevných dejín, a  taktiež dejín umenia u  profesora 
Henricha Pfeiffera, špecializoval na  moderné cirkevné 
dejiny a dejiny 20. storočia, z ktorých absolvoval záverečné 
písomné a ústne skúšky. V rokoch 2003 – 2004 absolvoval 
Vatikánsku školu paleografie, diplomatiky a archivistiky, 
pod  vedením Sergia Pagana, neskoršieho prefekta 
Tajného vatikánskeho archívu. V  rokoch 2004 – 2007 
absolvoval doktorandské štúdium z  cirkevných dejín 
na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Vedecký 
výskum pri  písaní dizertačnej práce na  tému La Santa 
Sede e la questione slovacca nel pontificato di Leone XIII 
a di Pio X [Svätá stolica a slovenská otázka v pontifikáte 
Leva XIII. a  Pia X.]542, realizoval predovšetkým 
v Archívoch Svätej stolice vo Vatikáne, ako aj na základe 
archívnych materiálov zo  Slovenska, pod  vedením 
profesora Marcela Chappina, neskoršieho viceprefekta 
Tajného vatikánskeho archívu. Po  návrate z  rímskych 
štúdií, od septembra 2007, na žiadosť vtedajšej dekanky 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v  Trnave, 
profesorky Emílie Hrabovec, ho biskup František Tondra 
uvoľnil, aby prednášal na Katedre histórie FF TU svetové 

542 HROMJÁK, Ľuboslav. La Santa Sede e la questione 
slovacca durante il pontificato di Leone XIII a di Pio X 
(1878 – 1914). Roma: PUG, 2007, 736 s.  

dejiny a slovenské dejiny 20. storočia a cirkevné dejiny. 
Jeho kolegami boli profesor Richard Marsina, profesor 
Vincent Sedlák, profesor Jozef Šimončič, profesor Juraj 
Žudel a iní špičkoví slovenskí historici. V tomto vzácnom 
prostredí prednášal do júna 2009, kedy začal prednášať 
na  Teologickom inštitúte TF KU v  Spišskom Podhradí 
cirkevné dejiny, patrológiu a  sakrálne umenie, kde 
prednáša až doteraz. V  rokoch 2008 – 2009 prednášal 
cirkevné dejiny tiež na Katedre katechetiky a praktickej 
teológie Pedagogickej fakulty KU v  Ružomberku 
a  v  rokoch 2011 – 2013 stál pri  počiatkoch Katedry 
talianskeho jazyka a  talianskej kultúry na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ako zástupca 
vedúcej katedry doc. Dagmar Szabolovej – Princič, 
kde prednášal úvod do cirkevnej terminológie a dejiny 
Talianska.

Prednášky z  cirkevných dejín pozostávajú 
predovšetkým z  najnovších manuálov cirkevných 
dejín   talianskych a  nemeckých autorov. Študijným 
materiálom pre študentov teológie, okrem prednášok, 
naďalej ostáva dvojzväzkové dielo Jozefa Špirka. 
Ako študijný materiál na  prvú periódu kresťanského 
staroveku zostavil skriptá Kresťanstvo v  Rímskej ríši 
do  roku 313.543 Študijný materiál z  cirkevných dejín 
pre študentov sociálnej práce sú skriptá Vybrané 
kapitoly zo sociálnych cirkevných dejín.544 Od roku 2003 
vedie systematický výskum k  slovenským dejinám 
vo Vatikánskom Apoštolskom archíve. Výsledky svojho 
výskumu publikoval vo viacerých svojich monografiách 
a  štúdiách. Redigoval niekoľko zborníkov z  oblasti 
histórie. Je autorom početných hesiel z cirkevných dejín 
vo  viacerých zväzkoch  Encyklopédie Beliana, ktorú 
vydáva Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie 
vied, taktiež v  pripravovanom Lexikóne katolíckych 
biskupov Rakúskeho cisárstva 1805 – 1918. Participuje 
na tvorbe hesiel z cirkevných dejín aj v zahraničí. Heslá 
spišských a  rožňavských biskupov spracoval v  rámci 
medzinárodného projektu Teologickej fakulty vo Viedni, 
ktorá v  edícii nemeckej národnej knižnice v  Berlíne 
publikovala v  roku 2020 monografiu Die Bischöfe der 
Donaumonarchie 1804 bis 1918.545 Je autorom hesla 
katolícky slavizmus, ktorý objavil a  popísal a  ktorý bol 
zaradený do  najnovšieho lexikónu cirkevných dejín 
Lessico di storia della Chiesa, ktorý vydala pod vedením 
predsedu Pápežskej rady pre históriu Bernardom Ardura 

543 HROMJÁK, Ľuboslav. Kresťanstvo v Rímskej ríši do roku 
313. Ružomberok: VERBUM, 2013, 120 s. 
544 HROMJÁK, Ľuboslav. Vybrané kapitoly zo sociálnych 
cirkevných dejín. Ružomberok: VERBUM, 2014, 152 s. 
545 KLIEBER, Rupert (ed.). Die Bischöfe der 
Donaumonarchie 1804 bis 1918. Band I. Berlin: Duncker 
&Humbolt, 2020. 

v roku 2020 Rímska kúria a Pápežský výbor pre históriu 
v spolupráci s takmer 80 cirkevnými historikmi z celého 
sveta a  členmi pápežských kongregácií.546 Podieľal 
sa na  vôbec prvej vedeckej monografii o  pápežovi 
Benediktovi XV. s  názvom Benedetto XV, na  ktorej 
pracovali odborníci z  celého sveta, pod  vedením 
renomovaného cirkevného historika Alberta 
Melloniho.547 Zúčastňuje sa pravidelne na  domácich 
i zahraničných konferenciách. Prednášal na univerzitách 
v Taliansku, Rakúsku, Chorvátsku, Španielsku, Lotyšsku, 
Českej republike, Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku 
a  v Peru. Je členom viacerých historických vedeckých 
inštitúcií a  je tiež členom Rady pre históriu pri  KBS. 
Pracuje na  medzinárodných projektoch, predovšetkým 
v spolupráci s Teologickou fakultou Univerzity vo Viedni. 
Pravidelne vystupuje s  historickými témami v  Rádiu 
Lumen, spolupracuje s Rádiom Regina, Rádiom Devín, 
Rádiom Mária, s televíziou RTVS, TA3 a TV LUX.

Publikačnú činnosť, z  oblasti histórie, začal už 
počas seminárskych štúdií. Publikoval svoje prvotiny 
v  miestnom časopise Podhradčan, kde uverejňoval 
príspevky z dejín rodného mesta- Spišského Podhradia. 
V  rámci seminárnej práce, z  cirkevných dejín, 
spolupracoval s neskorším cirkevným historikom Petrom 
Zubkom pri vydaní prvej odbornej publikácie, v roku 1998, 
pod  názvom Košickí biskupi.548 Po  obhájení doktorskej 
práce vydal prvú vedeckú publikáciu zo  všeobecných 
cirkevných dejín, ktorú vydala Gregoriánska univerzita 
v  roku 2007, ako časť dizertačnej práce pod  tým 
istým názvom La Santa Sede e la questione slovacca 
nel pontificato di Leone XIII a  di Pio X [Svätá stolica 
a slovenská otázka v pontifikáte Leva XIII. a Pia X.].549 
V roku 2010 vydal zahraničnú monografiu venujúcu sa 
fenoménu katolíckeho slavizmu, ktorý objavil a popísal, 
pod  titulom Lo slavismo cattolico di Leone XIII e gli 
slovacchi [Katolícky slavizmus Leva XIII. a  Slováci].550 
Je autorom dvoch monografií z  oblasti regionálnej 
spišskej histórie: biografia Jána Vojtaššáka vydaná 
pri 50. výročí smrti spišského biskupa S výrazom lásky 

546 ARDURA, Bernard. Lessico di storia della Chiesa. Città 
del Vaticano: Lateran University Press, 2020. 
547 MELONI, Alberto (ed.). Benedetto XV. 2 vol. Bologna: il 
Mulino, 2017. 
548 ZUBKO, Peter – HROMJÁK, Ľuboslav. Košickí biskupi. 
Vranov nad Topľou: vlastným nákladom, 1998, 40 s.  
549 HROMJÁK, Ľuboslav. La Santa Sede e la questione 
slovacca durante il pontificato di Leone XIII a di Pio X 
(1878 – 1914). Roma: PUG, 2007, 212 s. 
550 HROMJÁK, Ľuboslav. Lo slavismo cattolico di Leone XIII 
e gli slovacchi. Praha: Paulínky, 2010, 147 s. 

trvám551 a  inštitucionálne dejiny Spišského Podhradia 
vydané pri 770. výročí prvej písomnej zmienky o meste 
Dejiny Spišského Podhradia vo  svetle inštitúcií.552 Je 
spoluautorom viacerých odborných monografií z  dejín 
Spiša. Je spoluautorom odbornej monografie z  oblasti 
slovenských dejín, spolu s profesorom Róbertom Letzom 
a  predsedom Spoločnosti Andreja Hlinku Pavlom 
Stanom Černová 1907, pojednávajúcej o  Andrejovi 
Hlinkovi, v ktorej spracoval uhorský úsek jeho životnej 
cesty.553 Je autorom mnohých štúdií publikovaných 
doma i v zahraničí. Spolupracuje s dekanom Teologickej 
fakulty Univerzity vo  Viedni profesorom Rupertom 
Klieberom, riaditeľom Rakúskeho historického inštitútu 
v  Ríme doc. Andreassom Gottsmannom, s  ktorým 
publikoval spoločne štúdiu a  talianskym profesorom 
Univerzity v Bologni Albertom Mellonim, s profesorom 
Pápežskej Gregoriánskej univerzity v  Ríme Robertom 
Regolim, s  ktorým uskutočnil v  roku 2010 v  spišskom 
seminári historické kolokvium na tému Reálna politika 
Svätej stolice a  inými. Pri  príležitosti životného jubilea 
jezuitského profesora Marcela Chappina, do  ktorého 
historickej školy patrí, publikoval historickú štúdiu, ktorá 
vyšla v prestížnej edícii bývalého Tajného vatikánskeho 
archívu, dnes Vatikánskeho Apoštolského archívu 
Collectanea Archivi Vaticani.554 Jeho viaceré historické 
štúdie vyšli tiež v  prestížnych vydavateľstvách Libreria 
Editrice Vaticana vo Vatikáne a Petra Langa vo Viedni.

SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI

ThLic. Martin Majda, PhD.

Dejiny výučby
Prvou sociálnou encyklikou je tá od  pápeža 

Leva XIII.,  vyšla v  roku 1891 a  nesie názov Rerum 
Novarum. Neznamená to však, že by sa dovtedy 
Cirkev nezoberala sociálnymi otázkami alebo že by sa 

551 HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám. Životopis 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie: Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015, 533 s. 
552 HROMJÁK, Ľuboslav. Dejiny Spišského Podhradia vo 
svetle inštitúcií. Spišské Podhradie: Tlačiareň GG, 2019, 136 s. 
+ XXIII. 
553 LETZ, Róbert – HROMJÁK, Ľuboslav – STANO, Pavol. 
Černová 1907. Bratislava: Postscriptum, 2017, 
554 HROMJÁK, Ľuboslav. La Santa Sede di fronte alla 
questione slovacca nel pontificato di Leone XIII. In REGOLI, 
Roberto. SUAVIS LABORUM MEMORIA: chiesa, Papato e 
Curia Romana tra storia e teologia. Vaticano: Archivio Segreto 
Vaticano, 2013, s. 241 – 267. 
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vo  formácii kandidátov kňazstva nenašli v  niektorých 
predmetoch spomenuté sociálne problémy. Dôležité 
však je, že až po tomto roku sa začína postupne dostávať 
do vyučovacieho procesu predmet, ktorý je samostatný 
a  nazýva sa najskôr sociológiou a  neskôr sociálnou 
náukou Cirkvi či katolíckou sociálnou náukou Cirkvi.

S určitosťou vieme povedať, že predmet sociológia 
sa učil v  kňazskom seminári v  Spišskej Kapitule už 
v  akademickom roku 1923/1924 a  vyučoval ho ThDr. 
Ján Ferenčík. Po  ňom prevzal vyučovanie prof. ThDr. 
Jozef Špirko, ktorý začal vyučovať od  akademického 
roka 1927/1928,   a to až do  roku 1938/1939, keď začal 
tento predmet vyučovať prof. Ladislav Hanus, ktorý učil 
až do  zatvorenia seminára.555 Po  obnovení kňazského 
seminára v  roku 1990 sa medzi predmetmi, ktoré sa 
vyučujú, nachádza aj sociálna náuka Cirkvi.

Kvalita výučby
Vyučovanie sociálnej náuky Cirkvi sa v  súčasnosti 

opiera o dokumenty Cirkvi, ktoré v tejto dobe vychádzajú. 
Ide predovšetkým o Smernice pre štúdium sociálnej náuky 
Cirkvi v  kňazskej formácii, ktoré 30. decembra 1988 
vydala Kongregácia pre katolícku výchovu. Uvádza sa 
v nej, že nemenej dôležitá musí byť povinnosť aplikovať 
sociálnu náuku vo  formácii kňazov a  kandidátov 
kňazstva, ktorí v  horizonte prípravy na  službu musia 
dozrievať v  odbornom poznaní pastoračnej náuky 
a  činnosti Cirkvi v  spoločenskej oblasti, so  živým 
záujmom o  spoločenské otázky svojho času.556 A  v 
roku 2010 vydala Konferencia biskupov Slovenska tzv. 
Ratio studiorum, v ktorom sa píše, že daný predmet má 
obsahovať: základnú charakteristiku sociálneho učenia 
Cirkvi, sociálnu starostlivosť o človeka počas dejín Cirkvi, 
systematický rozvoj katolíckej sociálnej náuky počnúc 
19. storočím, základné princípy tejto náuky, sociálnu 
etiku, prirodzený zákon a  prirodzené právo človeka.557 
Na teologickom inštitúte sa v súčasnosti vyučuje podľa 
týchto usmernení, dokonca môžeme povedať, že viaceré 
dôležité témy, ako rodina, ľudská práca, ekonomika, 
politika, medzinárodné spoločenstvo, podporovanie 
pokoja a ochrana životného prostredia sa ešte pridávajú.

Užitočnými študijnými pomôckami, ktoré sa 
pri  vyučovaní používajú sú: sociálne encykliky, 
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi,   Úvod 

555 Porov. MATRICAE CLERI JUNIORIS SEMINARI 
DIOECESANI SCEPUSIENSIS ANNO SCHOL. 1919-1950. 
Spišská Kapitula. Archív biskupského úradu.
556 Porov. KOMPENDIUM SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI. 
KBS, 2008, s. 301.
557 Porov. Rattio studiorum. KBS, 2010, s. 113.

do katolíckej sociálnej náuky od doc. Ondreja Štefaňaka, 
PhD., DOCAT-Sociálna náuka Cirkvi pre mladých.

Prehľad vyučujúcich sociálnu náuku Cirkvi 
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 
po jeho obnovení a roky, počas ktorých 
predmet vyučovali

 ■ Mons. prof. ThDr. František Tondra, 
PhD.  1990 – 1993
Vo svojej vedeckej kariére sa venoval predovšetkým 

morálnej teológii, avšak v rokoch 1900 až 1993 prednášal 
aj sociálnu náuku Cirkvi.  

 ■ PhDr. Ján Pramuka, PhD. 1996 – 2015
Na teologickom inštitúte prednášal a  prednáša 

predovšetkým filozofické disciplíny, ale v rokoch 1996 až 
2015 prednášal aj sociálnu náuku Cirkvi.

 ■ Mons. PhLic. Peter Fidermak 1993 – 1996
Narodil sa 27. júna 1947 v  Mníšku nad  Popradom. 

Po  maturite v  Starej Ľubovni sa uchádzal o  prijatie 
na  CMBF v  Bratislave, ale neprijali ho. Pracoval jeden 
rok v Púchove a potom nastúpil na dvojročnú vojenskú 
službu. V  roku 1968 ho do  kňazského seminára 
v Bratislave prijali a 10. júna 1973 vysvätili za kňaza. Bol 

menovaný za  kaplána do  Likavky a  po dvoch rokoch 
do Ludrovej,  v roku 1976 do Ružomberka a Spišského 
Bystrého. Od roku 1982 sa stal farským administrátorom 
v Spišskom Štvrtku a od roku 1989 správcom farností Svit 
a Lučivná. Počas tohto obdobia sa zaslúžil o vybudovanie 
kostola, farskej budovy a  centra pre biblické dielo 
vo  Svite.558 V  roku 1993 získal na  Pápežskej akadémii 
v  Krakove licenciát z  filozofie. V  rokoch 1993 – 1996 
prednášal sociológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom 
Podhradí. V roku 1994 bol pápežom Jánom Pavlom II. 
vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti  (Mons.). V rokoch 
1995 – 1996 bol tajomníkom kancelárie sekretariátu 
KBS. Od  roku 1996 začali jeho misijné cesty. Najskôr 
misie v  Novosibírsku (1996 – 1998), potom v  Irkutsku 
(1998 – 2004), Azerbajdžane (2004 – 2007) a  od roku 
2007 je na misiách v Moskovskej diecéze.559

 ■ Doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. 2015 – 2017
Pochádza z  Reľova. Narodil sa v  roku 1979 

v  Kežmarku. V  rokoch 1986 – 1994 navštevoval 
ZŠ v  Spišských Hanušovciach a  potom v  rokoch 
1994 – 1998 Gymnázium v  Spišskej Starej Vsi. V  roku 
1998 bol prijatý do  Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule, kde v  roku 2004 prijal 
sviatosť kňazstva.560 V  rokoch 2004 – 2005 pôsobil ako 
kaplán v  Levoči. Od  roku 2005 do  roku 2008 študoval 
na  KUL Jána Pavla II. v  Lubline, kde získal doktorát 
(PhDr., PhD.) zo  sociológie. V  roku 2008 pôsobil ako 
kaplán vo  Vysokých Tatrách a  od toho istého roku 
až do  roku 2014 prednášal na  PF KU v  Ružomberku, 
kde bol zároveň výpomocným duchovným. Od  roku 
2014 do  roku 2017 pôsobil na  TF KU v  Ružomberku, 
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. V roku 
2015 sa habilitoval na  KUL Jána Pavla II. v  Lubline 
v odbore sociológia. V rokoch 2015 – 2017 bol prodekan 
TF KU v  Ružomberku.   Od roku 2017 po  súčasnosť 
prednáša na FF UKF v Nitre.561

 ■ ThLic. Martin Majda, PhD. 2017 – súčasnosť
Narodil sa v  roku 1984 v  Liptovskom Mikuláši. 

Vyrastal v  oravskej dedine Beňadovo.   Základnú školu 
navštevoval v Beňadove, potom od piateho do ôsmeho 
ročníka v Breze. V roku 1998 začal študovať na Gymnáziu 

558 Porov. DLUGOŠ, F.: Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča: MTM, 2015, s. 152.
559 Porov. SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2017. 
Spišská Kapitula, 2017, s. 55. 
560 V roku 2019 bol dišpenzovaný od záväzkov 
vyplývajúcich z kňazskej vysviacky a prijal sviatosť 
manželstva.
561 Porov. ŠTEFAŇAK, O.: Životopis. [elektronická pošta]. 
Správa pre: Martin Majda. 2019-11-08 [cit. 2019-11-08]. 
Osobná komunikácia. 

Antona Bernoláka v  Námestove, kde v  roku 2002 
zmaturoval a  prihlásil sa do  Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule. V  roku 
2007 bol vysvätený za diakona a v  roku 2008 za kňaza 
biskupom Mons. Františkom Tondrom, ktorý mu ako 
prvé kaplánske miesto určil farnosť Lomnička. Od roku 
2013 pôsobil vo farnosti Bratislava – Blumentál a v roku 
2014 prišiel na  necelý jeden rok do  farnosti Dolný 
Kubín. Odtiaľto bol v  roku 2015 menovaný za  prefekta 
spišského kňazského seminára, kde pôsobí doteraz. 
Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí prednáša 
misiológiu, ekumenizmus a  sociálnu náuku Cirkvi. 
Doktorandské štúdium absolvoval na Teologickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Košiciach v rokoch 2015 – 2018. 
Od  roku 2020 bol menovaný za  špirituála v  kňazskom 
seminári.562

562 Porov. MAJDA, M.: Špecifiká religiozity Rómov. Spišská 
Kapitula, 2018, obal.

Peter Fidermak. Martin Majda.
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ÚROVEŇ TEOLOGICKÉHO 
VZDELÁVANIA V SPIŠSKEJ 
KAPITULE, PRAHE 
A OLOMOUCI

ÚROVEŇ VYUČOVANIA V BIBLICKÝCH 
VEDÁCH NA VYSOKEJ ŠKOLE 
BOHOSLOVECKEJ V SPIŠSKEJ 
KAPITULE DO ROKU 1950

prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.

V 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia mala Vysoká 
škola bohoslovecká na Slovensku, ale aj v zahraničí veľmi 
dobré meno. Jednotlivé disciplíny tu prednášali výrazné 
osobnosti, zväčša to boli absolventi zahraničných 
univerzít. Biblické vedy na Spiši prednášali dvaja výborní 
biblisti: dr. Štefan Ľach (1920 – 1937) a  dr. Mikuláš 
Stanislav (1936 – 1950).

Prvý z  nich študoval na  univerzite vo  Viedni 
a druhý zas v Ríme. O úrovni biblického štúdia svedčí 
dokument563, ktorý sa nachádza z  osobnom spise dr. 
Mikuláša Stanislava zo dňa 10. júla 1937. Ide o habilitáciu 
dr. Mikuláša Stanislava, ktorú absolvoval uvedeného dňa 
na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule ihneď 
potom, čo dňa 3. júla 1937 dosiahol licenciát z biblických 
vied na Lateránskej univerzite v Ríme.

Habilitačná skúška sa uskutočnila pred  trojčlennou 
skúšobnou komisiou, ktorú tvorili: rektor bohosloveckého 
seminára dr. Ján Ferenčík, profesor bohoslovia dr. Štefan 
Barnáš a profesor bohoslovia dr. Štefan Ľach. V zápisnici 
o  habilitačnej skúške zo  dňa 10. júla 1937 sú uvedené 
otázky, na  ktoré mal ústnou aj  písomne klauzúrnou 
formou uchádzač o spôsobilosť odpovedať:

Klauzúrna písomná práca bola na  tému: Zmluva 
Abraháma s JHWH.

Otázky ústnej skúšky boli nasledovné:
1. De questione Joannea
2. De parabolis in Evangelio Sancti Lucae
3. De secunda epistola Sancti Pauli ad Corinthios
4. De Theoria Wellhausiana in compositione 

Pentateuchi

563 Habilitovanie dr. Mikuláša Stanislava. Zápisnica 
z písomnej a ústnej habilitačnej skúšky, č. 322/1937, dňa 
10. júla 1937. In: Osobný spis Dr. Mikuláš Stanislav, archív 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.

5. Prophetismus in populo israelitico
6. Inerrantia Sacrae Scripturae
7. Causae interitus Regni Israel.

Výsledkom habilitačnej skúšky dr. Mikuláša 
Stanislava bolo, prirodzene, uznanie spôsobilosti 
rímskeho doktora Mikuláša Stanislava vyučovať biblické 
disciplíny, čo dosvedčili všetci traja členovia skúšobnej 
komisie svojimi podpismi.

Z  uvedených otázok je možné spoľahlivo 
dokumentovať odbornú úroveň vyučovania biblických 
vied na VŠB v Spišskej Kapitule. Sú tu otázky z oblasti 
historickej kritiky biblických textov, ako napr. 
Wellhausenova teória prameňov Pentateuchu. Táto 
téza je napr. zaradená v  učebných osnovách aj  na 
začiatku 21. storočia. Na  štúdiu teológie na  Spiši sa 
o  nej hovorilo už v  30-tych rokoch 20. storočia! Boli 
tu preberané aj  exegetické otázky, ako napr. jánovská 
otázka, z  biblicko-teologickej oblasti bola na  uvedenej 
habilitačnej skúške preberaná téma Lukášových 
podobenstiev, či starozákonného profetizmu. Napokon 
téma zániku izraelského kráľovstva dokumentuje 
aj pozornosť biblickým dejinám.

Súhrnne možno tvrdiť, že biblické vedy tu boli 
rozvíjané komplexným a  úplne aktualizovaným 
spôsobom, v  súlade so  svetovou exegézou, a  to vďaka 
výbornému rozhľadu a vzdelaniu vtedajších profesorov, 
ktorí tieto disciplíny v danom čase prednášali.

Druhým, ešte výrečnejším ukazovateľom úrovne 
vyučovania biblických vied na  VŠB v  Spišskej Kapitule 
sú skriptá zachované v  pozostalosti prof. Mikuláša 
Stanislava, ktorý prednášal biblické vedy na  uvedenej 
vysokej škole v  rokoch 1936 – 1950. V  archíve 
biskupského úradu sa fyzicky nachádza objemný zväzok 
rukopisu s  názvom Lic. Bibl. Dr. Nicolaus Stanislav, 
Exegesis.564 Uvedený zväzok pozostáva z  nasledujúcich 
častí:

1) Notae in Hexaemeron (Gn 1,1 – 2,3): 68 strán 
latinského textu exegetických poznámok k  uvedenému 
textu Knihy Genezis. Je to súbor poznámok, ktoré veľmi 
precízne komentujú uvedené verše. Autor sa odvoláva 
na  hebrejské texty, cituje pritom vtedy naznámejších 
autorov, ako Humelauer, Gunkel, taktiež sv. Tomáša 
Akvinského (opus distinctionis – opus ornatus). Ihneď 
ich dopĺňa aj  poznámkami z  diel cirkevných otcov, 
napr. sv. Gregora Nyssenského. Exegetické poznámky 
z  hebrejských textov autor dopĺňa aj  odvolávkami 

564 STANISLAV, N.: Exegesis, rukopis, strán 511. In: Archív 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Rozsah biblických 
poznámok je 296 strán, ostatné (215 strán) sú cirkevné dejiny, 
rukopis je v slovenčine. Pravdepodobne od iného autora, 
ktorý tu nie je uvedený. Zrejme ide o prof. J. Špirka.

zo Septuaginty, čo prezrádza skúseného exegétu zbehlého 
v  znalostiach biblických jazykov. V  poznámkach sa 
objavuje aj meno svetoznámeho odborníka na biblickú 
hebrejčinu, P. Joüona a  jeho dielo Grammaire de 
l´Hébreu biblique, ktoré sa v  aktualizovanej verzii 
od autora menom Muraoka používa dodnes. Ďalej autor 
porovnáva biblickú kozmogóniu s  egyptskou, fenickou 
a babylonskou kozmogóniou.

Podobne postupuje autor aj v ďalších textoch Gn 2,4-
7 a v ďalších.

Za vybranými textami z  Gn nasledujú texty 
s  mesiášskymi proroctvami, teda protoevanjelium, 
mesiášske proroctvá, resp. prísľuby dané patriarchom, 
požehnania patriarchov a napokon Mojžišovo proroctvo 
o Mesiášovi.

V  prípade Knihy Jozue autor robí krátky úvod 
do  danej knihy a  hneď prechádza na  analýzu textov 
o prechode cez Jordán (Joz 3 – 5), o páde múrov mesta 
(Joz 6), o  slnečnom zázraku (Joz 10). Z  Knihy sudcov 
sa autor podrobnejšie zaoberá postavami sudcov Jefteho 
a Samsona. V 1Sam sa autor venuje textu o chválospeve 
Anny (1Sam 2), Arche zmluvy (1Sam 6) a  napokon 
osobnosti kráľa Šaula (1Sam 13).

2) De insania regis Nabuchodonosor: ide o 18 strán 
textu, ktorý obsahuje výklad viacerých epizód z  dejín 

babylonskej ríše, to znamená z prostredia babylonského 
exilu vyvoleného národa v 6. stor. pred Kr. (Dan 4 – 5). 
Vyššie uvedená téma je pozoruhodná tým, že autor, 
prof. M. Stanislav na  začiatku svojich rukopisných 
poznámok uvádza zoznam prameňov, z ktorých čerpal. 
Sú to autori: A. Calmet, E. B. Pusey, F. Vigouroux, 
R. Wilson, J. B. Friedrich… Ide teda o  nemeckých, 
francúzskych a anglických autorov, čo dáva predpoklad 
kvality a vysokej vedeckej úrovne aj daných textov, ktoré 
seminaristi na Spiši na prednáškach počúvali.

3) Paedagogia Sapientiae (Prís 9,1-6.13-18). Ide 
o 10 strán komentárov k rozličným textom sapienciálnej 
literatúry Svätého písma. Okrem uvedeného textu sú tu 
komentované aj ďalšie úseky tejto časti Písma: Sir 4,11-
19 /Vg 12-22/; Prís 1,20-33; Prís 8,22-36; Sir 24. K týmto 
exegetickým analýzam textov autor pridáva biblicko-
teologickú časť s  názvom Divina Sapientiae origo, 
pričom uvažuje o Múdrosti ako o osobe, čo je optimálna 
interpretácia príslušných biblických textov.

4) Ďalší odsek v  skriptách prof. M. Stanislava 
má nadpis Romani rebus Palestinensibus se immescent. 
Text nie je úplný, začína stranou 2 a končí stranou 200. 
Spočiatku sú tu vysvetľované okolnosti rímskej invázie, 
potom autor objasňuje okolnosti v Palestíne za čias Pána 
Ježiša. Ide teda o vysvetlenie pozadia príchodu Mesiáša: 
opis Hasmoneovcov, opis jednotlivých tendencií v Izraeli, 

Súčasný pohľad na budovu kňazského seminára a budovu bývalého učiteľského ústavu.
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spoločenské a  náboženské inštitúcie a  jednotlivé stavy, 
opis židovských sviatkov a  opis jednotlivých sektorov 
jeruzalemského chrámu.

Počnúc stranou 13 začína Explicatio exegetica Novi 
Testamenti. Celý kurz pozostáva z piatich častí: Quattuor 
Evangelia, Actus Apostolorum, Apocalypsis, Epistolae 
Paulinae, Epistolae Catholicae.

Prednášky začínajú výkladom Jánovho prológu, 
pokračujú porovnaním Slova (Verbum) s Predchodcom 
Jánom, potom pokračujú Lukášovým prológom. 
Nasleduje analýza genealógií (Mt + Lk) a  zvestovanie 
Pánovho narodenia. Veľký priestor venuje výkladu 
panenského počatia u Panny Márie.

Medzi autormi, na  ktorých sa náš autor odvoláva 
a  ktorých cituje, sa objavujú zvučné mená, ako napr. 
Lagrange, Ruffini, Knabenbauer, Fillion, Zorell, Innitzer, 
Thibaut, z cirkevných otcov Ambróz, Augustín a iní.

V  časti o  verejnej činnosti Ježiša Krista ihneď 
na  začiatku nastoľuje problematiku synoptickej otázky. 
Nerieši ju však formou pátrania po prameňoch, ale snaží 
sa o  vysvetlenie rozdielov v  jednotlivých evanjeliách 
objasňovaním jednotlivých etáp a  dispozíciou 
jednotlivých faktov v  Ježišovej činnosti (činnosť medzi 
jednotlivými sviatkami Veľkej noci /3x/ až po  vstup 
do Jeruzalema). Ďalšia sekcia predstavuje opis Ježišovho 
umučenia až po  zmŕtvychvstanie. Napokon vysvetľuje 
zjavenie Tomášovi a dotýka sa aj viacerých rozdielnych 
údajov v evanjeliách.

Pri Apokalypse sa prof. M. Stanislav zdržiava len 
pomerne krátko, uvádza štruktúru knihy a  komentuje 
Apk 12, pričom uvádza viaceré mienky ohľadom 
identifikácie ženy (Mária; Cirkev). Pri  výklade tejto 
knihy – podobne ako aj  v  iných prípadoch – uvádza 
mnohé teologické a spirituálne poznámky.

Pavlovské a  katolícke listy sú vykladané už celkom 
stručne, pozornosť venuje iba niektorým listom, resp. 
témam.

V otázke kvality prednášok z  biblických vied v  30-
tych rokoch 20. storočia možno stanoviť nasledovné 
fakty:
• hodinová dotácia prednášok z biblických vied bola 

pravdepodobne nižšia ako je tomu dnes
• profesor biblických vied v spišskom kňazskom 

seminári učil aj Nový aj Starý zákon
• prednášky sú spracované do skrípt a písané sú 

v latinskom jazyku
• úvod do biblických vied bol veľmi stručný, obmedzil 

sa len na niektoré poznámky
• profesor spracoval svoje prednášky do prehľadného 

skripta, ktoré bolo zrejme k dispozícii aj študentom

• v skriptách cituje celosvetovo najznámejších 
exegétov a ich diela v latinčine, nemčine, angličtine 
a francúzštine

• skriptá sú koncipované veľmi premyslene, jednotlivé 
paragrafy podávajú informácie zo štruktúry 
preberaných textov, taktiež exegetické poznámky 
a obsahujú aj bohaté teologické a spirituálne pravdy.
Celkom na  záver možno potvrdiť, že v  spišskom 

kňazskom seminári boli biblické vedy prednášané 
na  celosvetovo porovnateľnej úrovni s  hlbokým 
zmyslom pre teológiu a spiritualitu a zároveň vo veľkej 
zodpovednosti voči viere celej Cirkvi a voči Učiteľskému 
úradu.

BIBLICKÉ STUDIUM NA TEOLOGICKÉ 
FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY VE 
30.–40. LETECH 20. STOLETÍ

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th. D.

Následující stránky jsou věnovány výuce biblických 
věd na  nynější Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy (Česká republika, Praha) v  průběhu 30.–40. 
let 20. století. Opírají se o historiografii, jež zpracovává 
moderní dějiny řečené fakulty, a  shrnují poznatky 
dostupné v  odborné literatuře.565 Postupují v  těchto 

565 Základní literatura pro dané období: KUNŠTÁT, 
Miroslav. Teologická fakulta 1891–1918. In HAVRÁNEK, Jan 
(ed.). Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. III. 1802–1918. Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 1997, s. 207–213; ID. Teologická 
fakulta 1918–1939. In HAVRÁNEK, Jan – POUSTA, Zdeněk 
(ed.). Dějiny Univerzity Karlovy. Sv. IV. 1918–1990. Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 1998, s. 61–67; ID. Katolická 
teologická fakulta. Ibid., s. 351–357; ID. Die Theologische 
Fakultät der Prager Karls-Universität nach 1945. In 
Archivpraxis und historische Forschung: mitteleuropäische 
Universitäts- und Hochschularchive (Hrsg. K. Mühleberger), 
Wien 1992, s. 227–238; ID. Epilog dějin teologické fakulty 
býv. Německé univerzity v Praze (1938–1945). In Traditio 
et Cultus: Miscellanea historica bohemica Miloslao Vlk 
archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum 
sexagesimum dedicata. Praha: Nakladatelství Karolinu, 
1993, s. 241–251; HUBER, Kurt A. Die Prager theologischen 
Fakultäten von 1883/1891 bis 1945. In Die Teilung der Prager 
Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den 
böhmischen Ländern (Hrsg. F. Seibt). München 1984, s. 37–
54; ID. Geschichte der Theologie und der theologischen 
Ausbildung. In WESSEL SCHULZE, Martin – ZÜCKERT, 
Martin (eds.). Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte 
der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. 
München: R. Oldenbourg, 2009, s. 787–808; VAŇÁČ, 
Martin. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
v letech 1891–1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi 

krocích: historický a  institucionální rámec, studijní 
plány, biblické studium Starého zákona a  výuka 
semitských jazyků, biblické studium Nového zákona, 
studium staroslovanského překladu Písma svatého.

Historický a institucionální rámec
Dnešní Katolická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy (Česká republika, Praha) je jednou ze čtyř 
zakládajících fakult pražského studia generale, které 
ustavil roku 1347 papež Kliment VI. z  moci a  práva 
církevního, roku 1348 král Karel IV. z  moci a  práva 
světského a  zemského a  roku 1349 týž panovník coby 
císař z  moci a  práva světského a  říšského. Vzhledem 
k tomu, že teologická fakulta bezprostředně navazovala 
na  již existující učiliště řádová, zahájila svou činnost 
okamžitě roku 1347. Od té doby existuje de iure – ne vždy 
de facto – nepřetržitě a stala se tak (po sekularizačních 
zásazích v  zemích západní Evropy) nejstarší právně 
kontinuálně existující teologickou fakultou na světě.

Stěžejní milníky v její pohnuté historii představují:
• rok 1417, kdy byla celá pražská univerzita pro 

příklon ke kališnictví revokována výrokem 
kostnického koncilu;

• rok 1447, kdy byla univerzitní práva papežem 
Mikulášem V. obnovena, aniž by to však vedlo 
k obnově činnosti teologické fakulty;

• rok 1562, kdy v Praze vznikly péčí Tovaryšstva 
Ježíšova fakulty filosofická a teologická;

• rok 1622, kdy bylo rozhodnuto, že se jezuité ujmou 
celé univerzity Karlovy tak, že jejich dvě fakulty 
doplní zbývající fakultu lékařskou a právnickou;

• rok 1654, kdy byly fakulty s konečnou platností 
sloučeny v univerzitu Karlo-Ferdinandovu;

• rok 1773, kdy bylo dočasně zrušeno Tovaryšstvo 
Ježíšovo a univerzita tak s nimi přestala být spojena;

státem, církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století 
(diplomová práce obhájená na FF UK), Praha 1999; ID. 
Výuka jednotlivých oborů na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v letech 1891–1939. In KUBÍN, Petr 
(ed.). Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 
Sv. III. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 122–157; 
ID. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 
1891–1939. In KUČERA, Zdeněk – LÁŠEK, Jan B. (ed.). 
Docete omnes gentes. Brno: L. Marek, 2004, s. 125–136; ID. 
Teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy. In GALLUS, 
Petr – MACEK, Petr. Teologická věda a vědecká teologie. Brno: 
CDK, 2006, s. 7–34; NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická 
fakulta 1939–1990: prolegomena k dějinám české katolické 
teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2007; ID. Plán akce pro vydávání českých 
vysokoškolských příruček bohovědných: Stav české katolické 
teologie v l. 1949–1950. Studia theologica, 2008, roč. 10, 
č. 33, s. 49–63.

• rok 1882, kdy bylo rozhodnuto o tom, že jediná 
univerzita bude mít všechny fakulty zdvojeny podle 
nacionálního resp. jazykového principu;

• rok 1891, kdy se zpožděním vznikly německá a česká 
teologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity;

• rok 1920, kdy zákon stanovil, že pokračovatelkami 
Karlova učení jsou fakulty české, zatímco ty ostatní 
byly sloučeny do Německé univerzity;

• rok 1939, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy 
a německé fakulty převedli pod Německou Říši, 
a kdy pražský arcibiskup zřídil dočasné Arcidiecésní 
bohoslovecké učiliště, jež suplovalo působení 
uzavřené české teologické fakulty;

• rok 1945, kdy byla působnost českého vysokého 
školství i české teologické fakulty obnovena, zatímco 
německé vysoké školy i německá teologická fakulta 
byly zrušeny;

• rok 1950, kdy komunistická totalitní moc nejprve 
vyčlenila Teologickou fakultu Univerzity Karlovy 
(Praha) a Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu 
Univerzity Palackého (Olomouc) ze svazku univerzit, 
poté zrušila olomouckou teologickou fakultu 
i všechna diecézní a řádová bohoslovecká učiliště 
a nakonec „soustředila“ veškerou výuku teologie 
do samostatné Římskokatolické Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakulty v Praze, jež v letech 1953–1990 
nuceně sídlila v Litoměřicích;

• rok 1990, kdy byla reinkorporována do Univerzity 
Karlovy a vrátila se do Prahy.
Tento stručný historický přehled poukazuje 

na  skutečnost, že chceme-li věnovat pozornost stavu 
výuky na nynější Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v průběhu 30. a 40. let 20. století, znamená to, že 
ve skutečnosti musíme sledovat dvě instituce, totiž českou 
teologickou fakultu a Arcidiecésní bohoslovecké učiliště, 
a  že přitom nemáme zapomínat na  to, že paralelně 
existovala i  Theologische Fakultät der Deutschen 
Universität (od roku 1939 der Deutschen Karls-
Universität) in Prag, jež vyrostla z  týchž historických 
kořenů.

Nutno rovněž držet v patrnosti, že česká teologická 
fakulta čelila od  počátku 20. století opakovaným 
snahám o  vyloučení ze svazku univerzity, jež byly 
motivovány liberalistickým míněním, podle něhož 
není teologie obor, který by činil zadost vědeckým 
standardům kladeným na  univerzitní disciplíny, nýbrž 
souborem nauk a  dovedností určených pro potřeby 
budoucího duchovenstva. Vedle toho se fakulta 
musela vypřádat s velikým úbytkem počtu posluchačů, 
k němuž došlo ve 20. letech v důsledku proticírkevních 
a antiklerikálních nálad v české společnosti, a na počátku 
30. let s  ekonomicky motivovaným tlakem na  sloučení 
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teologických fakult a diecézních bohosloveckých učilišť 
v jedinou fakultu v Olomouci.

Studijní plány
Druhá skutečnost, na niž musíme pamatovat, je právní 

úprava studijních plánů. Republika Československá 
převzala při svém vzniku roku 1918 vysokoškolské 
předpisy habsburské monarchie z  50. let 19. století, 
jež jen částečně modifikovaly osvícenecké reformy 
studijního řádu.566 Studium teologie bylo čtyřleté. 
V  1. ročníku se přednášela všeobecná dogmatika čili 
fundamentální teologie, úvod do  Písma svatého, Starý 
zákon a hebrejština. Ve 2. ročníku speciální dogmatika 
čili dogmatická teologie, Nový zákon s  exegetickými 
cvičeními. Ve 3.  ročníku se učily církevní dějiny (se 
zřetelem k  dějinám dogmatu a  církevního zřízení) 
a morální teologie. 4. ročník přinesl pastorální teologii, 
liturgiku, rétoriku, katechetiku, křesťanskou pedagogiku 
a kanonické právo. Doktorandům byla určena zejména 
vyšší exegeze a semitské jazyky.

Ve 20. létech usilovaly teologické fakulty o reformu 
studijního plánu. Nežli však byla zdlouhavá jednání 
ukončena, vyšla roku 1931 apoštolská konstituce Deus 
scientiarum Dominus a  její prováděcí nařízení. Tento 
kanonický předpis přinesl první celocírkevní úpravu 
organizace a  studia tzv církevních fakult. Odtud nová 
jednání o  tom, jak konstituci zohlednit v  předpisech 
Československé republiky. Reformu teologického studia 
pak přineslo vládní nařízení č. 151/1937 Sb. z. a  n. 
a prováděcí nařízení č. 152/1937 Sb. z. a n., jež prodloužilo 
základní studium teologie na  pět let a  přineslo novou 
podobu studijních plánů.567 Jejich důslednému prosazení 
však zabránilo uzavření vysokých škol o dva roky později, 
roku 1939, a v poválečné době komunistický režim, který 
roku 1950 prosadil další změnu studia, jež se stalo opět 
čtyřletým.

Z  řečeného plyne, že na  české teologické fakultě 
Karlovy univerzity platily do  roku 1937 takřka beze 
změn studijní plány sahající do  dob Rakousko-

566 PLACHT, Otto – HAVELKA, František. Předpisy pro 
vysoké školy republiky Československé. Praha 1933; HORÁK, 
Záboj. Církve a české školství: právní zajištění působení církví 
a náboženských společností ve školství na území českých zemí 
od roku 1918 do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 204–217.
567 Text vládních usnesení dostupný též in Časopis 
katolického duchovenstva 1937, č. 78, 350–368. Srov. 
Důvodová zpráva k vládnímu nařízení č. 151/37 a č. 152/37 
Sb. z. a n. o studiu a zkouškách na katolických fakultách 
bohosloveckých. Ibid., s. 452–459; ČIHÁK, Josef. Theologus 
čili Studium katolické teologie. Sv. 1. Organisace katolického 
studia bohosloveckého. Praha 1927; KUDRNOVSKÝ, Alois. 
Nová úprava studia na katolických fakultách bohosloveckých. 
Praha 1937; ID. Bohověda a její studium. Praha 1947.

Uherské monarchie. Od  tohoto roku pak platilo: 
V  1.–2. ročníku se měly konat přednášky z  křesťanské 
filosofie; dějin filosofie; fundamentální teologie; 
hebrejštiny; biblické řečtiny; teologické encyklopedie; 
dějin teologie; nepovinných zvláštních témat. Ve 3.–5. 
ročníku se měl přednášet: Starý zákon; Nový zákon; 
hermeneutika; biblická archeologie; jazyk staroslověnský 
a staroslověnský překlad Písma svatého; východní jazyky 
užitečné k studiu Písma svatého; obecné církevní dějiny 
a patrologie; československé církevní dějiny; křesťanská 
archeologie a  dějiny církevního umění; dějiny církevní 
hudby; pomocné vědy historické; církevní právo; 
speciální dogmatická teologie; morální teologie; 
pastorální teologie; srovnávací věda náboženská; 
křesťanská sociologie; ochrana církevních památek; 
obecná pedagogika a  dějiny pedagogiky; katechetika 
a  didaktika náboženského vyučování; nepovinná 
zvláštní témata. Vedle základního studia byla vládními 
nařízeními otevřena možnost licenciátu a doktorátu

Na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti, kde se 
v  letech 1940–1945 konala výuka nahrazující studium 
na  uzavřené fakultě, byly přednášky do  jisté míry 
improvizovány. Stísněné podmínky neumožňovaly 
přítomnost všech ročníků naráz ani plné hodinové 
dotace. Vyučující museli být vybíráni z  řad vzdělaných 
příslušníků diecézního a  řeholního kléru, kteří nebyli 
s  vysokými školami spojeni pracovním poměrem. 
Studijní plány zahrnovaly obvyklé předměty: křesťanská 
filosofie, fundamentální teologie, církevní dějiny, 
hebrejština, řečtina, biblická archeologie, introdukce 
a  exegeze Starého zákona, introdukce a  exegeze 
Nového zákona, dogmatická teologie, morální teologie, 
pastorální teologie, liturgika, církevní právo, sociologie, 
pedagogika, katechetika, křesťanská archeologie, 
pomocné vědy historické, ochrana památek.

Jak patrno, reforma studijního plánu z  roku 1937 
položila vědomě velký důraz na vše, co souviselo s Písmem 
svatým na úrovni biblických jazyků, interpretační teorie 
a  praxe, obecného úvod do  jednotlivých knih a  jejich 
exegeze (ta se členila na  nižší, na  základě latinského 
textu Vulgáty, a vyšší, na základě původních textů, jejíž 
absolvování bylo žádáno jenom od doktorandů). Tento 
posun je třeba vnímat nejenom na  pozadí obecných 
trendů katolické teologie dané doby, ale také ve 
specifickém kontextu vývoje české katolické biblistiky. 
Ta má velmi dlouhou překladatelskou tradici, jež se 
od přelomu 19. a 20. století rozšířila o několik překladů, 
zvláště novozákonních.568 Vedle toho se právě ve 

568 Srov. MERELL, Jan. Bible v českých zemích od nejstarších 
dob do současnosti. Praha: ČKCH, 1956; MÁNEK, Jindřich. 
Bible v českých zemích, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 
1975; KYAS, Vladimír. Česká bible v dějinách národního 

sledované době objevilo několik biblistů, kteří dosahovali 
evropských kvalit.569

A tu se můžeme vrátit k  teologické fakultě Karlovy 
univerzity a  ukázat, jak a  kým zde byly biblické vědy 
vyučovány a jak se pojily s prací vědeckou.570

Biblické studium Starého zákona  
a výuka semitských jazyků
Po zřízení české teologické fakulty roku 1891 se 

Starému zákonu věnoval řádný profesor Jaroslav Sedláček 
(1860–1925)571 a jeho suplenti Antonín Podlaha (1865–
1932), Josef Tumpach (1862–1916) a  Václav Hazuka 
(1875–1947). Po  Sedláčkově úmrtí si fakulta vybrala 
za  jeho nástupce Vincence Zapletala OP (1867–1938), 
řádného profesora exegeze Starého zákona ve Fribourgu, 

písemnictví. Praha: Vyšehrad; Řím: Křesťanská akademie, 
1997; BARTOŇ, Josef. Století moderního českého biblického 
překladu. Listy filologické 2010, roč. 133, č. 1–2, s. 53–78; ID. 
Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého 
století před Českým ekumenickým překladem. Praha: Česká 
biblická společnost, 2009; ID. Pět českých novozákonních 
překladů: Nové zákony od Českého ekumenického překladu do 
roku 1989. Praha: Česká biblická společnost, 2013.
569 Srov. PETRÁČEK, Tomáš. Bible a moderní kritika: česká 
a světová progresivní exegeze ve víru (anti-) modernistické 
krize. Praha: Vyšehrad, 2011; ID. Výklad Bible v době (anti-) 
modernistické krize: život a dílo Vincenta Zapletala OP 
(1867–1938). Praha: Krystal OP, 2006; ID. Marie-Joseph 
Lagrange: Bible a historická metoda. Praha: Krystal OP, 2005; 
ID. Vojtěch Šanda jako biblista. Studia theologica 2011, roč. 
13, č. 4, s. 25–41; NOVÁK, František. Jan Nepomuk Hejčl 
a jeho životní dílo. Praha: KTF UK, 1999.
570 Stručný historický vývoj fakulty i biografické 
a bibliografické údaje jejích učitelů přináší NOVOTNÝ, 
Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav. Biografický 
slovník katolických teologických fakult v Praze 1891–1990. 
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2013. Kniha je členěna do 
tří částí: VAŇÁČ, Martin. Teologická fakulta české univerzity 
v Praze (1891–1950), s. 11–115; NOVOTNÝ, Vojtěch. 
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (1950–
1990), s. 117–213; KUNŠTÁT, Miroslav. Teologická fakulta 
německé univerzity v Praze (1882/1891–1945), s. 215–280.
571 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 96–97. Z monografií: 
Lešon-has-sefarim. Základové hebrejského jazyka biblického 
(1892); Al-Kitábu. Mluvnice arabského jazyka (1898); 
Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře 
(1900–1901); Úvod do knih Starého zákona (1905); Výklad 
aramejštiny a syrštiny (1905); Museum biblických starožitností 
(1906); Základové hebrejského jazyka biblického, Praha 
1912; dvě edice v řadě Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scriptores Syri, Series 2: Dionysii bar Salībī 
Commentarii in Evangelia (4 sv., 1906–1922), In Apocalypsim, 
Actus et Epistulas Catholicas Dionysius bar Ṣalībī (2 sv., 
1909–1910).

který však bohužel nebyl uvolněn svým řádovým 
představeným. Na dané místo proto roku 1927 nastoupil 
Josef Slabý (1869–1930), profesor na  teologické fakultě 
v  Olomouci.572 Ten ovšem zanedlouho zemřel, takže 
za  něj musel suplovat Hazuka. Na  počátku roku 1932 
pak byl touto činností pověřen Josef Heger (1885–1952), 
profesor na  teologickém učilišti v  Brně, který se pak 
stal řádným profesorem pražské teologické fakulty.573 
Za  války vyučoval Starý zákon (a po  nějakou dobu 
i  Nový zákon), dějiny exegeze, biblickou archeologii 
a  hebrejštinu Josef Miklík CSsR (1881–1947), do  té 
doby učitel na  redemptoristickém řádovém učilišti 
v  Obořišti, a  po něm Václav Bogner (1911–1988)574. 
Po znovuotevření teologické fakulty v roce 1945 se vrátil 
Heger. Na  Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu 
v Praze však již roku 1950 nepřešel. Tam vyučoval Starý 
zákon po  celé období let 1950–1990 František Kotalík 
(1917–1993).575

Vedle Sedláčka působil od roku 1906 Václav Hazuka,576 
absolvent studia semitských jazyků na  berlínské 

572 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 97–98. Z monografií: La 
creazione nella Letteratura babilonese e nella Bibbia (1910); 
Vykopávky v Samaří (1914); Nejnovější objevy v Palestině 
(1914); Nové výzkumy egyptologické (1915); Sion a město 
Davidovo ve světle nejnovějších objevů (1915).
573 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 70–71. Jeho životním dílem 
byl překlad Starého zákona. Z monografií: Písmo svaté Starého 
zákona. Sv. I. Knihy dějepisné (1958); Sv. II. Knihy básnické-
poučné (1956); Sv. III. Proroci (1955); Hebrejská archeologie 
(1992).
574 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 56–57. Překládal Starý a Nový 
zákon. Jeho překlady jsou přejaty do českých liturgických 
knih. Z monografií: Žalmy (1973); Starý zákon: Knihy 
rozjímavé. Sv. I–III (1976–1978); Starý zákon. Knihy prorocké. 
Sv. I–IV (1979–1986); Nový zákon: text užívaný v českých 
liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k 
Nové Vulgátě (1989).
575 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 171–172. Z monografií: Ras 
Šambra – Ugarit: Studie o významu a vztazích Ugaritu k 
prostředí a knihám starozákonním (1955); Všeobecný úvod do 
Písma svatého Starého zákona (1952); Prvních jedenáct kapitol 
Genese. Historicko-kulturní prostředí a exegetické poznámky 
(1966); Inspirace Písma svatého a biblická hermeneutika 
(1978); Dobové a kulturní pozadí Starého zákona (1980); Země 
pozemského putování Ježíšova (1989).
576 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 69–70. Z monografií: Beiträge 
aus den altbabylonischen Rechtsurkunden zur Erklärung des 
Hammurabi-Kodex (1907); Srovnání života a zvyků starých 
Babyloňanů se životem patriarchů dle současných pramenů 
(1908).
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univerzitě, který se pro tento obor habilitoval na pražské 
teologické fakultě, pročež byla stolice biblického studia 
Starého zákona zdvojena tak, že tu vzniklo i místo učitele 
semitských jazyků (arabština, aramejština a  syrština) 
a asyriologie. Ke jmenování řádným profesorem, o němž 
rozhodovalo ministerstvo školství a  národní osvěty, 
došlo až roku 1919. Hazuka přednášel až do roku 1939. 
Po  válce byl pověřen suplováním semitských jazyků 
Václav Bogner, který učil hebrejštinu i na Arcidiecésním 
bohosloveckém učilišti. Na  Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu v  Praze již roku 1950 nepřešel. 
V této souvislosti ovšem musí být zmíněn Vojtěch Šanda 
(1873–1953),577 který byl sice na  teologické fakultě 
od roku 1918 řádným profesorem speciální dogmatiky, 
současně však byl velkým znalcem semitských jazyků 
a autorem biblických komentářů. Poté, co musel fakultu 
opustit pro své nasazení ve věci rezignace arcibiskupa 
Františka Kordače, přednášel arabštinu, hebrejštinu, 
aramejštinu a syrštinu na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy. V  roce 1950 nastoupil na  Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu v  Praze, kde se stal profesorem 
asyrštiny a  arabštiny, a  v  letech 1950–1953 byl jejím 
prvním děkanem.

Biblické studium Nového zákona
Po zřízení české teologické fakulty roku 1891 se 

stal profesorem biblického studia Nového zákona 
a  vyšší exegeze Jan Ladislav Sýkora (1852–1928),578 
dosud docent pedagogiky a katechetiky na nerozdělené 
teologické fakultě. Přednášel do  roku 1923. Jeho 
nástupcem se stal Jan Budař (1867–1948),579 profesor 
teologického učiliště v Českých Budějovicích. Přednášel 

577 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 102–104. Z monografií: 
Untersuchungen zur Kunde des Alten Orients (1902); Die 
Aramäer (1902); Die Bücher der Könige. Übersetzt und erklärt. 
Sv. I–II (1911–1912); Starosemitské nápisy (1912); Salomo 
und seine Zeit (1913); Elias und die religiösen Verhältnisse 
seiner Zeit (1914); Moses und der Pentateuch (1924); Synopsis 
theologiae dogmaticae specialis. Sv. I–II (1916–1922); Severi 
Philalethes, syriace et latine (1928); Severi Antiiulianistica, 
syriace et latine (1928); Opuscula monophysitica Ioannis 
Philoponi (1930).
578 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 100–102. Jeho životním 
dílem byl překlad Nového zákona. Z monografií: Pravost, 
neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih 
novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť (1902); Úvod do 
Písma sv. Nového zákona. Sv. I–II (1904, 1907); Evangelia 
a Skutky apoštolské (1922); Listy apoštolské a zjevení sv. Jana 
(1923).
579 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 57–58. Pouze časopisecké 
články a studie.

do roku 1937. Tehdy na jeho místo nastoupil Jan Merell 
(1904–1986).580 Přestože mu to bylo protektorátními 
nařízeními zapovězeno, působil za  války krátce 
na  Arcidiecésním bohosloveckém učilišti a  byl kvůli 
tomu vězněn v  koncentračním táboře. Novozákonní 
vědy tehdy improvizovaně vyučovali František Planner 
(1912–1999), Vojtěch Průša a  Jan Opatrný (1895–
1968). Po  válce se stal na  teologické fakultě řádným 
profesorem Nového zákona Merell, který později přešel 
i na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze 
se sídlem v Litoměřicích a byl v letech 1954–1975 jejím 
děkanem.

Studium staroslovanského překladu  
Písma svatého a liturgie slovanské
Ke specifikům biblické výuky na pražské teologické 

fakultě patřila pozornost, jež tu byla věnována 
staroslověnskému písemnictví, zejména překladu Písma. 
Přednášky tohoto oboru konal v letech 1912–1936 jeho 
vynikající znalec Josef Vajs (1856–1959).581 Řádným 
profesorem se mohl stát až roku 1919. V  letech 1936–
1950 pokračoval v jeho působení neméně proslulý Josef 

580 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 89–91. Jeho nejproslulejší 
prací je publikace jím identifikované části papyru P4 s textem 
evangelia podle sv. Lukáše. Z monografií: Nouveaux fragments 
du papyrus IV (1938); Papyrologie a Nový zákon (1938); 
Papyry a kritika novozákonního textu (1939); Svatý Pavel. 
Apoštol národů (1940); Slovo Boží. Překlad a výklad listů sv. 
Pavla ze zajetí (1942); Starokřesťanské apokryfy (1942); Úvod 
do četby Nového zákona (1947); Studium a četba Bible podle 
encykliky Pia XII. o časovém podporování biblických studii 
(1949); Historia infantiae: Exetické poznámky k 1. a 2. kapitole 
evangelia sv. Matouše a Lukáše (1951); Výklad evangelia sv. 
Marka (1955); Bible v českých zemích od nejstarších dob do 
současnosti (1956); Úvod do Nového Zákona (1960); Exegese 
nedělních a svátečních perikop (1961); Kázání na hoře. Výklad 
a úvahy na 5.–6. kap. evangelia sv. Matouše (1964); Kristova 
podobenství (1969); Cesty k dnešní katolické biblistice (1971); 
Radostná zvěst Nového zákona (1973); Listy apoštola Pavla 
z vězení: překlad a výklad listu k Efesanům a Kolosanům 
(1976); Setkání s Ježíšem na Hoře (1984).
581 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 106–108. Z monografií: 
Nejstarší breviář chrvatsko-hlaholský (1910); Evangeliář 
Assemanův (1929); Sborník staroslovanských literárních 
památek o sv. Václavu a sv. Lidmile (1929); Rukověť hlaholské 
paleografie (1932); Evangelium sv. Marka: Text rekonstruovaný 
(1935); Evangelium s. Mathaei palaeslovenice (1935); 
Evangelium s. Lucae palaeslovenice (1936); Evangelium s. 
Ioannis palaeslovenice (1936); Najstariji hrvatskoglagolski misal 
s bibliografskim opisima svih hrvatskoglagolskih misala (1948).

Vašica (1884–1968),582 samozřejmě s výjimkou válečného 
období – na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti se 
daná disciplína nevyučovala. Na  Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu již Vašica nenastoupil. Tam se 
staroslověnštiny ujal Antonín Salajka (1901–1975), do té 
doby docent východní teologie.583

Závěr
Jak patrno, pražská biblistika sledovaného období 

byla pěstována velmi solidním způsobem. Studijní plány 
jí poskytovaly význačný prostor, který činil z  Písma 
duši teologie. Vycházely z  předpokladu, že se studenti 
naučí znát Bibli a biblické reálie z hlediska historického, 
archeologického i  textologického, že si osvojí okolnosti 
vzniku jednotlivých knih i  jejich strukturu a  že 
budou schopni Písmo samostatně vykládat. Velká 
pozornost byla věnována biblickým a  východním 
jazykům – hebrejštině, řečtině, aramejštině, syrštině, 
arabštině. Specifikem bylo i  studium staroslověnského 
a staročeského překladu Písma.

Vyučující, kteří působili v  průběhu 30. a  40. let, 
byli kvalitní. Řada z  nich se připravovala v  zahraničí 
a udržovali s ním aktivní kontakt.584 Snažili se publikovat 

582 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 108–110. Z monografií: 
Staročeské evangeliáře (1931); K dějinám staršího českého 
písemnictví (1931); Staročeský překlad bible (1935); Tři kapitoly 
o českém literárním baroku (1933); O české barokní poesii 
(1934); České literární baroko (1938); Slovanská bohoslužba v 
českých zemích (1940); Metodějův překlad nomokanonu (1955); 
Literární památky epochy velkomoravské (1966).
583 NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, 
Miroslav. Biografický slovník, s. 196–197. Z monografií: Úvod 
do studia staroslověnského jazyka a písemnictví (1967); Nauka 
východních odloučených theologů, zvláště ruských, o Kristově 
vykoupení (1936); Názory ruského theologa N. Bulgakova 
o Sofii, vtělení a vykoupení Kristově (1937); Ve světle víry: 
Katolická věrouka (1945); Studium křesťanského Východu, 
Praha 1948; Theologia dogmatica specialis. Sv. 1–9 (1951–
1959).
584 Připomeňme ty pražské biblisty, kteří studovali na 
École biblique v Jeruzalémě: Vojtěch Šanda (1898–1900; další 
studia v Innsbrucku, Bejrútu a v Berlíně); Jan Slabý (někdy 
mezi 1898–1900, další studia v Innsbrucku); Josef Heger 
(1911–1913, další studia ve Vídni); Jan Budař (1913, rovněž 
Pontificium Institutum biblicum v Římě). Vzpomeňme 
také, že Jan Merell, měl za sebou studium na Pontificium 
Institutum Biblicum v Římě (1934–1936), Faculté des Lettres 
(Université de Paris) a École pratique des Hautes Études v 
Paříži (1936–1937).
Srov. JÄGER, Pavel – NOSEK, Lukáš – PETRÁČEK 
Tomáš. Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti École 
biblique v Jeruzalémě. Salve: revue pro teologii a duchovní 
život 2009, roč. 18, č. 3, s. 55–116 a NOVOTNÝ, 

odborné monografie i  články, věnovali se i  biblickému 
překladu. Jejích práci ovšem podstatně omezovala 
dobová oddělenost teologie od  obecné filologie, malá 
vzájemná komunikace křesťanských konfesí, neochota 
ministerstva školství a  národní osvěty zřizovat 
a  obsazovat jednotlivé stolice či upravovat studijní 
plány. Ještě více ji pak ovlivňovaly historické události, 
zejména uzavření českých vysokých škol v letech 1939–
1945, vyčlenění teologických fakult ze svazků univerzit, 
„soustředění“ veškerého bohosloví do  Římskokatolické 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze a násilná 
reforma studijního plánu v  roce 1950. Opomenuto 
nesmí být ani to, jak nacisté i komunisté radikálně zúžili 
publikační možnosti teologů a jejich přístup k zahraniční 
odborné literatuře i na světová vědecká fóra.585 Biblistika 
v Litoměřicích proto už žila takřka jenom z někdejších 
snah o rozkvět tohoto oboru, přestože se tamní učitelé – a 
mezi nimi zejména Jan Merell – snažili v  mezích 
možného držet krok se zahraničím. Další rozkvět studia 
Písma byl umožněn až od roku 1990.

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ 
FAKULTA V OLOMOUCI

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th. D.

V roce 1573 dostala jezuitská akademie v Olomouci 
promoční právo, čímž došlo k  založení univerzity 
v  Olomouci. Započala se tak existence instituce, jejíž 
nedílnou součástí je olomoucká teologická fakulta.586

Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav. Biografický 
slovník.
585 Srov. NOVOTNÝ, Vojtěch. Teologie ve stínu: 
prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 
20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 97–151.
586 Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova r. 1773 byla jezuitská 
kolej přeměněna v c. k. univerzitu v Olomouci a v r. 1778 
přenesena do Brna, 1782 opět přenesena do Olomouce jako 
lyceum, od r. 1827 c. k. Františkova univerzita v Olomouci, 
1860 zrušena. Teologická fakulta v Olomouci se osamostatnila 
a zůstala, 17. 11. 1939 byla jako ostatní české VŠ zavřena, r. 
1946 se pak stala součástí obnovené olomoucké univerzity 
pod názvem: Univerzita Palackého. Roku 1950 byla fakulta 
vyvázána ze svazku univerzity, 1968-1974 zde fungovala 
Cyrilometodějská teologická fakulta v Praze se sídlem 
v Litoměřicích, pobočka Olomouc, 1990 obnovena jako 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. 
Srov. POJSL, Miloslav (ed.). Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 
let od jejího obnovení. Velehrad: Pro CMTF UP v Olomouci 
vydala Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na 
Velehradě, 2010.
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Ihned po  vzniku samostatného Československa 
děkan Jan Nepomuk Hejčl (1869-1935) požádal o  její 
zařazení mezi veřejné vysoké školy (a to jak z  důvodu 
finančního zabezpečení, tak zachování práv fakulty mezi 
ostatními vysokými školami). Zároveň bylo požádáno 
o  zřízené nových kateder: sociologie, pro dějiny 
bohovědy jižních a východních Slovanů a pro srovnávací 
vědu náboženskou – to bylo také souhlasně přijato.

Označení „cyrilometodějská“ nese fakulta taktéž 
od roku 1919, kdy jí byl tento název propůjčen na žádost 
Antonína Cyrila Stojana, pozdějšího olomouckého 
arcibiskupa. Tento název byl však římskou kongregací 
Congregatio de seminariis et studiorum facultatibus 
schválen až v květnu 1935.

V  akademickém roce 1919/20 byla zřízena katedra 
staroslověnského jazyka a  literatury (prof. Josef 
Vašica).587 Konstituovala se zde institucionální báze 
snahy o cyrilometodějský unionismus.

V  souvislosti s  rozšířením teologického studia ze 
čtyř na  pět let bylo potřeba rozšíření prostorových 
možností fakulty, aby byl naplněn požadavek apoštolské 
konstituce Deus scientiarum Dominus z  24. 5. 1931). 
Určitý problém však představoval stávající stav budovy, 
kde bohoslovecká fakulta sídlila. V budově fakulty sídlila 
také studijní a  vědecká knihovna. Rozšíření studia tak 
bylo nad  prostorové možnosti budovy. Fakulta dostala 
možnost přestěhovat se do jiné uvolněné budovy banky, 
ale nakonec bylo rozhodnuto, že tam bude přesunuta 
vědecká knihovna (která je v  ní dodnes) a  teologické 
fakultě připadla celá budova, která však musela projít 
stavebními úpravami. Aby mohla probíhat výuka, konaly 
se přednášky v letech 1935 – 1937 v kněžském semináři. 
Slavnostní otevření rekonstruované budovy se konalo 
22. 2. 1937.588 V  témže roce schválila československá 
vláda nový studijní a  zkušební řád pro bohoslovecké 
fakulty v  Československé republice, jímž se definitivně 
prodloužilo studium ze čtyř na  pět let. V  památníku 
na  slavnostní obnovy budovy je fotografická galerie 
tehdejšího profesorského sboru:
děkan prof. Dr. František Cinek
proděkan prof. Dr. Bartoloměj Kutal589

587 Ročenka Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké 
v Olomouci za dobu od r. 1918 do r. 1928. Olomouc: nákladem 
C. M. fakulty s podporou Ministerstva školství a národní 
osvěty, 1929, s. 26.
588 Srov. Cinek, František. Cyrilometodějská bohoslovecká 
fakulta v Olomouci v akademickém roce 1936-1937. Památník 
obnovy fakultní budovy a inaugurační slavnosti 22. února 1937, 
Cyrilometodějská bohoslov. fakulta s podporou Ministerstva 
školství a nár. osvěty, Olomouc, 1937, s. 12-13.
589 Bartoloměj Kutal (26. 8. 1883 – 20. 6. 1964), 1918 
ThDr., 1922 byl jmenován profesorem Starého zákona právě 

senior profesorského sboru mons. prof. Dr. Tomáš 
Hudec

prof. mons. Dr. Josef Vašica590

prof. mons. Dr. Bedřich Vašek
prof. Dr. Josef Matocha
prof. mons. Dr. Oldřich Karlík,591 morální teologie
prof. Dr. Augustin Neumann OSA, církevní dějiny
doc. Dr. Josef Matzke,592 suplent kanonického práva
Doc. Dr. Vincenc Pořízka, suplent fundamentální 

teologie

na diecézním učilišti v Hradci Králové, kde působil až do 
roku 1928, kdy se vrátil do Olomouce. Na olomoucké fakultě 
byl zvolen i do funkce děkana, po znovuotevření r. 1945 byl 
proděkanem až do definitivního zrušení fakulty v roce 1950. 
Srov. ZAOpO, UO, kn. 69.
590 Josef Vašica (30. 8. 1884 – 11. 4. 1968), 1906 kněžské 
svěcení, ve Vídni studoval slavistiku a klasické jazyky, 
1911 ThDr, do roku 1919 působil jako středoškolský 
profesor na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, poté 
přešel na teologickou fakultu do Olomouce. Věnoval se 
staroslověnskému jazyku a literatuře, 1921 byl jmenován 
mimořádným profesorem, 1928 pak řádným. 1937 odešel 
do Prahy jako profesor staroslověnského překladu Písma 
a slovanské liturgie na teologické fakultě UK. V roce 
1950 odmítl přejít na prostátní teologickou fakultu a byl 
penzionován a věnoval se vědecké práci. Pracoval také jako 
člen redakce Slovníku jazyka staroslověnského. Systematicky 
se věnoval staroslověnským a církevněslovanským písemným 
památkám i slovanské bohoslužbě. Vydal Literární památky 
epochy velkomoravské (1966), spolu s Josefem Vajsem připravil 
Soupis staroslovanských rukopisů Národního muzea. (1957). 
Vedle této tématiky se věnoval také barokní literatuře. 
Srov. ZAOpO, UO, kn. 69. POJSL, Josef Vašica, In POJSL, 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci v letech 1990-2010, s. 236-237.
591 Oldřich Karlík (29. 11. 1889 – 7. 1. 1949), 1913 kněžské 
svěcení, 1915 povolán na fakultu jako adjunkt a do kněžského 
semináře jako lektor Písma sv., 1919 – 1933 prvním 
tajemníkem a ceremonářem u arcibiskupa Lva Skrbenského 
z Hříště, následně i u arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana 
a Leopolda Prečana, 1926 ThDr., od 1928přednášel na 
bohoslovecké fakultě morální teologii, 1933 jmenován 
mimořádným a 1937 řádným profesorem, 1937 jmenován 
nesídelním kanovníkem olomoucké kapituly, 1938 jmenován 
sídelním kanovníkem téže kapituly a generálním vikářem, 
1946 se vzdal profesorského místa. ZAOpO, UO, kn. 69.
592 Josef Matzke (1901-1979), od roku 1928 ustanoven 
adjunktem CMBF a lektorem Písma sv. Od roku 1931 působil 
jako vicesuperior a ekonom v kněžském semináři. Od letního 
semestru 1933/34 suploval církevní právo. 1938 byl jmenován 
mimořádným profesorem církevního práva a vzdal se funkce 
vicesuperiora kněžského semináře. 1940 se stal infulovaným 
proboštem u sv. Mořice v Olomouci a rezignoval na místo 
profesora CMBF. Po válce působil v Německu. Srov. ZAOpO, 
UO, kn. 69.

Dr. Antonín Kleveta,593 suplent biblické filologie 
a pomocných věd biblických

Dr. Josef Hlouch suplent pastýřské bohovědy
Dr. Ferdinand Lipowsky,594 suplent srovnávací vědy 

náboženské
František Tomášek, adjunkt pro pedagogiku, didaktiku 

a katechetiku.
Problematické období pro fakultu začalo na podzim 

roku 1938. Nástup studentů byl ztížen vyhlášenou 
mobilizací, proto se ministerstvo školství rozhodlo 
přesunout řádný zápis vyhlášený na  10. – 22. 10. 1938 
na  pozdější termín. Arcibiskup Leopold Prečan vzal 
sdělení děkana Matochy na vědomí a připomenul, že ani 
s přednáškami pro V. ročník se nebude moci začít dříve, 
než pro ně bude uvolněna příslušná část semináře, kde 
měli být nouzově ubytováni uprchlíci z území zabraných 
Německem.595

15. 3. 1939 okleštěné České země byly obsazeny 
německou okupační armádou a  vznikl Protektorat 
Böhmen und Mähren. 17. listopadu 1939 byla 
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta stejně jako 
ostatní české vysoké školy v protektorátu uzavřena.

593 Antonín Kleveta (18. 1. 1904 – 16. 5. 1969), 1927 
kněžské svěcení, studoval na L’Université de Strassbourg, 
kde r. 1928 obdržel ThLic., na téže univerzitě obdržel již 
r. 1926  Certificat de droit a Certificat d’études francaises 
modernes 1928 – 1930 pobýval v Jeruzalémě (studoval zde 
také na L’École biblique et archeologique v Jeruzalémě byl 
také představeným Poutního domu), 1932 adjunktem na 
bohoslovecké fakultě v Olomouci, 1933 ThDr. Stal se také 
představeným kněžského semináře a v únoru 1942 zatčen 
gestapem spolu s dalšími třemi představenými semináře 
(ThDr. Františkem Cinkem, Jaroslavem Šumšalem a Kamilem 
Jarošem) a odsouzen na 4 roky, po 19 měsících ze zdravotních 
důvodů (plicní choroba) propuštěn, 1947 jmenován 
mimořádným profesorem pro obor biblického studia Starého 
zákona a zároveň působil v pastoraci. 1952 dán do invalidního 
důchodu, 1957 – 1960 vězněn, 1968 jmenován profesorem 
Starého zákona a hebrejštiny pro obnovenou pobočku pražské 
bohoslovecké fakulty se sídlem v Litoměřicích. Srov. ZAOpO, 
UO, kn. 69. GRAUBNER, Jan. Kněžské osobnosti. Olomouc: 
Matice cyrilometodějská, 2010, s. 63.
594 Ferdinand Lipowsky, nar. 1905, od akademického roku 
1936/1937 suploval srovnávací vědu náboženskou, po roce 
1945 jako kněz německé národnosti odsunut. Srov. ZAOpO, 
UO, kn. 69.
595 Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (dále jen 
ZAOpO), fond: Arcibiskupství Olomouc (dále jen AO), 
kart. 998. Oběžník 4. 10. 1938, dopis Matochy 6. 10. 1938. 
Odpověď Prečana 8. 10. 1938.

Pedagogický sbor
Podíváme-li se na výše uvedený výčet pedagogického 

sboru, není v něm nouze o výrazné osobnosti nouze: tři 
z nich v letech 1947-1949 přijali biskupskou konsekraci 
(Josef Hlouch, Josef Matocha a  František Tomášek)-- 
jeden diecézní biskup, jeden arcibiskup a  jeden 
pozdější kardinál a  arcibiskup. Mnozí z  nich také byli 
pronásledováni nacistickým a komunistickým totalitním 
režimem. Nikdo z  pedagogů po  vyvázání teologických 
fakult ze svazků univerzit v  roce 1950 neodešel učit 
na státem dozorované teologické fakulty.

 ■ Pedagogika – František Tomášek
Po ukončení studia bohosloví asi František 

Tomášek596 nijak neplánoval další studia. Nastoupil 
do  pastorace, a  to jako katecheta, naplnil tak svoji 
touhu být učitelem a knězem. Jako katecheta byl velmi 
oblíbený a  schopný, nekladl přílišný důraz na  teorii, 
ale především to byl člověk praktického ražení s darem 
vnímavosti pro druhé. Jeho pověst schopného katechety 
se pravděpodobně rozšířila i mimo jeho vlastní působiště 
a  tak není divu, že když se Václav Kubíček, který dříve 
sám učil bohoslovce Františka Tomáška, rozhodl odejít 

596 František Tomášek (30. 6. 1899 – 4. 8. 1992) po svém 
vysvěcení na kněze 5. 7. 1922 působil jako katecheta na 
různých místech. Od zimního semestru roku 1934 byl 
povolán jako asistent pro pedagogiku a katechetiku na 
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu. V roce 1938 
dosáhl doktorátu teologie. Po uzavření vysokých škol 
od listopadu 1939 působil jako katecheta v Olomouci-
Hodolanech na měšťanské škole, přednášel na provizorním 
diecézním bohosloveckém učilišti a byl pověřen jako 
inspektor náboženství na školách. Po válce byl jmenován 
v září 1945 docentem pedagogiky a katechetiky a o rok později 
(září 1946) mimořádným profesorem. Zásadní změnou v jeho 
životě bylo jmenování pomocným olomouckým biskupem, 
konsekrován byl neveřejně 14. 10. 1949. Jako biskup 
nesměl oficiálně působit a po zrušení bohoslovecké fakulty 
v Olomouci působil ve farní správě. V letech 1951-54 byl bez 
soudu uvězněn v internačním klášteře v Želivi. Po propuštění 
dostal státní souhlas a byl ustanoven administrátorem farnosti 
Moravská Húzová. Ačkoliv nesměl působit jako biskup, 
bylo mu státem dovoleno odjet na jednání II. Vatikánského 
koncilu. Po zveřejnění jmenování arcibiskupa Josefa Berana 
kardinálem a jeho odjezdu do Říma byl Tomášek v únoru 
1965 jmenován biskupem – apoštolským administrátorem 
pražské arcidiecéze. V roce 1977 bylo zveřejněno jeho 
jmenování kardinálem a také pražským arcibiskupem. Stát 
usiloval o Tomáškovo penzionování, ale Svatý stolec trval 
na jeho setrvání ve funkci. Až po politických změnách 
v listopadu 1989 podal Tomášek rezignaci a ta byla v březnu 
1991 přijata. Jonová, Jitka, František Tomášek, kněz, katecheta, 
profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka 
Tomáška, Uherské Hradiště Historická: společnost Starý 
Velehrad, 2014.
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do penze, bylo rozhodnuto, aby se jeho nástupcem stal 
právě František Tomášek.

Václav Kubíček zvažoval již delší dobu svůj odchod 
ze zdravotních důvodů, 2. května 1934 formálně 
profesorskému sboru oznámil, že ke konci akademického 
roku hodlá odejít do penze. Profesorský sbor se usnesl, 
aby mu byl za  jeho zásluhy udělen čestný doktorát 
a  navrhli jeho jmenování mimořádným profesorem. 
Jmenování čestným doktorem bylo ministerstvem 
školství potvrzeno 29. května a 23. června 1934 proběhla 
slavnostní promoce. Ministerstvo jej k 31. červenci 1934 
pak jmenoval mimořádným profesorem.597

Rozhodnutí profesorského sboru z 15. června 1934, 
aby Tomášek v  akademickém roce 1934/35 suploval 
přednášky z  pedagogiky, katechetiky a  didaktiky vzal 
Prečan na vědomí. Prečan vyzval konzistoř, aby zařídila 
za  Tomáška náhradu vyučování do  Kelče. Taktéž 
s  ohledem na  zahájení přednášek 1. října 1934 bylo 
žádoucí, aby pro Tomáška byla vymožena dovolená 
od 1. září 1934, jednak aby se neměnil učitel náboženství 
v průběhu školního roku, a zvláště, aby se Tomášek mohl 
připravovat na  přednášky již během letních prázdnin, 
protože předpokládal, že mu příprava dá značnou 
práci.598

Tomáškovi bylo sděleno pověření přednášek 
na  CMBF s  tím, že v  Kelči bude zařízeno náhradní 
vyučování náboženství. Tomášek si měl zažádat o studijní 
dovolenou k 1. 9. 1934, aby se mohl dostatečně připravit 
do začátku přednášek od 1. 10. 1934.599

Kubíček sdělil Tomáškovi, že žádá o penzi k 1. říjnu 
1934, proto Tomášek musel začít nový školní rok opět 
vyučovat na měšťance v Kelči (ne že by se mu nechtělo 
vyučovat, ale chtěl se vyhnout situaci, kdy bude muset 
odejít v  průběhu školního roku). Tomášek tak nemohl 
obdržet dovolenou dříve, než z úřadu učitele katechetiky 
a pedagogiky byl vyvázán Kubíček.600

V  listopadu 1934 bylo Tomáškovi oznámeno, že 
rozhodnutím z 20. 9. a 2. 11. 1934 byl uvolněn ze služby 
katechety pro službu na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě. Zemská školní rada v  Brně mu proto udělila 
s  výhradou dodatečného souhlasu moravskoslezského 
zemského výboru placenou dovolenou až do  dalšího 
opatření. K 30. listopadu 1934 byl tedy vyvázán ze služby 
v  hranickém okresu a  vyzván, aby k  1. prosinci 1934 
nastoupil službu v novém působišti.601

597 Srov. ZAOpO, UO, kn. 69.
598 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 23. 6. 1934. Fond: UO, kn. 69.
599 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 23. 6. 1934.
600 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 31. 8. 1934.
601 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 29. 11. 1934.

Od 1. prosince 1934 se František Tomášek stává 
adjunktem pro pedagogiku, didaktiku, metodiku 
a  katechetiku na  Bohoslovecké fakultě v  Olomouci. 
Tomáškově žádosti o  udělení kanonické mise 
a  jurisdikce v  Olomouci bylo obratem vyhověno.602 
Návrat do Olomouce znamenal také návrat k mamince, 
bydlel opět na Komenského 6.

25. května 1935 požádal František Tomášek 
o  schválení, aby se mohl podrobit přísným zkouškám 
(rigorosu) na  CM bohoslovecké fakultě.603 Generální 
vikář vyzval superiora kněžského semináře, aby se 
k  tomu vyjádřil.604 Superior František Hradil doporučil 
kladné vyřízení.605 Dovolení bylo uděleno.606 25. ledna 
1937 byla přijata jeho dizertace z  morální a  pastorální 
teologie s  názvem: „Didakticko – pastorační využití 
zájmu dětí ve vyučování náboženství.“607 29. dubna 
1937 vykonal rigorózum z biblistiky, 3. března 1938 pak 
rigorózum z dogmatiky a 1. prosince 1938 složil úspěšně 
(cum aplausu) rigorózní zkoušku z  církevních dějin.608 
15. prosince 1938 byl promován doktorem teologie 
poté co složil povinné vyznání víry (profesio fidei) před 
přítomným děkanem fakulty prof. dr. Josefem Matochou, 
promotorem při promoci byl prof. dr. František Cinek.609

V  březnu 1936 se konal slavnostní oběd 
v arcibiskupské rezidenci, účastnili se ho též pedagogové 
teologické fakulty. V  dochovaném zasedacím pořádku 
na  jedné straně dlouhého stolu byli usazeni: Hlouch, 
Matocha, Tomášek,610 kteří se později již jako 
biskupové ocitli opět na jedné straně, té kterou totalitní 
komunistický režim pronásledoval a usiloval zničit.

Zvláště mladí pedagogové se snažili podnikat pro 
studenty i  jiné než přísně studijní akce. 31. 3. 1938 
pod  vedením doc. Hloucha a  adjunkta Tomáška 
odjeli bohoslovci II. – IV. ročníku (v počtu 83 osob) 
na  studijní exkurzi do  Zlína. Zde byli hosty firmy 
Baťa, po  odborné prohlídce závodu byli pohoštěni 
obědem. Tuto exkurzi zprostředkoval zlínský farář Dr. 
Theodor Vavruša. Za velkomyslné a příznivé přijetí bylo 
oficiálně poděkováno.611 Nejednalo se tedy o  exkurzi 

602 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 6. 12. 1934.
603 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 25. 5. 1935.
604 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 4. 6. 1935.
605 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 9. 6. 1935.
606 ZAOpO, ACO, kt. 2609. 11. 6. 1935.
607 ZAOpO, UO, kn. 69, nefoliováno. Text disertace, kn. 
566.
608 ZAOpO, UO, kn. 69, nefoliováno.
609 Srov. ZAOpO, kt. 998. 15. 12. 1938.
610 ZAOpO, AO, kt. 880. Slavnostní oběd se konal 
13. 3. 1936 ve 12 h. 
611 ZAOpO, AO, kt. 998.

úzce související s  výukou, ale o  možnost seznámit se 
s výrobním podnikem, který bohoslovcům nemusel být 
příliš známým. Navíc Baťa patřil i mezi štědré mecenáše 
církve.612

Uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 se 
nevyhnula ani bohoslovecká fakulta v  Olomouci. 20. 
listopadu 1939 bylo sděleno, že bohoslovecká fakulta se 
zavírá a přednášky se odkládají na neurčito. Profesorům 
bylo zakázáno konat přednášky na  případném 
diecézním bohovědném učilišti, směli však soukromě 
pracovat ve svých dosavadní fakultních vědeckých 
seminářích. Tehdejší bohoslovci tak byli prozatímně 
raději posláni domů. V  únoru 1940 bylo zřízeno 
soukromé arcibiskupské učiliště, na  němž přednášeli 
olomoučtí dominikáni a  kapucíni, nejdříve bylo 
přednášeno v budově kněžského semináře a po nuceném 
přesunu v únoru 1941 v budově kapitulního děkanství. 
Přednášejícím z  řad řeholníků vypomáhali i  někdejší 
pedagogové bohoslovecké fakulty např. penzionovaný 
dr. Václav Kubíček, jemuž vypomáhal právě dr. Tomášek 
a dr. Col, kterých se zákaz výuky netýkal.613

Doktor Tomášek nebyl ještě profesor, proto se vrátil 
zpět ke katechetické službě. Na  teologickou fakultu 
odcházel jako katecheta v  Kelči, byl sem (alespoň 
dle oficiálních dokumentů) tedy navrácen.614 Záhy 
však požádal, aby byl vyvázán z  hranického okresu 
a  ustanoven do  Olomouce. Bylo také doporučeno, aby 
žádost byla co nejjasnější, aby došlo k jeho definitivnímu 
přesunu z  Kelče do  Olomouce.615 Dopis ze 17. června 
1940 je mu adresován jako katechetovi na měšťanských 
školách v  Kelči, okresní školní výbor v  Hranicích mu 
sděluje, že jej k 31. 8. 1940 vyvazuje ze služby ve zdejším 
okrese.616 Od  1. září 1940 byl „zatímním“ katechetou 
(na místo po  katechetovi Karlu Vlkovi) na  dívčí 
měšťanské škole B. Němcové v Olomouci – Hodolanech 
(1. 9. 1940 – 31. 8. 1946). Aby mohl být ustanoven, musel 
předložit osvědčení o  nežidovském původu a  podrobit 
se zkoušce z  německého jazyka. Také byl jmenován 
členem zkušební komise pro zkoušky katechetů.617 

612 Tomáš Baťa přispíval na několik oprav a staveb kostelů, 
ale také na římskou kolej Nepomucenum. Srov. Jonová, 
Jitka. Studium olomouckých kleriků v Římě na papežské 
koleji Nepomucenum v první polovině 20. století. In Studia 
theologica, 2012, roč. 14, č. 4, s. 73.
613 Srov. ZAOpO, UO, kn. 69, nefoliováno.
614 Služné mu bylo přiznáno od 1. září 1939 do 31. 8. 1940. 
Dopis je adresován Tomáškovi, katecheta v Kelči. Srov. NA 
Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1. 22. 3. 1940. Podobně i 
předchozí korespondence je takto adresována. Srov. Tamtéž.
615 NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1.  5. 6. 1940.
616 Srov. NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1. 17. 6. 1940.
617 NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1.

Na sklonku podzimu 1941 bylo jeho učitelské působení 
ohodnoceno jako „velmi dobré,“ což bylo zaneseno 
do jeho kvalifikačního posudku.618

V letech 1941-1949 působil jako jeden z inspektorů 
škol. Zkoušel laické katechety a  doporučoval udělení 
kanonické mise. Inspekční návštěvy konal na národních 
a  středních školách v  šesti okresech: kroměřížském, 
holešovském, gottwaldovském, v  Přerově – městě, ve 
Velké Ostravě a v Olomouci – městě. Také byl ustanoven 
ordinariátním komisařem pro Milosrdné sestry III. 
řádu sv. Františka.619 Sám jako františkánský terciář 
(jeho řádové jméno bylo Antonín) měl k  františkánské 
spiritualitě vztah. V  jeho korespondenci se často také 
objevuje františkánského heslo „Pax et bonum“ – „Pokoj 
a dobro.“620

Po skončení války v  roce 1945, bylo potřeba 
předkládat osvědčení o národní spolehlivosti, ta mu byla 
červenci 1945 udělena.621 Čekal jej i postup v akademické 
dráze, 20. května 1946 byl vyzván složit docentský slib. 
27. listopadu 1947 jmenován mimořádným profesorem 
pedagogiky, didaktiky a katechetiky na fakultě s účinností 
od 1. 11. 1947.

Po válečné době řídil a  organizoval katechetické 
kurzy při fakultě. S  ohledem na  narůstající počet 
škol a  poválečný nedostatek kněžstva, bylo důležité 
zajistit kvalifikované síly pro náboženskou výchovu, 
katechetické kurzy měly zajistit dostatečné vzdělání 
pro budoucí katechety. Duchovní správcové byli 
ordinariátem informováni, že mohou požádat 
o výpomoc laických katechetů. Do katechetických kurzů 
však nechodili jen adepti, kteří chtěli učit, Tomášek 
poznamenává, že je navštěvují i  zájemci o prohloubení 
znalostí z náboženství.622

Inspekční zprávu datovanou 20. března 1949 
přednesl Tomášek v  sezení arcibiskupské konzistoře 
dne 27. dubna, kde byla schválena: Katechetům, kněžím 
z  duchovní správy, pokud vyučují na  škole střední (býv. 
měšťanské), a laickým katechetkám.

618 NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1 10. 12. 1941.
619 Arcibiskupství Olomouc, Arcibiskupský archiv, fond. 
Arcibiskupská konzistoř. Inspekční zprávy. NA Praha, FT, 
Osobní a rodina, kt. 1. Tamtéž, Pedagogika, kt. 1.
620 např. vyprošuji nikdy nevadnoucí františkánskou radost. 
[…] spojeni s Pánem po boku Neposkvrněné. (15. 10. 1961) 
Pohled B. Zlámalovi. Srov. ZAOpO, Bohumil Zlámal, kt. 19. 
Složka František Tomášek.
621 Ředitelství národní bezpečnostní stráže, Olomouc 
16. 7. 1945. Srov. NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1. 
622 NA Praha, FT, Osobní a rodina, kt. 1. Tamtéž, 
Pedagogiky, kt. 1. Zpráva o kurzech pro laické katechety 
v arcidiecézi olomoucké.
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Arcibiskupská konsistoř vzala s povděkem na vědomost 
zprávu inspektora náboženství mons. Dr. Františka 
Tomáška o  stavu náboženského vyučování a  výchovy 
školní mládeže. Oceňuje se osobní obětavost katechetů, 
kněží z  duchovní správy a  laických katechetek, neboť se 
pracuje nejednou s krajním vypětím sil o to, aby mládeži 
byl zajištěn potřebný fond náboženského vědění, aby byla 
upevněna v  duchovním životě zejména pravidelným 
a  častým sv. přijímáním a  duchovními cvičeními těch, 
kteří opouštějí školu.

Očekáváme, že v  míře ještě zvýšené bude tomu 
letos a  že již všichni katecheté ať z  povolání nebo kněží 
z  duchovní správy umožní svým svěřencům, pokud 
opouštějí školu, vykonati duchovní cvičení v  exercičním 
středisku nebo alespoň pro ně zařídí menší duchovní 
přípravu do života ve farnosti. Taktéž budiž zvýšena péče 
o zajištění potřebného fondu náboženských vědomostí a o 
měsíční svaté přijímání v těchto farnostech, kde jsou dosud 
mezery. Očekáváme, že i znalost modlitby sv. růžence bude 
běžná u veškeré mládeže od pátého postupného ročníku. 
Nejsvětější Eucharistie a  Panna Maria musejí býti 
ústředními ohnisky veškeré výchovné péče o mládež.623

Tomášek vypracoval přesný plán katechetického 
studia, včetně studijního plánu. Přednášky měli konat 
profesoři bohoslovecké fakulty mimo rámec přednášek 
pro posluchače bohosloví, mělo se tedy jednat o skutečně 
samostatný kurz (z dnešního pohledu další studijní 
obor). Budoucí katecheté měli studovat 6 semestrů a měli 
bydlet ve zvláštní koleji (zvlášť pro muže a ženy), kde by 
dostali další vzdělání v praxi duchovního života.624

Tomášek se snažil, aby náboženská výuka skutečně 
formovala, uvědomoval si mezní okamžik absolutoria 
školy, a proto doporučoval posilu pro studenty v podobě 
duchovních cvičení. V  srpnu 1949 se účastnilo 120 
katechetek exercicií na  Svatém Kopečku, v  poslední 
den jejich konání je navštívil František Tomášek, jejich 
tehdejší „představený“, katechetky jej pamatují tehdy 
jako velmi rozrušeného.625

Některým svým studentům byl i  primičním 
kazatelem. Takto na  něj vzpomínal i  mons. Antonín 

623 Koncept zprávy určené k multiplikaci.
624 NA Praha, FT, Pedagogika kt. 1. Olomouc duben 1949.
625 Vzpomínka Kamily Štorzerové z Brna In. Kamínky. 
Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době 
komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho 
vlasti, 3. díl, Hradec Králové 2001, s. 193.

Huvar,626 kterého také jako kazatel vedl při primiční mši 
svaté k oltáři.627

V roce 1949 byla určena mzda pro duchovní státem 
a  také jím vyplácena. Tomášek byl veden v  hodnostní 
stupnici jako profesor Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakulty.628 Ve velmi stručném kádrovém posudku z roku 
1949 je uvedeno: reformátor náb. učení na  školách. 
Politicky se nikdy neprojevil a  možno jej zařadit mezi 
opatrné.629 Tomášek nebyl považován za  přímo 
nebezpečného či nepřítele, ale to se mělo postupně 
změnit.

Během svého působení na  bohoslovecké fakultě 
vydal řadu publikací jak teoretického (Dějiny pedagogiky, 
1939; Učitel náboženství a  zájem dětí, 1941; Výchova 
dítěte, 1948; a mnohé další), tak praktického charakteru 
(Život dítěte v  milosti posvěcující, 1938; Mladá dívka 
se dívá do  života, 1945; Mladý muž se dívá do  života, 
1946; Ze školy do života, 1946; Katechismus katolického 
náboženství; a  mnohé další). Po  Druhé světové válce 
vydal svůj slavný Katechismus katolického náboženství 
(1955 a  později mnohá další vydání). V  Římě pak 
vydával různé publikace v  Křesťanské akademii 
pod pseudonymem František Malý a Tomáš Malý.630

 ■ Josef Hlouch
Josef Hlouch (26. 3. 1902 – 10. 6. 1972), 1926 

Kněžské svěcení, 1934 se habilitoval, v  roce 1945 
se stal profesorem pastorální teologie. 25. června 
1947 byl jmenován v  pořadí devátým biskupem 
českobudějovickým (konsekrace 15. srpna v Olomouci, 
intronizace 7. září, obé téhož roku). Od  konce dubna 
1950 se ocitl v úplné izolaci. V roce 1951 odmítl složit 
slib věrnosti republice a  podepsat jmenování nových 
vikářů loajálních režimu. Následovala nucená internace 
na  různých místech. Jeho zdravotní stav se zhoršoval, 
po  léčení byl poslán do  ústavu pro hluchoněmé ženy 
v  péči školských sester de Notre Dame. Podmínky 

626 Mons. ThDr. Antonín Huvar (1922-2009) knězem 1947, 
v r. 1948 uvězněn. Po návratu z vězení pracoval v civilním 
zaměstnání. V duchovní správa mohl působit 1967-1975 a od 
r. 1982. 
627 Antonín Huvar, Otec kardinál Tomášek, in: Jiří 
Václav Musil a kol., Zdroje a prostředky pedagogiky prof. 
ThDr. Františka Kardinála Tomáška. Sborník příspěvků k 
100. výročí narození Františka kardinála Tomáška, Matice 
Cyrilometodějská, Olomouc 1999, s. 13.
628 Srov. ZAOpO, KNV, kt. 4445.
629 ZAOpO, KAV NF, kt. 99.
630 Soupis díla Františka Tomáška srov. Dřímal, Ludvík, 
František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže, MCM, 
Olomouc 2002, s. 150-154. V této práci také detailněji 
k pedagogickým názorům Františka Tomáška.

internace zde byly volnější a umožnily Hlouchovi vrátit 
se k literární činnosti. 1955-57 žil v Brně u bratra JUDr. F. 
Hlocha směl celebrovat pro sestry v nemocnici na Žlutém 
Kopci. V  dubnu 1963 se dostal Hlouch na  svobodu 
do Koclířova u Svitav a přístřeší našel v charitním domě 
školských sester de Notre Dame. V roce 1968 se znovu 
ujal svého úřadu. Biskup Josef Hlouch zemřel dne 10. 
června 1972 poté, co byl předchozí den ztýrán příslušníky 
StB.631 Hlouch jako pedagog i biskup byl autorem řady 
publikací s pastoračním či spirituálním zaměřením…632

 ■ Josef Karel Matocha
Josef Matocha studoval v Římě a jako doktor teologie 

a  filosofie a  kněz se v  roce 1915 vrátil na  Moravu. 
Nebyl poslán na fakultu hned. Naopak, nejprve působil 
v pastoraci a v roce 1919 byl povolán do československé 
armády jako kaplan. Jeho římská studia byla nejprve 
využita na  Slovensku, hned v  roce 1919 se stává 
suplentem speciální dogmatiky na nově zřízené katolické 
teologické fakultě bratislavské univerzity, teologická 
fakulta však nebyla aktivována, a  proto odešel učit 
do diecézního semináře v Nitře, kde působil až do roku 
1923, kdy se vrátil zpět na  Moravu. Toho roku byl 
ustanoven suplentem křesťanské filosofie a spekulativní 
dogmatiky na bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce 
1925 se stal soukromým docentem křesťanské filosofie, 
roku 1927 mimořádným profesorem a  roku 1931 
řádným profesorem křesťanské filosofie a  spekulativní 
dogmatiky, na  fakultě působil, s  přestávkou v  době 
uzavření vysokých škol, až do jmenování arcibiskupem. 
V  akademickém roce 1934/35 a  1938/39 byl děkanem 
fakulty, 1935/36 a  1939/40 proděkanem. Byl autorem 
několika odborných publikací.633

22. 3. 1948 byl jmenován olomouckým arcibiskupem, 
někteří se obávali, že profesor bohoslovecké fakulty, 

631 Srov. Šrajerová, Eva. Českobudějovický biskup Josef 
Hlouch, Sdružení sv. Jana Neumanna České Budějovice, 1997.
632 Osoby z umučení Páně v profilu dnešní doby: sedm 
postních řečí se zřetelem ke sjezdu katolíků. Praha, 1935. 
Problém odpadu od církve: studie pastoračně-analytická. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1937. Matka Boží v řádu 
spásy a života:  Myšlenky k obnově v duchu Panny Marie. 
Olomouc: Velehrad 1940. Ježíš: Bůh svátostný, posvětitel života. 
Olomouc: Velehrad 1941. Nedělní odpolední pobožnosti a 
křesťanská cvičení: Ideologie a praxe. Frýdek: Exerciční dům 
1947. Příprava snoubenců. Praha: Česká liturgická komise 
1959.
633 Problém osoby: filosofická úvaha. Vývoj problému 
osoby v dějinách filosofie. Olomouc: Vlastním nákladem, 
1924. Bytnost milosti posvěcující ve světle Písma sv.: úvaha 
dogmatická. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1925. Osoba 
v dějinném vývoji a významu. Olomouc: Vlastním nákladem, 
1929. Compendium philosophiae christianae. Olomouc: 
Velehrad, 1940.

který nemá živý kontakt s  farní pastorací, nebude pro 
tuto funkci vhodným kandidátem. Obavy však byly 
liché, Matocha vystupoval jako laskavý pastýř všech. 
V nastalé nelehké době mohl fakticky pastoračně působit 
pouze do roku 1950 (v roce 1949 stihl udělit biskupskou 
konsekraci v  biskupské kapli Františku Tomáškovi), 
následně mohl vést arcidiecézi pouze prostřednictvím 
generálního vikáře Josefa Glogara. Od  Velikonoc 1950 
žil Matocha v domácí internaci střežen příslušníky StB, 
byl držen v naprosté izolaci. Arcibiskup Matocha zemřel 
ve svém domácím vězení 2. listopadu 1961 – StB mu 
odpírala dostatečnou lékařskou péči634

 ■ Bedřich Vašek
Křesťanskou sociologii přednášel Bedřich Vašek,635 

který na fakultě působil od roku 1922. Po roce 1936 se 
stal profesorem také na teologické fakultě v Bratislavě.

Jeho nejvýznamnějším dílem byla Rukověť křesťanské 
sociologie, která se dočkala tří vydání.

Kněz olomoucké arcidiecéze Bedřich Vašek636 
se stal horlivým podporovatel sociologie, jejího 
studia a  zkoumání. Od  roku 1923 byl docentem 
křesťanské sociologie, v  roce 1926 se stal profesorem. 
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v  rámci 
rozšiřování studia požádala Ministerstvo školství 
o  zřízení katedry křesťanské sociologie, tomu bylo 

634 CHAROUZ, Jindřich Zdeněk. Biskup – vyznavač. 
Josef Karel Matocha 1888-1961. Olomouc: Matice 
Cyrilometodějská, 1991.
635 Bedřich Vašek (10. 2. 1882 – 14. 8. 1959), 1906 kněžské 
svěcení, 1914 ThDr. 1915-1926 působil jako profesor 
náboženství na českém gymnáziu v Opavě, od roku 1922 
současně přednášel křesťanskou sociologii na teologické 
fakultě. Později – v letech 1925-1930 – vedl redakci Sociálních 
rozhledů. Po roce 1936 se stal profesorem také na teologické 
fakultě v Bratislavě. Po zrušení teologické fakulty v roce 
1950 odešel na penzi a vypomáhal ve farnosti sv. Michala 
v Olomouci. Srov. ZAOpO, UO, kn. 69. POJSL, Bedřich 
Vašek, In Pojsl, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci v letech 1990-2010, s. 235-236.
636 Bedřich Vašek (10. 2. 1882 – 14. 8. 1959), 1906 kněžské 
svěcení, 1914 ThDr. 1915-1922 působil jako profesor 
náboženství na českém gymnáziu v Opavě, od roku 1922 
současně přednášel křesťanskou sociologii na teologické 
fakultě. Později – v letech 1925-1930 – vedl redakci Sociálních 
rozhledů. Po roce 1936 se stal profesorem také na teologické 
fakultě v Bratislavě. Po zrušení teologické fakulty v roce 
1950 odešel na penzi a vypomáhal ve farnosti sv. Michala 
v Olomouci. Srov. ZAOpO, UO, kn. 69. Bedřich Vašek, In 
Pojsl, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci v letech 1990-2010, s. 235-236
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vyhověno a  prvním jejím profesorem se stal právě 
Bedřich Vašek.637

Vašek ve svých dílech usiloval o  podporu katolické 
akce a  věřící laiky (všech stavů) povzbuzoval k  větší 
aktivitě k  obnově náboženského života jak ve svých 
rodinách, tak ve svém okolí (škola, pracoviště apod.). 
V  jeho dílech tak můžeme nalézt pastorační zásady 
(doporučení), které měly napomoci řešení mravní krize, 
náboženskou obnovou společnosti. Sociální učení církve 
nemělo zůstat pouze „nečtenými dokumenty“, ale bylo 
třeba je uvést do praxe. Ne vše se dalo realizovat, např. 
v Olomouci (květen 1929) při zasedání Svazu Charity byl 
vytvořen návrh na vybudování Sociálního domu, v němž 
by sídlily sociální a  výchovné instituce, byl mi místem 
jak sociální pomoci, tak také náboženské vzpruhy pro 
různé společenské skupiny (učně, studenty, chudé, 
přestárlé atd.).

Ve své „sociálně psychologické a  sociálně etické“ 
studii Z  problémů dnešní společnosti, dává k  dispozici 
text „zájemcům o  společenskou krizi. Jako obranu 
před sociálními problémy vnímá křesťanskou obrodu 
společnosti.“638

Ve svých publikacích usiloval o  rozšíření Katolické 
akci, a  sociálního učení církve vůbec. Nebylo pro 
něho důležité žehrat nad  špatnou situací církve v nové 
republice, ale naopak aktivizovat laiky a kněze v sociální 
otázce. Vzhledem k  nepříliš příznivému oficiálnímu 
přijetí první sociální encykliky od  Lva XIII. Rerum 
Novarum (1891) mezi hierarchií v habsburské monarchii, 
bylo třeba i  v  této oblasti ukázat, že církev se sociální 
otázce nevyhýbá. Překlad prvních dvou encyklik Rerum 
novarum (1891), Quadragesimo anno (1931, Pius XI.) 
pořídil právě Bedřich Vašek639

Vašek prosazoval obor „křesťanská sociologie.“ 
Sociologii považoval Vašek za důležitou vědní disciplínu. 
Moderní sociologii Vašek vytýkal, že náboženství pro 
moderního člověka znehodnocuje a sama se snaží podat 
(neúspěšně) ucelený pohled na  život. I  člověk, který 
se odklonil od  náboženství, vidí mravní úpadek, ale 
pokud nechce uznat náboženství jako pilíř mravnosti, 
utíká se k  sociologii a  jiným vědám. Ale není schopná 
dát odpověď na poslední cíl člověk. Vašek odmítá a jako 

637 ZAOpO, UO, kn. 69. Pojsl, Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-
2010, s. 23. Bahounek Tomáš, Bedřich Vašek, in: Zakladatelé 
a pokračovatelé: památník osobností obnvené univerzity, 
Olomouc 1996, s. 228–230
638 Vydala Matice Cyrilometodějská v Olomouci r. 1926. 
Recenze v ČKD srov. http://www. depositum. cz/knihovny/
ckd/tiskclanek. php? id=c_16369 
639 Jeho překlad byl využit také pro publikaci Sociální 
encykliky (1891 – 1991), Zvon, Praha 1996.

omyly označuje tvrzení, že člověk je prostým produktem 
své biologické a  sociální minulosti, evolucionistické 
chápání rodiny, relativnost mravnosti apod. Tedy vše co 
je v  rozporu s  náboženstvím a  jeho mravoukou. Proto 
bylo důležité po bohoslovce i věřící studovat křesťanskou 
sociologii. abychom dobře rozuměli době a prostředkům 
a cestám, jichž právě naše doba vyžaduje, abychom v ní 
mohli bojovati za  pravdu a  spravedlnosti účinně. Tento 
požadavek dokládal již Lvem XIII., který nabádal ke 
studiu sociální otázky na základě encyklik. 640

Křesťanská sociologie podle Vaška měla blízko 
k  morální teologie, z  níž přejímala normy, pastorální 
teologie, z  níž přejímala zvlášť oblast hodegetiky – jak 
vést jednotlivce a skupiny. Zásadním zdrojem měly být 
sociální papežské encykliky, další publikace, ale také 
vlastní pozorování společenských poměrů a ujasňování 
si zkušeností, včetně sledování článků a  zpráv 
v periodikách týkajících se společenských poměrů.641

A neváhá konstatovat, že katolíci se k  sociálnímu 
učení Církve mnohdy chovají netečně. I  Pius XI. 
v  Quadraagesimu anno (čl. 14) smutně konstatuje, že 
mnozí v Rerum novarum viděli něco neuskutečnitelného. 
Vychvalovat a  obdivovat papežské encykliky nestačí, 
je třeba je uvést do  praxe. Katolíci mnohdy jsou nebo 
alespoň působí jako neteční k  sociálním otázkám. 
Nebojí se připomenout Jacqua Maritaina: My katolíci 
musíme napraviti mnoho času žalostně ztraceného. 
Kolik věcí by na  příklad vyhlíželo jinak, kdyby sociální 
encykliky vyšly dříve než Marxův kapitál. Neváhá se 
smutkem připomenout, že netečnosti k  problémům, 
které se dotýkaly důstojnosti lidské osoby a  křesťanské 
spravedlnosti je v  moderních dějinách jeden ze 
zarmucujících jevů.642

Vašek se velmi angažoval v  propagaci sociální 
otázky, křesťanské sociologie v  církvi, jeho aktivity 
korespondovali s  představami papeže Pia XI. 
o angažovanosti duchovní a laiků. Vašek tak projevil jako 
aktivní propagátor učení a cílů Pia XI.

Za účelem vzdělávání celou řadu publikací. Vydal 
třídílnou příručku „křesťanská sociologie“ (1929-1933), 
která však vycházela „v obráceném pořadí“ – jako 
první vyšel III. díly a jako poslední I. díl.643 Svým dílem 

640 Vašek, Bedřich, Rukojeť křesťanské sociologie, Lidové 
knihkupectví, Olomouc 1935, s 12.
641 Vašek, Bedřich, Rukojeť křesťanské sociologie, Lidové 
knihkupectví, Olomouc 1935, s 9-10.
642 Vašek, Bedřich, Rukojeť křesťanské sociologie, Lidové 
knihkupectví, Olomouc 1935, s 16-17
643 . I. díl „Život sociální, II. díl Spravedlnost v životě 
hospodářském, III. díl Křesťanská sociologie se zvláštním 
zřetelem k sociální činnosti kněžské

chtěl nabídnout průvodce v sociální práci, chránit před 
blouděním a před plýtváním energiemi. 644

Opakovaně připomínal důležitost sociálních aktivit, 
charitativní činnosti jak k nim vybízel opakovaně papež 
Pius XI. Charitativní aktivita měla být jednou z  forem 
realizace úsilí o  evangelijní dokonalost. Když jsem 
katolík, pak musím sociálně cítit a sociálně jednat. 645

Přeci jen tři objemné svazky asi neměl čas přečíst 
každý, a tak záhy vychází Rukojeť křesťanské sociologie. 
Hned v  úvodu vybízí Vašek ke spolupráci, spolupráci 
všech v otázce sociální; bylo v plánu Božím, aby všichni 
lidé spolupracovali při výkupném díle křesťanství (…) 
Bůh chce, abychom ve službách nadpřirozených cílů 
plně využili i  přirozených prostředků.646 Postupně se 
věnuje otázkám sociálního života (společnost, rodina, 
stát, mezinárodní společnosti), hospodářského života 
(soukromé vlastnictví, majetek) a  Sociální akci, která 
měla napomoci mravní obrodě společnosti

Před katolíky dneška stojí úloha nevýslovně důležitá 
a  nevýslovně obtížná: Jak zaraziti stále ještě pokračující 
proces vnitřního odpadu duší od  Boha? A  úloha druhá, 
ještě obtížnější: jak získati ty, kdož se již stali obětí tohoto 
katastrofálního procesu, znovu pro život z Boha a v Bohu? 
Připomíná, že toto nesmí být katolíkům jedno, i když se 
jedná o lidi v tuto chvíli kostelu vzdálené. 647

Vašek si byl vědom, že je třeba katolíky dobře připravit, 
vštípit jim sociální katolické zásady „Musíme býti 
vyzbrojeni dobře. Jinak prohrajeme bídně my, a katolická 
věc s  námi. (…) tak když si budeš osvojovati jednotlivé 
otázky této knížečky: budeš zásobovati svůj rozum, abys 
mohl, až ti dá Bůh vhodnou příležitost, požehnaně 
rozsévati katolickou sociální pravdu.648 Nechtěl, aby se 
katolíci jen „trpělivě modlili“, i když modlitba a aktivní 
náboženský život byl důležitý, ale chtěj je vyburcovat 
k  aktivitě, připravit na  námitky, které by poukazovali 
na  nezájem církve o  sociální otázky. Opakovaně 
zdůrazňoval úlohu rodiny. V  otázce hospodářsko-
sociální se nevyhýbal dělnické otázce (spravedlivá mzda, 
otázka práce apod.), ale důrazně odmítal kapitalismus, 
pokud by nebral ohled na  potřeby lidstva, socialismus 
(který odmítal náboženství) a komunismus. Katolíci se 

644 Vašek, Bedřich, Křesťanská sociologie, díl. I., Život 
sociální, Praha 1933, Předmluva. 
645 Vašek, Bedřich, Křesťanská dokonalost a sociální 
činnosti, Na Hlubinu, 1933, s. 72-76.
646 Vašek, Bedřich, Rukojeť křesťanské sociologie, Lidové 
knihkupectví, Olomouc 1935, předmluva.
647 Vašek, Bedřich, Kázání o katolické akci. VIII. Kniha 
edice Rozsevač, Olomouc 1936, předmluva
648 Vašek, Bedřich, Sociální katechismus, Brno 1937, 
předmluva.

měli aktivně účastnit života občanského, včetně politické 
angažovanosti.649

U příležitosti výročí 40 let od  vydání Rerum 
novarum vyšel Vaškův překlad a  komentář k  této 
encyklice. V  úvodu připomíná vážnost sociální otázky 
zvláště v době krize a cituje arcibiskupa Kordače: „Svět 
je zralý pro světovou revoluci. A neuznají-li držitelé moci 
a  kapitalisté zákony křesťanství, bude spálen celý svět 
plameny rudého moře.“ A právě zásady encykliky Rerum 
novarum pokud by byly realizovány by podle Vaška by 
zajistily přeměnu společenského řádu ve spravedlivý.650

Zdůrazněn byl význam dělnické práce, připomínáno, 
že tělesná práce má hodnotu, dělník není „méněcenný.“ 
Vašek se snažil ukázat, že církev se staví za  dělníky, 
dělnickou otázku.651 RN označuje jako program, jehož 
základní myšlenky jsou zaručeny samým Bohem a  Jeho 
zjevením. Proč přichází a  přišlo v  sociální práci tolik 
práce a statků na zmar? Vycházelo se ze špatných zásad, 
ujíždělo se za  pochybnými cíli, energie proplýtvány.“ 
Vašek považoval zásady proklamované encyklikou 
za spravedlivé jak ve věci práce, vztahu ke státu a církvi, 
práv dělníků apod. Encyklika i po čtyřiceti letech nijak 
nezastarala, ale naopak stále čeká na  své naplnění 
v praxi. Na podkladě encykliky vysvětluje nepřijatelnost 
socialismu, který škodí dělnictvu a  nespravedlivě 
odsuzuje soukromé vlastnictví či narušuje nezávislost 
rodinného života na libovolných zásazích státu. A právě 
rozvrácení společenského řádu socialismem má zabránit 
církve, která má právo a  povinnost zasáhnout.   A dále 
otázka potřebnosti státních zásahů v  otázce zajištění 
práv, připomíná důležitost svépomocných organizací (tj. 
snažit se sami a nenechávat to jen na ostatních)

Bedřich Vašek se velmi angažoval v  propagaci 
katolické akce.652 Katolickou akci podporoval 
a propagoval papež Pius XI. Papež ji vnímal jak důležitý 
nástroj aktivizace všech lidí, mužů i žen, mládeže, kteří 
by měli mít účast na svatém poslání Církve, aby pod jejím 
vedením horlivě šířili království Ježíše Krista v  osobním 
styku i  ve veřejném životě. Katolická akci nepovažoval 
papež za  nějakou novotu, ale účinný nástroj naplnění 
poslání církve s cílem obnovy společnosti v křesťanském 
duchu. Velmi důležitá byla právě angažovanost laiků, 
za  církev neměli aktivně vystupovat jen kněží, ale 

649 Vašek, Bedřich, Sociální katechismus, Brno 1937. 
650 Encyklika (okružní list) Lva XIII. o otázce dělnické 
(Rerum novarum), přeložil, rozčlenil a úvodem opatřil Dr. 
Bedřich Vašek, Olomouc 1931, s. 3
651 Vašek, Bedřich, Dělník dnes, Olomouc 1940
652 K působení Katolické akce v olomoucké arcidiecézi srov. 
LARISCH, Jan. Katolická akce jako významný katalyzátor 
náboženského života v olomoucké arcidiecézi v letech 1928–
1950. Disertační práce. Olomouc, 2008.
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právě laici, jako nezastupitelná a  důležitá podpora 
pastoračních a dalších aktivit, farář bez podpory laiků je 
dnes v pastoraci, zvláště ve městě, bezmocný, a že pomoc 
laiků je nutnou částí duchovní správy. A  samozřejmě 
také odmítnutí názorů a  snah, že místo katolického 
náboženství (a náboženství vůbec) je jen v  kostele, ale 
do života společnosti a politiky nepatří.653

Vašek patřil mezi horlivé podporovatele Katolické 
akce, jak přednáškovou činností, tak články a publikacemi 
k tomuto tématu. Jeden ze svých spisků nazval: Katolická 
akce: Výzva Boží k  laikům.654 Snažil se v  něm objasnit 
„ducha katolické akce“.

Zásady katolické akce měly vést k zájmu o společnost, 
evangelizačnímu poslání všech (nejen kněží a řeholníků). 
Připomněl negativum zlaicizování a  odmítnutí 
náboženství ve společnosti, sekularizaci, která nevedla 
k zlepšení postavení jednotlivců ani společnosti obecně, 
ale naopak sociální vztahy ve společnosti se zhoršili. 
Lidé ztratili zakotvení, lidstvo se ocitlo v  krizi: Ze 
všech důležitých oborů života se ozývá zoufalé volání: 
krise! Krise morálky! Krise rodiny! Krise státní! Krise 
mezinárodních vztahů! A  snad nejsinější je toto volání 
z  oboru, pro nějž je veliká část moderního lidstva 
nejcitlivější, tj. hospodářského: krise! nezaměstnanost! 
Společnost potřebuje léčbu a tou je Katolická akce.655

Příklad vlastního křesťanského života je nejlepším 
svědectvím, dobré příklady dokážou hýbat dobou, 
naopak pokřivený křesťanský život může otřást důvěrou 
na dlouhou dobu. Připomíná, že stejně jako u řeholních 
řádů je kladen důraz na pečlivý výběr kandidátů a jejich 
výchovu, stejně je nezbytně nutné dbát na  výchovu 
každého, aby vytrval ve své křesťanské horlivosti 
a společnost se opět stala křesťanskou.656

Následující pokyny vybízí k  vlastnímu 
sebezdokonalování, aby věřící byli opravdu vzorem, 
který budou chtít ostatní následovat. Vina za sekularizaci 
nebyla svalována na  „bezbožnou společnost“, ale 
na nedostatek následováníhodných vzorů křesťanského 
života. Ne že by nebyly světecké vzory, ale sami křesťané 
mají v každodenním životě ukazovat, že úsilí o  svatost 
není zbytečné, ale přispívá k dobru celé společnosti. Pius 
XI. dokonce uváděl i  pojem reevengalizace. Křesťané. 
Apoštolát modlitby. Apoštolát příkladu. Apoštolát pera. 

653 Z papežova projevu z 6. listopadu 1929. Vašek, Bedřich, 
Katolická akce. Výzva Boží k laikům, Olomouc 1934, s. 7-9.
654 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží k laikům, 
Olomouc 1934.
655 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží k laikům, 
Olomouc 1934, s. 11-13.
656 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží k laikům, 
Olomouc 1934, s. 13-15.

Apoštolát tisku. Apoštolát obrazů, divadla, rozhlasu, 
plakátů atd. Ano – nelekej se toho slova – i apoštolát 
majetku, neboť finanční prostředky často mohou býti 
podmínkou umožňující vzrůst Božích zájmů: finanční 
podpora misií, výchovných institucí, v  nichž se školí 
schopní, ale chudí hoši pro budoucí apoštolské úkoly.657 
Oblasti, které byly vnímány spíše jako tisku nepřátelské 
(divadla, tisk apod.) měly být naopak využity ve 
prospěch evangelia. A  opakovaně zdůrazňována 
důležitost laikátu: „Vzpourou proti Duchu svatému ej 
zásada, že apoštolská práce je jen věcí církevního úřadu.“ 
(…) Bůh se nevrátí do pozemských zařízení, leda bude-
li tam vnesen v  srdci těch, kdo tam přímo náležejí. To 
jsou organisovaní laikové. Pouze organisovaný laický 
svět udělá konec laicismu.“658 Úkolem kněží a hierarchie 
byl duchovní dozor, rady a církevní asistence, hierarchie 
měla dát směrnice, které měli naplnit laici. „Díla, která 
jsou zřízena, aby obnovila pravou křesťanskou civilizaci 
a přivedla ji k rozkvětu, a jež tvoří Katolickou akci, jsou 
nemyslitelná bez závislosti na  vedení církevní autority 
(Pius X., 1905).659

Bedřich Vašek i zde prokázal širokou znalost nauky, 
jak učení papežů tak dalších církevních autorů. A více 
než chybu u  druhých poukazoval na  chyby, kterých 
se dopouštějí katolíci sami. Katolíci se podle něho 
zakopali v zákopech, zesilovali ochranné zdi, utvrzovali 
se v  mentalitě obhájců, apologetů. Chorobná mentalita 
obhájců vystavených novým a novým ztrátám…660 Tento 
přístup důrazně odmítá a  prosazuje změnu taktiky 
z defenzívy na ofenzívu. A proto, že je nezbytné pronikat 
do prostředí, které není vlastní křesťanství, je třeba nebát 
se nových metod a využívat je. Křesťané se mají aktivně 
podílet na politickém životě, Katolická akce sice neměla 
být politickou stranou či se na  politické strany vázat, 
protože politika je zaměřena primárně na  pozemské 
zájmy. Což však neznamenalo, že by ji politika neměla 
zajímat, ale není možné ztotožňovat církev a  politiku 
(připomíná i  negativní zkušenosti z  historie např. boj 
o investituru, cézaropapismus či rekatolizaci), jednotliví 
katoličtí laici však mohou být členy politických stran, jen 
když tyto dávají bezpečnou záruku, že dbají práv Božích 
a  že zachovávají zákony katolické Církve. (papežský 
list k  argentinskému episkopátu z  4. 2. 1931) Nelze 
se nezajímati o  politiku, když přece politika znamená 

657 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 21.
658 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 25
659 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 31
660 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 60-61

i soubor statků, tvořících obecné blaho na rozdíl od statků 
jednotlivých a  částečných. Hlavní politikou křesťana 
má být zachovat „Boha a  Krista“ ve svém životě a  ve 
společnosti.661

Křesťané angažovaní v  katolické akci se měli 
vzdělávat jak po  stránce náboženské tak rozumové, 
jak ve věroučných či mravoučných otázkách, ale také 
v sociální nauku církve, otázky z dějin církve či liturgie 
apod. Členové Katolické akce měli usilovat o  veřejnou 
mravnost. Jejich aktivity však neměly být na úkor rodiny. 
A  proto každá akce, i  kdyby třeba v  některém směru 
přinášela zisk, ale oslabuje povážlivě život rodinný nutně 
se ve svých celkových účincích stává pohromou pro lidstvo. 
Podpora rodina ať už vlastní či ostatních měla být taktéž 
jedním z prvořadých úkolů. I s tím související křesťanská výchova 

dětí  jak v rodině tak ve škole. 662 Nelze však opomíjet skutečnost, že 
soulad výuky s  náboženstvím na  necírkevních školách 
v praxi nebyl příliš možný a mohl vést ke sporům mezi 
rodiči a učiteli.

V  neposlední řadě také téma sociální práce, hájení 
práv církve, aktivita v tisku či charita apod. S tím také, 
že do  Katolické akce se mají zapojit věřící všech stavů 
a  pohlaví. Situace náboženská u  nás a  náboženský stav 
duší u nás nejsou ani zdaleka takové, jaké by měly býti. 
Ale taková krise se neléčí se založenýma rukama! Ani 
nesmíme čekati, že Bůh – abychom my mohli nábožensky 
lenošiti dál – bude dělati zázraky, aby nás a  naše bližní 
spasil! Bůh s  tím posláním posílá nás.663 Opakovaně je 
připomenuto, že konstatovat, že společnost je v  krizi 
a  nic nedělat pro nápravu je nedostatečné. A  nelze 
opominout, že právě sám prof. Vašek zájemcům dodával 
odpovídající vzdělávací přednášky a literaturu, které jim 
měly v potřebných oborech zajistit informace.664

To že lidé odpadávají od  Boha je špatné, ale bylo 
by špatné je v  tom nechat. Velká část moderních novin, 
knih, časopisů obrázkových, divadel, kin, škol, továren, 
politického života, ba i veliká část rodin, zkrátka převážná 
většina prostředí, v  němž moderní člověk žije, propadla 
pohanství a v tom prostředí se tak těžce člověku nábožensky 
dýchá a v tom prostředí nábožensky hyne tolik duší! 665Lidé 
nemají o náboženství zájem, nedostává se kněží. Špatný 

661 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 64-71.
662 Vašek, Bedřich, Katolická akce. Výzva Boží 
k laikům, s. 88-97.
663 Vašek, Katolická akce, s. 160-61.
664 Kromě publikací zmíněných v této studii připomeňme 
např. Dějiny křesťanské charity, Velehrad, Nakladatelsví dobré 
knihy v Olomouci, 1941. V nichž představuje vývoj křesťanské 
charity v průběhu dějin.
665 Vašek, Bedřich, Kázání o katolické akci. VIII. Kniha 
edice Rozsevač, Olomouc 1936, s. 8.

stav nemá vést ke skleslosti, ale naopak k větší aktivitě. 
Katolíci mají být sami pevní ve své víře a nemají se bát 
být aktivní, vystříhat se bázně před lidmi.666 Odmítá 
domněnku, že náboženství je „ženskou“ záležitostí, 
specifikuje poslání mužů, žen, chlapců, dívek, tisku 
apod. Svěcení neděle, vybídka k práci na katolické akci

Úsilí prof. Vaška o  rozvoj křesťanské sociologie 
a  rozšíření katolické akce sice neskončilo s  První 
republikou, ale společenské změny jeho aktivitám 
moc nepřály. A  to zvláště po  skončení Druhé světové 
války. V roce 1947 sice ještě vydal třetí vydání rukověti 
křesťanské sociologie, ale po zrušení teologických fakult 
r. 1950 odmítl (jako všichni ostatní členové olomouckého 
profesorského sboru) jíž učit na  státem dozorovanou 
teologickou fakultu a  raději požádal o  penzi. I  když 
o  dělnickou otázku projevoval zájem, těžko by se 
shodoval s nastolenou státní ideologií.

Nově nastoupivšímu olomouckému arcibiskupovi 
Josef Karlu Matochovi, dosavadnímu kolegovi 
z profesorského sboru (Matocha přednášel křesťanskou 
filosofii) napsal rady pro nového biskupa.   667

666 Vašek, Bedřich, Kázání o katolické akci. VIII. Kniha 
edice Rozsevač, Olomouc 1936, s. 17
667 Teťhal Vladimír, Padesát let od smrti B. Vaška, OLDIN, 
roč. 19,2009, č. 7 – 8



166 167

 ■ František Cinek
Profesor František Cinek668 přednášel dogmatiku 

a  byl velkým znalcem problematiky cyrilometodějské 
tradice a  duchovních dějin Velehradu.669 V  roce 1917 
byl v  Olomouci promován doktorem teologie. V  roce 
1921 si jej arcibiskup Stojan povolal jako spirituála 
do  kněžského semináře v  Olomouci (nastoupil po  Dr. 
Josefu Foltynovském, který odešel učit na  fakultu). 
Po smrti profesora dogmatiky Richarda Špačka (+ 1925) 
byl Cinek pověřen přednáškami z  dogmatiky, nejprve 
jako asistent a suplent (1925), soukromý docent (1926), 
mimořádný profesor (1929) a od roku 1935 jako řádný 
profesor speciální dogmatiky. Zároveň působil jako 
spirituál v  arcibiskupském kněžském semináři, což 
společně s  pedagogickými povinnostmi představovalo 
značnou zátěž, usiloval proto o  jmenování druhého 
spirituála, jímž se stal Antonín Šuránek. Spirituálem byl 
Cinek až do roku 1939. Do Cinkova děkanování spadá 
úsilí o obnovu budovy teologické fakulty v roce 1937.

668 František Cinek (20. 7. 1888 – 3. 9. 1966). Po maturitě 
v roce 1909 vstoupil do kněžského semináře a studoval na 
olomoucké fakultě, 5. 7. 1912 byl vysvěcen na kněze. Poté 
působil na arcibiskupském chlapeckém semináři v Kroměříži 
jako spirituál a profesor náboženství na arcibiskupském 
gymnáziu. 1917 získal v Olomouci titul ThDr. 1925 byl 
Cinek pověřen přednáškami z dogmatiky, nejprve jako 
asistent a suplent, poté soukromý docent (1926), mimořádný 
profesor (1929) a od roku 1935 jako řádný profesor speciální 
dogmatiky. Za okupace byl Cinek odsouzen 1942 ke čtyřem 
letům káznice a vězněn v Německu za poslech zahraničního 
rozhlasu. Ve Wallbecku, kde pracoval v solných dolech, byl 
osvobozen Američany. Po nezbytném léčení nastoupil opět 
na fakultu 7. 7. 1945. Zasloužil se o obnovení olomoucké 
univerzity (1946) s názvem Univerzita Palackého. Po 
boku prvního rektora UP prof. Josefa L. Fischera byl jejím 
prorektorem až do zrušení bohoslovecké fakulty 1950. Odmítl 
přednášet na státem dozorované fakultě v Praze (posléze 
Litoměřicích). Zemřel 1966 v brněnské nemocnici. Pohřben 
byl na Velehradě – za účasti významných osobností včetně 
zástupců Univerzity Palackého. Srov. POJSL, Miloslav. Prof. 
ThDr. František Cinek (20. 7. 1888 – 3. 9. 1966). In POJSL, 
Miloslav (ed.). Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 let od jejího 
obnovení. Velehrad: Pro CMTF UP v Olomouci vydala 
Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 
2010, s. 227. ŠKRÁŠEK, Josef. Dělník na cyrilometodějské líše. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996.
669 Z publikací stojí za připomenutí: Arcibiskup Dr. Antonín 
Cyril Stojan: život a dílo: pokus o nárys duchovní fysiognomie. 
Olomouc: Lidové knihkupectví, 1933. K národnímu probuzení 
moravského dorostu kněžského 1778-1870. Olomouc: Družina 
literární a umělecká v Olomouci, 1934. Velehrad víry. 
Olomouc, 1936. Basilika Velehradská v jasu obnovené krásy. 
Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje 1939. Mše svatá v 
bohoslužebném řádu církevního roku. I.-IV., Olomouc: Lidové 
knihkupectví, 1931-1943.

 ■ Tomáš Hudec
Tomáš Hudec670 byl po  přijetí kněžského svěcení 

(1900) krátce v pastoraci a v letech 1902-1908 se věnoval 
vyšším teologickým studiím (Frintaneum ve Vídni, 
Biblická škola v Jeruzalémě apod.). 1908-1919 přednášel 
biblické vědy na diecézním teologickém učilišti v Brně, 
odkud byl v roce 1919 povolán na bohosloveckou fakultu 
do Olomouce, na trvalý odpočinek byl dán až v roce 1947. 
Vydával publikace jak odborného, tak popularizačního 
charakteru.671

 ■ Augustin Neumann
Církevní dějiny přednášel profesor Augustin 

Neumann OSA.672 Neumann brzy po kněžském svěcení 
získal ministerské stipendium a ve Francii si prohloubil 

670 Tomáš Hudec (7. 1. 1877 – 22. 8. 1951). Studium 
bohosloví absolvoval v Brně, v roce 1900 přijal kněžské 
svěcení a byl poslán do pastorace. V letech 1902-1906 
absolvoval ve Vídni vyšší teologická studia na Frintaneu, 
kde dosáhl doktorátu teologie. Po návratu se věnoval 
biblickým studiím – 1907-1908 pobýval také na Biblické škole 
v Jeruzalémě. 1908-1919 přednášel biblické vědy na diecézním 
teologickém učilišti v Brně. Od roku 1919 pak působil na 
teologické fakultě v Olomouci. V roce 1947 byl přeložen na 
trvalý odpočinek. Srov. ZAOpO, UO, kn. 69.
671 Apoštol národů. Brno, 1940. Nové vykopávky v Ras 
Šamra-Ugaritu. Olomouc, 1940. Dnešní Palestina a Židé. 
Praha, 1945. Igumen Daniel, starý ruský poutník do Palestiny. 
Praha: Vědecký odbor křesťanské akademie, 1948.
672 Augustin Neumann (14. 6. 1891 – 26. 12. 1948). 
Maturoval na První české státní reálce v Brně 9. 7. 1909 
a na Prvním českém státním gymnáziu si v roce 1911 
rozšířil zkoušku z klasických jazyků a následně vstoupil 
do augustiniánského kláštera na Starém Brně. 1912-1916 
studoval bohosloví na brněnském bohovědném učilišti a 
1916 byl vysvěcen na kněze. Získal ministerské stipendium 
a v roce 1922 zamířil do Francie, aby si prohloubil historické 
školení. Po studiu pomocných věd historických pokračoval 
díky pařížskému stipendiu do roku 1924 ve studiu pařížských 
archivů. Po návratu působil v duchovní správě a připravoval se 
na složení doktorátu, 10. 4. 1930 získal v Olomouci titul ThDr. 
Vedle působení na biskupském bohovědném ústavu v Hradci 
Králové byl Neumann jmenován Zemským úřadem v Brně 
asistentem na teologické fakultě v Olomouci. Od ministerstva 
získal další stipendium a 1930-31 pobýval v Římě za účelem 
studia v archivech. 1931 se habilitoval jako soukromý docent 
církevních dějin a 1934 se stává mimořádným a 1938 řádným 
profesorem církevních dějin. Po uzavření vysokých škol 
v Protektorátu Čechy a Morava pracoval ve studijní knihovně 
a po válce se vrátil na CMTF. V roce 1946 odešel na zdravotní 
dovolenou a 26. 12. 1948 zemřel, pochován je v řádové hrobce 
na Ústředním hřbitově v Brně. Srov. POJSL, Miloslav. Prof. 
ThDr. Augustin Neumann, OSA (14. 6. 1891 – 26. 12. 1948). 
In POJSL, Miloslav (ed.). Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 let od 
jejího obnovení. Velehrad: Pro CMTF UP v Olomouci vydala 

historické školení. Vedle působení na  biskupském 
bohovědném ústavu v  Hradci Králové byl Neumann 
jmenován Zemským úřadem v  Brně asistentem 
na teologické fakultě v Olomouci. Od ministerstva získal 
další stipendium a  1930-31 pobýval v  Římě za  účelem 
studia v  archivech. 1931 se habilitoval jako soukromý 
docent církevních dějin a  1934 se stává mimořádným 
a 1938 řádným profesorem církevních dějin. Publikoval 
řadu prací, zvláště se věnoval husitství a samozřejmě také 
svému mateřskému klášteru v Brně.673

 ■ Vincenc Pořízka
Suplent Vincenc Pořízka dosáhl v roce 1932 doktorátu 

teologie v  Olomouci. V  následujícím akademickém 
roce 1933/34 studoval na  Institutu Orientale v  Římě. 
Po  návratu působil na  teologické fakultě, 1937 se 
habilitoval. 1938 v  rámci studijní dovolené odešel 
do Prahy, kde se intenzivně věnoval indologii. Po zrušení 
fakulty v  Olomouci zůstal Pořízka v  Praze a  přednášel 
jako první vysokoškolský profesor ve střední Evropě 
hindštinu.674

Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 
2010, s. 231.
673 Např. Z dějin bohoslužeb v době husitské. Hradec 
Králové, 1922. K dějinám husitství na Moravě: husitské války. 
Olomouc, 1939. K 200. výročí korunovace milostného obrazu 
Panny Marie v klášteře brněnských augustiniánů. Brno, 1936.
674 Vincenc Pořízka (9. 11. 1905 – 22. 8. 1982). Po 
gymnazijních studiích v Prostějově a Kroměříži vstoupil do 
kněžského semináře v Olomouci a r. 1929 byl vysvěcen na 
kněze. Nastoupil jako pedagog na arcibiskupské gymnázium 
do Kroměříže (1930-1934) a současně dále studoval. 1932 
získal v Olomouci titul ThDr. V akademickém roce 1933/34 
studoval na Institutu Orientale v Římě. Po návratu působil 
na teologické fakultě, 1937 se habilitoval. 1938 v rámci 
studijní dovolené odešel do Prahy, kde se intenzivně věnoval 
indologii. Na FF UK získal titul PhDr. Souběžně úzce 
spolupracoval s pražským Orientálním ústavem, který se 
po uzavření českých vysokých škol za okupace stal místem 
večerních kurzů orientalistiky. Po válce sice zůstal kmenovým 
pracovníkem CMBF, ale byla mu dovolena bezplatná 
dovolená, při níž působil v Orientálním ústavu, který se 
počátkem 50. let stal součástí akademie věd. Po zrušení 
CMBF v Olomouci zůstal Pořízka v Praze. V roce 1950 byl na 
FF UK pověřen přípravou všech přednášek nových vědních 
oborů hindštiny a urdštiny. Vedle intenzivní vědecké činnosti 
zůstal také aktivně působícím knězem, vypomáhal v Praze na 
Smíchově u sv. Václava.
Ač psal učebnice hindštiny, urdštiny a bengálštiny, nikdy 
nebyl osobně v Indii, sám o tom napsal: „Když jsem byl 
v roce 1950 pověřen konáním přednášek z oboru hindštiny a 
urdštiny na FF, neměl jsem se o koho opřít. Byl jsem prvním 
vysokoškolským učitelem hindistiky u nás a ve střední 
Evropě.“ Do Indie se pak na krátký pobyt sice dostal, ale 
nebylo to soustavné studium. Srov. POJSL, Miloslav. Doc. 

Jak je patrné z  výše uvedeného, do  profesorského 
sboru byli povoláváni kněží nikoliv hned po  ukončení 
studií, ale zpravidla až po několika letech praxe v duchovní 
správě, působení na  církevních školách nebo někdejší 
katecheté. Příslušné vyšší teologické vzdělání, doktorát, 
si mladí pedagogové samozřejmě museli doplnit v  co 
nejkratší době po nástupu na fakultu. Očekávala se také 
publikační činnost a  následná habilitace a  profesura. 
Svoji odbornost si zvyšovali také na dalších univerzitách 
a vysokých školách.

ThDr. et PhDr. Vincenc Pořízka (9. 11. 1905 – 22. 8. 1982). 
In POJSL, Miloslav (ed.). Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 let od 
jejího obnovení. Velehrad: Pro CMTF UP v Olomouci vydala 
Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 
2010, s. 232-233.
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KŇAZSKÝ SEMINÁR AKO 
SÚČASŤ KATOLÍCKEJ 
UNIVERZITY 
V RUŽOMBERKU
doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Po páde komunistického režimu spišský biskup 
František Tondra ihneď podnikol kroky k  obnoveniu 
spišského seminára.   Dekrétom zo dňa 12. januára 
1990   vymenoval Jozefa Jaraba za  rektora obnoveného 
spišského seminára.675 Spišský biskup František Tondra 
3.  októbra 1990, slávnostnou svätou omšou Veni 
Sancte, otvoril prvý akademický rok pre bohoslovcov 
Spišskej, Košickej a Rožňavskej diecézy.676 O rok neskôr, 
po obnovení seminára, došlo k zriadeniu Teologického 
inštitútu, ktorý bol od  24. októbra 1991 súčasťou 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v  Bratislave.677 Štúdium teológie bolo 
predĺžené z piatich na šesť rokov s riadnym ukončením 
magisterského štúdia a  získaním titulu magister 
v študijnom odbore katolícka teológia.

Najvzácnejšou udalosťou novodobej histórie 
spišského kňazského seminára bola návšteva pápeža, 
sv. Jána Pavla II., ktorý na Spišskej Kapitule prenocoval 
z  2. na  3. júla 1995 počas jeho pastoračnej návštevy 
Slovenska. Pri tejto príležitosti sa podpísal aj do kroniky 
kňazského seminára.

Dôležitou organizačnou zmenou bol v  roku 
2003 prechod Teologického inštitútu v  Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí z Univerzity Komenského 
v  Bratislave pod  novovzniknutú Katolícku univerzitu 
v  Ružomberku. Slávnostná inaugurácia Teologickej 
fakulty v  Košiciach sa konala 8. novembra 2003 
v  Košiciach.678 K  zmene vo  vedení spišského seminára 
došlo potom, čo dlhoročného rektora seminára Jozefa 

675 Schematizmus spišskej diecézy 2005. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2005, s. 149.
676 CHALUPECKÝ, I. Pohľad do histórie spišského 
seminára, s. 18; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už dvesto rokov 
vychováva a vzdeláva kňazov, s. 114. 
677 SEČKA, Š. Pripomenieme si, ako sme pokračovali 
v začatom. In: HUDÁK, J. (ed.). V mene Božom. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, s. 13. 
678 ZUBKO, P. Symbolika kňazského seminára a Teologickej 
fakulty v Košiciach. In: 10 rokov kňazského seminára 
a teologických štúdií. Košice: Kňazský seminár sv. Karola 
Boromejského, 2004, s. 53; DLUGOŠ, Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov, s. 216. Bývalý 
dekan Teologickej fakulty KU Anton Konečný uvádza, že 
Teologická fakulta bola zriadená až 1. septembra 2003. 

Jaraba, ktorý od  roku 1990 formoval celé generácie 
kňazov Spišskej, Košickej a Rožňavskej diecézy, vystriedal 
16. mája 2014 aktuálny rektor seminára a  moderátor 
Teologického inštitútu v  Spišskej Kapitule – Spišskom 
Podhradí Peter Majda.

Formácia a štúdium  
v kňazskom seminári v súčasnosti
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 

Kapitule-Spišskom Podhradí je v  súčasnosti zároveň 
vedecko-pedagogickým pracoviskom Katolíckej 
univerzity. Pripravuje študentov katolíckej teológie pre 
kňazskú službu,  študentov sociálnej práce pre rôzne 
služby v  sociálnej i  charitatívnej službe alebo v  štátnej 
správe, ako aj  študentov učiteľstva hudby a  cirkevnej 
hudby.

Teologický inštitút a Kňazský seminár v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí aj naďalej odovzdáva 
skúsenosti a kvalitné vzdelanie záujemcom nielen 
o teológiu, ale tiež o sociálnu prácu a sakrálnu hudbu. 
Naším bytostným záujmom je tu záujem o človeka 
a jeho formáciu v duchu humanitnom, duchovnom 
i intelektuálnom. Intelektuálna formácia totiž 
nestačí. Človek musí prostredníctvom vzdelávania 
pracovať na integrálnej formácii osobnosti, ukotvenej 
na kresťanských princípoch.

Kňazský seminár (KS KU) a Teologický inštitút (TI 
KU) pracuje pod  vedením rektora, ktorý je zároveň 
moderátorom Teologického inštitútu. Vo  vedení mu 
pomáhajú v zmysle Štatútu KS KU a TI KU i ďalšie osoby.

Formácia a formačný program
Formačný program sa riadi príslušnými dokumentmi 

Cirkvi a Seminárnym poriadkom, ktorý schválil spišský 
diecézny biskup. Formácia sa zameriava na štyri oblasti-
ľudská, duchovná, intelektuálna a  pastoračná. S  nimi 
súvisia aj  mnohé ďalšie činnosti a  formačné ciele. 
Starostlivosť o  povolania počas rokov v  kňazskom 
seminári je zverená predovšetkým biskupovi 
a  predstaveným kňazského seminára, ktorých biskup 

KONEČNÝ, Obnova kňazského seminára a Teologickej 
fakulty v Košiciach po páde totality, s. 28. 

určil za vychovávateľov bohoslovcov. Rozmery formácie 
ku kňazstvu sa týkajú štyroch hlavných oblastí:
• ľudská formácia, ktorá je základom celej kňazskej 

formácie,
• duchovná formácia v spoločenstve s Bohom 

a v hľadaní Krista,
• intelektuálna formácia pre pochopenie viery,
• pastoračná formácia, ktorá je účasťou na láske Ježiša 

Krista, Dobrého pastiera.

Obsah ľudskej formácie
Budúci kňazi musia v sebe pestovať rad nevyhnutných 

ľudských vlastností, ktoré im pomôžu stať sa 
vyrovnanými, silnými a slobodnými osobnosťami, ktoré 
budú schopné niesť ťarchu pastoračnej zodpovednosti. 
Aby sa služba budúceho kňaza stala vierohodnejšia 
a prijateľnejšia, musí svoju osobnosť utvárať tak, aby sa 
stala mostom, a nie prekážkou pre ľudí.679 Preto obsahom 
ľudskej formácie sú nasledovné oblasti:
• dostatočné poznanie seba samého,
• v zásade pokojné prijatie pozitívnych a negatívnych 

aspektov vlastnej osoby,

679 Porov. JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia Pastores 
dabo vobis, 43. Trnava: SSV, 1994, s. 109.

• dobré perspektívy realizácie ľudských čností, ako 
sú: prívetivosť, pohostinnosť, úprimnosť v slovách 
a v srdci, rozumnosť a diskrétnosť, veľkodušnosť, 
ochota k službe, schopnosť nadväzovať otvorené 
bratské vzťahy, pripravenosť pochopiť druhého, 
odpustiť a potešovať, zmysel pre spravodlivosť, 
dodržanie daného slova, láska k pravde, 
rešpektovanie druhého, stálosť, vyrovnaný úsudok 
a správanie,

• dialóg s vychovávateľmi založený na dôvere, 
úprimnosti, s konštruktívnou spoluprácou 
(docibilitas),

• zdravá citovo-sexuálna vyrovnanosť, bez prítomnosti 
prehnaných prejavov emotívnej nestálosti a silných 
citových závislostí,

• úsilie o vytváranie zrelého a správne formovaného 
svedomia, poslušného voči morálnym záväzkom 
a schopného z lásky odpovedať na požiadavky Pána,

• výchova vôle.680

680 Porov. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La 
formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orientamenti 
e norme per i seminari. Noventa Padovana: Libreria Editrice 
Vaticana, 2007, s. 169.

Pápežská návšteva v Spišskej Kapitule v roku 1995.

Pápežská návšteva v Spišskej Kapitule v roku 1995.
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Obsah duchovnej formácie
Duchovná formácia každého kňaza je srdcom, ktoré 

zjednocuje aj  oživuje jeho kňazské bytie i  konanie. 
Bez duchovnej formácie by neobstála ani pastoračná 
formácia. Preto duchovná formácia je prvkom, ktorý 
má v kňazskej výchove nesmierny význam.681 Duchovná 
formácia má prebiehať tak, aby sa seminaristi naučili žiť 
v  dôvernom a  stálom spoločenstve s  Bohom, keďže sa 
kňazskou vysviackou majú pripodobniť Ježišovi Kristovi. 
Seminaristi sa majú snažiť prežívať Kristovo veľkonočné 
tajomstvo tak, aby raz vedeli doň uvádzať aj  Boží ľud. 
Majú hľadať Krista verným rozjímaním, aktívnou 
účasťou na  svätých tajomstvách, najmä na  Eucharistii 
a liturgii hodín. Krista majú vidieť v biskupovi i v ľuďoch, 
ku ktorým budú poslaní, najmä v chudobných, maličkých, 
chorých, hriešnikoch i neveriacich. So synovskou láskou 
majú tiež milovať a  uctievať si Preblahoslavenú Pannu 
Máriu, ktorá sa pri Ježišovom kríži stala matkou všetkých 
učeníkov. Treba tiež dbať, aby sa duchovná formácia 
nevenovala iba nábožným citom, ale skôr by mala 
seminaristov privádzať k  životu podľa vzoru evanjelia. 
Mali by sa utvrdzovať vo  viere, nádeji a  láske, aby 

681 Porov. JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia Pastores 
dabo vobis, 45. Trnava: SSV, 1994, s. 115.

nadobudli ducha modlitby a dosiahli stálosť a odolnosť 
vo svojom povolaní. Tiež by sa mali vzmáhať a vzrastať 
aj  v  iných čnostiach a  v horlivosti získať všetkých ľudí 
pre Krista.682 Duchovná formácia v seminári preto v sebe 
nesie tieto základné črty:
• vernosť životu modlitby: ochotné počúvanie, čítanie 

Božieho slova, každodenná aktívna účasť na svätej 
omši, modlitba časti liturgie hodín (ranné chvály, 
vešpery, kompletórium), spytovanie svedomia 
a pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia,

• schopnosť vyjsť zo seba k životu chápanému ako dar 
pre spoločenstvo,

• objavenie a radostné prijatie povolania k panenstvu 
pre Božie kráľovstvo,

• pripravenosť k striedmemu, asketickému spôsobu 
života,

• schopnosť milovať Cirkev, osobitne v spoločenstve 
kňazského seminára a vo vlastnej farnosti,

• ochotné zachovávanie Božích i cirkevných príkazov, 
vypracovanie a praktizovanie aj vlastných „životných 
noriem“ v zmysle evanjeliových rád,

682 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, dekrét 
Optatam totius, 8. In Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu 
II… Trnava: SSV, 1972, s. 109. 

• stále duchovné vedenie zamerané na duchovný rast, 
na dozrievanie správne formovaného svedomia 
a väčšia schopnosť chápať Božiu vôľu a konať podľa 
nej vo vlastnom živote.683

Obsah intelektuálnej formácie
Základom intelektuálnej formácie je predovšetkým 

štúdium filozofie a posvätnej teológie. Veľký význam má 
systematická filozofia, ktorá vedie k  získaniu pevného 
a  uceleného poznania ľudí, sveta a  Boha. Má za  cieľ 
zdokonaliť ľudskú formáciu mladých mužov a  vycvičiť 
v  nich cit pre kritické myslenie.684 Štúdium posvätnej 
teológie má za  cieľ vo  svetle viery a  pod vedením 
Učiteľského úradu Cirkvi voviesť seminaristov do náuky 
načerpanej z  Božieho zjavenia a  urobiť ju živnou 
pôdou pre ich duchovný život, aby ju vedeli zachovávať 
v kňazskej službe a hlásať i vysvetľovať ju na duchovný 
úžitok veriacemu Božiemu ľudu. Nemali by preto chýbať 

683 Porov. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La 
formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orientamenti 
e norme per i seminari. Noventa Padovana: Libreria Editrice 
Vaticana, 2007, s. 170.
684 Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU 
VÝCHOVU, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. 70-
71. Trnava: SSV, 2000, s. 96-97.

predmety ako Biblikum, Liturgika, Dogmatika, Morálna 
teológia, Pastorálna teológia, Cirkevné dejiny, Kánonické 
právo.685 V  intelektuálnej formácii by teda seminarista 
mal nadobudnúť nasledovné kompetencie:
• získavať schopnosť ku konfrontácii a k námahe 

hľadať pravdu,
• asimilácia racionálneho a motivovaného spôsobu 

napredovania,
• dozrievanie teologického pohľadu na vieru,
• osvojenie si metódy teologického poznania,
• otvorenosť k dialógu so súčasnou kultúrou,
• úsilie, ochota a stálosť v štúdiu.686

Obsah pastoračnej formácie
S  pastoračnou formáciou sa seminarista nepriamo 

stretá už od  detstva, keď si všíma múdre pastoračné 
počínanie svojho principála v  primárnej farnosti, 

685 Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU 
VÝCHOVU, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. 76-
79. Trnava: SSV, 2000, s. 100-107.
686 Porov. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La 
formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orientamenti 
e norme per i seminari. Noventa Padovana: Libreria Editrice 
Vaticana, 2007, s. 171.

Rektor Jozef Jarab symbolicky odovzdáva novému rektorovi Petrovi Majdovi úrad rektora kňazského seminára. Bohoslovci spišského seminára ako víťazi futsalového turnaja seminaristov Slovenska v Nitre 2019.
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v ktorej vyrastá. Taký principál ostáva často budúcemu 
kňazovi v  pamäti ako celoživotný vzor pastoračnej 
činnosti. Na túto nepriamu formáciu môže potom účinne 
nadviazať priama pastoračná formácia v  kňazskom 
seminári.   Apoštolská činnosť, ktorá sa v  priamej 
pastoračnej formácii považuje za  nevyhnutnú, sa má 
vykonávať počas celého štúdia, ako aj  počas prázdnin. 
Počas semestra treba vybrať také činnosti, ako napríklad: 
katechizovať, vo  sviatočné dni sa aktívne zúčastňovať 
na liturgických obradoch farnosti, navštevovať chorých, 
prinášať im Eucharistiu, navštevovať chudobných 
a  väznených, poskytovať pomoc kňazom, ktorí 
preukazujú horlivú duchovnú službu mládeži alebo 
v charite, viesť a organizovať rôzne formačné podujatia 
pre deti a  miništrantov. Takéto cvičenia sa môžu 
pomerne ľahko uskutočňovať počas prázdnin. Tak sa 
stane, že takéto formačné aktivity nebudú v  žiadnom 
prípade škodiť vedeckému a  duchovnému vzdelávaniu, 
ale práve naopak, budú ho účinne podporovať.687 Takto 
si seminaristi ľahšie osvoja aj  nasledovné pastoračné 
kompetencie:

687 Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU 
VÝCHOVU, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. 97-
99. Trnava: SSV, 2000, s. 126-127.

• vytvorenie dostatočného obrazu osobnosti 
diecézneho kňaza,

• schopnosť pastoračnej spolupráce,
• pozitívna bilancia pastoračnej skúsenosti,
• získanie potrebných schopností a zručností v oblasti 

animácie.688

Vo formačnom procese je veľmi dôležitá súčinnosť 
vychovávateľov, ich kolegiálna jednota a aktívny prístup 
k formácii zo strany bohoslovca. Táto súčinnosť prináša 
svoje ovocie aj  vďaka tzv. autoformácii, v  ktorej sa 
osobnosť budúceho kňaza má vycibriť až do takej miery, 
aby spĺňala nasledovné kritériá pre prijatie diakonátu 
a kňazskej vysviacky:
• úplná sloboda
• dôkladná pripravenosť prevziať ministérium 

a záväzky
• schopnosť vykonávať službu
• neporušená viera
• pravá zbožnosť
• správny úmysel
• potrebné znalosti

688 Porov. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La 
formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana. Orientamenti 
e norme per i seminari. Noventa Padovana: Libreria Editrice 
Vaticana, 2007, s. 172.

• správna náuka
• dobrá povesť
• neporušené mravy
• čnosti a potrebné vlastnosti
• fyzické a duševné zdravie.689

Samozrejme, že významnú úlohu na ceste formácie 
osobnosti budúceho kňaza zohráva aj  farnosť, kňazské 
spoločenstvo a  rodina. Farnosť, z  ktorej bohoslovec 
pochádza, by mala podporovať bohoslovca modlitbou 
a  konkrétnymi prejavmi lásky, ktorými dáva pocítiť 
kandidátovi kňazstva, že ho veriaci milujú a  čakajú 
na  neho. Modlitby a  prejavy lásky spoločenstva 
veriacich a osobitne každého veriaceho môžu posilňovať 
bohoslovca v povolaní.

Návštevy bohoslovcov aj  v iných farnostiach počas 
rokov prípravy na  kňazstvo, či už z  dôvodu rôznych 
formačných a pastoračných aktivít, pomáhajú veriacim 
viac si uvedomiť zodpovednosť, ktorú majú mať 
za povolania. V utváraní života bohoslovca má významnú 
úlohu predovšetkým kňaz, ktorý spolupracoval 
v  začiatkoch a  pri dozrievaní jeho povolania. Osobná 
láska a  starostlivosť vyžaduje aj  z  jeho strany vždy 

689 Porov. KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA, kán. 1051. 
Bratislava: Konferencia biskupov Slovenska, 1996.

obnovenú pozornosť. S novou starostlivosťou a záujmom 
sa majú obracať voči kandidátovi kňazstva aj jeho známi 
a  priatelia z  radov kňazov, pretože počas seminárnych 
rokov sa kandidát kňazstva stretáva nielen s  krásou 
Cirkvi, ale aj s jej slabosťami. K tomu všetkému uzavretá 
výchovná inštitúcia a  študentské prostredie dokáže 
niekedy problémy zväčšiť, študent teológie potrebuje 
priateľov-kňazov, ktorí žijú svoje povolanie s  radosťou 
a  vierou. Bohoslovec, ktorý má priateľov žijúcich 
v radosti viery a v bratských kňazských vzťahoch, dostáva 
vynikajúcu podporu na posilnenie svojho povolania a na 
prekonanie vývinových kríz, ktoré raz prídu.

Duchovný život
Medzi hlavné činnosti duchovného rastu bohoslovcov 

patrí každodenná aktívna účasť na  slávení Eucharistie 
a  pravidelná svätá spoveď každú druhú stredu, ktorej 
predchádza kajúca pobožnosť a večer sa slávi svätá omša 
s biskupom.

Ďalším prvkom duchovného rastu je každodenné 
rozjímanie. Body na  rozjímanie zabezpečujú špirituáli 
večer pred kompletóriom. Rovnako tu patrí každodenné 
čítanie Božieho slova a náboženskej literatúry-skriptúra 
a  lektúra. Bohoslovci sa spolu s  predstavenými modlia 
aj  ranné chvály, modlitbu cez deň, vešpery, posvätný 

Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého 16. 5. 2018. Aktivity počas Dňa otvorených dverí v kňazskom seminári.
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ruženec, v  pôste aj  krížovú cestu   a  tiež korunku 
k  Božiemu milosrdenstvu. V  tejto oblasti vychádzajú 
v  ústrety priamymi prenosmi zo  seminárnej kaplnky 
aj Rádiu Lumen.

Vo štvrtok je možnosť adorácie Najsvätejšej Sviatosti 
Oltárnej a  každý prvý štvrtok je hodinová večerná 
adorácia ako duchovná participácia na  záväzkoch 
Spolku adorujúcich kňazov Spišskej diecézy. Okrem 
toho je možnosť adorácie každý deň v adoračnej kaplnke. 
Každý prvý piatok je slávená svätá omša s  biskupom 
v katedrále aj s pobožnosťou na prvý piatok zakončenou 
eucharistickým požehnaním.

Pravidelné duchovné rozhovory s  predstavenými, 
rektorské konferencie, duchovné obnovy každý mesiac 
i duchovné cvičenia pred Vianocami a pred sväteniami 
v  júni tiež prispievajú k  celkovému duchovnému rastu 
bohoslovcov a diakonov.

Ďalšie aktivity a činnosti kňazského seminára:
• pravidelné vedecké konferencie s názvom Znaky 

časov
• pravidelné medzinárodné vedecké konferencie 

s názvom Religio et Societas
• pravidelné mariánske akadémie na sviatok 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie

• pravidelné Tomášovské akadémie na sviatok sv. 
Tomáša Akvinského

• besedy na vybrané témy s pozvanými hosťami
• cvičenia z apologetiky s pozvaným hosťom
• spoluorganizovanie a účasť na sympóziách 

kánonického práva v Spišskej Kapitule
• spoluorganizovanie a účasť na príležitostných 

interdisciplinárnych konferenciách a prednáškach 
pozvaných profesorov (kurz pre spovedníkov, 
mobility profesorov zo zahraničia,…)

• Mikulášsky večierok, predvianočné posedenie
• zabezpečenie asistencie a spevu v katedrále 

na sviatok Všetkých svätých a Všetkých verných 
zosnulých

• zabezpečenie asistencie v katedrále počas vianočných 
sviatkov a Nového roku

• zabezpečenie asistencie a spevu v katedrále na Zelený 
štvrtok

• zabezpečenie asistencie v katedrále počas 
veľkonočných sviatkov

• účasť na kurze animácie voľného času detí a mládeže
• exkurzie a spolupráca s Rádiom LUMEN
• výcvik na organizovanie kurzu prípravy na birmovku
• výcvik na organizovanie kurzu prípravy 

na manželstvo
• psychologicko-sociálne výcviky

• účasť a spoluorganizovanie národných a diecéznych 
stretnutí mládeže

• sväté omše, modlitby vešpier a korunky k Božiemu 
milosrdenstvu podľa rozpisu do Rádia LUMEN

• pravidelné nácviky spevu speváckeho zboru Schola 
cantorum a pravidelné vystúpenia v nedele, sviatky 
a na púti Rádia Lumen v Krakove.

Život v seminári počas koronakrízy 2020-2021
V roku 2020 sa niektoré z hore uvedených činností 

a  aktivít nemohli uskutočniť pre pandemickú situáciu 
spojenú s  koronavírusom. Na  druhej strane študenti 
katolíckej teológie,   bohoslovci, ostali v  kňazskom 
seminári aj  počas koronakrízy a  prežili všetci spolu 
veľkonočné sviatky, čo po iné roky nebývalo. V októbri 
2020 väčšina bohoslovcov prekonala ochorenie Covid-19 
spolu s  rektorom kňazského seminára a  vicerektorom. 
Po  vianočných prázdninách 2020 sa všetci bohoslovci 
vrátili do  seminára a  v  čase, keď sa neslúžili verejné 
bohoslužby, sväté omše boli vysielané v  priamom 
prenose pre Rádio Lumen zo seminárnej Kaplnky sv. Jána 
Nepomuckého pravidelne každý štvrtok. Rovnako slávili 
pravidelne liturgiu hodín -vešpery a korunku k Božiemu 
milosrdenstvu podľa rozpisu, a  takto slúžili ľuďom, 
ktorí nemohli byť na  svätých omšiach. Po  prekonaní 
koronavírusu boli mnohí bohoslovci s  predstavenými 

kňazského seminára darovať krv na transfuziologickom 
oddelení v Levoči.

Kňazský seminár a Teologický inštitút 
v Spišskom Podhradí
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka KU 

v Spišskom Podhradí je vedecko-pedagogické pracovisko 
Katolíckej univerzity v  Ružomberku. Zabezpečuje 
výchovu a  formáciu budúcich kňazov v  súlade 
s  cirkevnými a  akademickými predpismi. Teologický 
inštitút KU v  Spišskom Podhradí je afiliovaným 
pracoviskom Teologickej fakulty v Košiciach.  V súlade 
s  povahou a  cieľom Katolíckej univerzity a  Teologickej 
fakulty zabezpečuje študentom kvalitné vedecké 
formovanie a vzdelávanie v nasledovných akreditovaných 
študijných programoch:

Bakalárske štúdium
• sociálna práca
• učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

Štúdium spojeného 1. a 2. stupňa
• katolícka teológia

Adoračná kaplnka kňazského seminára. Požehnanie reverend v roku 2018.
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Magisterské štúdium
• sociálna práca
• učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

Na týchto programoch spolu študuje 307 študentov. 
Počty v  jednotlivých študijných programoch sú 
nasledovné:
• katolícka teológia-33 študentov
• sociálna práca-184 študentov
• učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby-90 študentov.

Študijné mobility, stáže, praxe a výcviky
Študenti môžu využiť aj  možnosti zahraničných 

študijných pobytov, a  to v  rámci programu Erasmus+ 
alebo Ceepus. Rovnako je poskytované v  rámci týchto 
programov štúdium aj  zahraničným študentom. 
Každý ročník katolíckej teológie absolvuje počas roka 
jeden pastoračný víkendový pobyt mimo kňazského 
seminára. Počas semestra prebieha pravidelne-dvakrát 
do  mesiaca pastoračný výcvik v  domovoch sociálnych 
služieb v  Hodkovciach a  v  Spišských Vlachoch, 
ako aj  príležitostný výjazd do  rómskych osád a  do 
Centra Nano Nagle v  Spišskom Podhradí. Zároveň 
sú seminaristi každý deň podľa rozpisu k  dispozícii 
v  zariadení pre seniorov a  Kňazskom dome v  Spišskej 
Kapitule. Počas štúdia absolvujú študenti 4.-5. ročníka 

pedagogický výcvik a  následne pedagogickú prax 
vo  vybraných školách. Počas letných semestrálnych 
prázdnin všetci študenti katolíckej teológie absolvujú 
stáž-dva týždne v  seminári, kde pripravujú rôzne 
aktivity pre mladých, miništrantov, rodiny s deťmi, pre 
účastníkov konferencií (sympózium kánonického práva, 
konferencia pre spovedníkov a  pod.) a  jeden týždeň 
mimo seminára-buď v  domovoch sociálnych služieb, 
zariadeniach pre seniorov alebo v  hospici, prípadne 
v  slovenských farnostiach v  Rumunsku. Študenti 6. 
Ročníka, diakoni,   počas roka praxujú v  kňazskom 
seminári, v  katedrále a  okolí (pravidelne pripravujú 
adorácie, homílie v  sobotu ráno a  príhovory v  sobotu 
večer v  seminárnej kaplnke, príhovory na  nedeľné 
vešpery, kážu každý deň v  Kňazskom dome v  Spišskej 
Kapitule, príležitostne vypomáhajú vo  farnostiach). 
Počas prázdnin absolvujú diakonskú prax vo farnostiach, 
ktoré im určí biskup, diakonskú prax v Kňazskom dome 
v  Spišskej Kapitule, pastorálno-medicínsku prax v  NsP 
v  Trstenej a  pedagogickú prax vo  vybraných školách. 
Okrem toho praxujú a  kážu vo  vlastných farnostiach. 
Študenti sociálnej práce, na základe zmluvy o spolupráci, 
absolvujú počas štúdia odborné praxe vo  vybraných 
zariadeniach v  rôznych oblastiach sociálnej práce. 
Študenti učiteľstva hudby a cirkevnej hudby si vykonávajú 
pedagogické a  odborné kantorské praxe vo  vybraných 
školách a chrámoch.

Schola cantorum Kňazského seminára  
biskupa Jána Vojtaššáka
Dejiny Scholy cantorum na  Spišskej Kapitule 

začínajú založením kňazského seminára v  roku 1815. 
Od roku 1819 sa v Spišskej Kapitule začínajú pripravovať 
aj učitelia a organisti na „Učiteľskej preparandii“, čím sa 
toto miesto stalo centrom vysokoškolského vzdelávania 
a  hudobného, duchovného i  náboženského života. 
V  kňazskom seminári a  učiteľskom ústave pôsobilo 
niekoľko významných teológov, hudobníkov a liturgistov, 
ktorí vytvorili typickú atmosféru tohto „genius loci“. 
Bohatá tradícia bola násilne prerušená v  roku 1950 
likvidáciou kňazského seminára i  učiteľského ústavu. 
V roku 1990 bol kňazský seminár obnovený. Príchodom 
bohoslovcov Spišská Kapitula opäť duchovne ožila a začal 
v  nej pulzovať čulý študentský, hudobný a  náboženský 
život. Vznikla Schola cantorum, ktorej hlavnou úlohou 
je podporovať spev liturgického zhromaždenia. Okrem 
toho príležitostne vystupuje na  rôznych koncertoch, 
festivaloch sakrálneho umenia a kultúrnych podujatiach. 
Od roku 1990 vydala viacero audiokaziet a hudobných 
CD nosičov. Schola cantorum významne reprezentuje 
Katolícku univerzitu a kňazský seminár v Rádiu Lumen 
a Televízii Lux, s ktorými vstúpila do rôznych hudobných 
projektov-vešpery, litánie, ruženec, rôzne spevy na každé 

liturgické obdobie a  slávnosti, každoročná púť Rádia 
Lumen do  Svätyne Božieho milosrdenstva v  Krakove. 
V posledných rokoch vstupuje do spolupráce aj s inými 
speváckymi zbormi-Zbor spevákov a  hudobných 
umelcov, ktorí sú študentmi učiteľstva hudby a cirkevnej 
hudby v Spišskej Kapitule, Spišsko-kapitulský chrámový 
zbor, ako aj Chrámový zbor farnosti Spišská Nová Ves. 
Spolu sa tak snažia rozvíjať a  umelecky interpretovať 
chrámovú a liturgickú hudbu.

Personálne obsadenie
• Rektor KS a moderátor TI: doc. ThDr. Peter Majda, 

PhD.
• Vicerektor: ThDr. Michal Janiga, PhD.
• Špirituál: ThLic. Martin Majda, PhD.
• Špirituál: ThLic. František Fudaly, PhD.
• Tajomník študijného oddelenia: ThLic. Mgr. Martin 

Taraj, PhD.
Okrem uvedených osôb chod kňazského seminára 

a  teologického inštitútu zabezpečujú: Mgr. Zuzana 
Farkašovská a  Mgr. Veronika Kurillová, PhD. 
na študijnom oddelení. Na ekonomickom úseku okrem 
vicerektora pracujú Ing. Anna Jurčová, účtovníčka 
a Mgr. Mária Polláková, personalistka. Vedúcou jedálne 
je sr. Antónia – Agnesa Lakatošová. V knižnici pracuje 

Mgr. Daša Kovaľanová. Správcom a  technikom BOZP 
a PO je Ing. Peter Jurečko a správcom počítačovej siete je 
Slavomír Beluško.

Záver
Kňazský seminár v Spišskej Kapitule sa stal centrom 

teologického vzdelávania od  roku 1815 na  celých 135 
rokov až do  roku 1950, keď bol násilným spôsobom 
zavretý. Z  tohto seminára vyšlo množstvo vzdelaných 
a  nadaných kňazov, ktorí počas štyridsiatich rokov 
totality dokázali v  srdciach veriacich z  generácie 
na generáciu uchovať, pestovať a rozvinúť živú vieru.

Po páde totality, od  roku 1990, sa v  zmenených 
podmienkach tento kňazský seminár stal opäť centrom 
vzdelávania a  výchovy nielen pre budúcich kňazov, 
ale aj  pre veriacich laikov, ktorí tu nadobudli kvalitné 
teologické vzdelanie. Neskôr postupne sa vytvárali 
možnosti štúdia aj  v  študijných programoch: sociálna 
práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.

Predstavení kňazkého seminára s  bohoslovcami 
absolvovali v  novodobej histórii seminára aj  niekoľko 
ďakovných a  náboženských pútí: v  roku 2004 to bola 
ďakovná púť do  Ríma, pri  ktorej sa ďakovalo pápežovi 
Jánovi Pavlovi II. za jeho návštevu Slovenska, v roku 2005 
to bola tiež púť do Ríma, pri ktorej odovzdali pápežovi 

Schola cantorum pri nahrávaní pre TV Lux v máji 2019.
Tabuľa pred vstupom do kňazského seminára a teologického 
inštitútu.
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Benediktovi XVI. duchovnú kyticu, ktorú bohoslovci 
pôvodne pripravovali pre pápeža Jána Pavla II., ktorý 
však na  jar toho roku zomrel. V roku 2009 to bola púť 
spojená s  púťou kňazov do  Arsu, pri  ktorej navštívili 
aj rôzne iné pútne miesta vo Francúzsku a v roku 2011 to 
bola spoznávacia púť do Svätej zeme.

Na znak vďačnosti za  Božie požehnanie, 
pri  príležitosti 200-tého výročia založenia kňazského 
seminára, sa v  roku 2015 uskutočnila ďakovná púť 
bohoslovcov a  predstavených kňazského seminára 
do Ríma, spojená s audienciou u Svätého Otca Františka, 
pri  ktorej mu predstavení seminára v  mene všetkých 
bohoslovcov odovzdali duchovnú kyticu a iné dary. Táto 
púť prebiehala súčasne s ad limina apostolorum biskupov 
Slovenska, počas ktorej bohoslovci Spišského kňazského 
seminára zabezpečili biskupom pri  svätých omšiach 
asistenciu a spev.

PRIEREZ  
VZNIKU A REALIZÁCIE 
VZDELÁVACIEHO PROCESU 
ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
SOCIÁLNA PRÁCA NA TF KU 
V SPIŠSKOM PODHRADÍ
PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Sociálna práca
V sociálnej práci sa nezaoberáme filozofiou života 

(učenie o jeho podstate, ontológia)  ale hodnotou života 
a umením žiť, teda i pomôcť tomu, kto to najviac potrebuje 
a  tým sa vysporiadať so  zmyslom života v  ľudskej 
a  sociálnej mnohotvárnosti. Prostredníctvom ľudskej 
individuality, jej sebarealizácie, interpersonálnymi 
vzťahmi sa pokúšame prenikať do  sociálnych vzťahov 
a  pospájať rôzne spoločenské aktivity v  záujme 
konkrétneho humánneho rozvoja človeka v pozemskom 
živote s primeraným “citom spolupatričnosti.“ 690

J. Levická a  A. Mrázová definujú sociálnu 
prácu podľa IFSW ako: „sociálna práca podporuje 
sociálne zmeny orientované na  riešenie problémov 
v  medziľudských vzťahoch, pomáha ľuďom zlepšovať 
svoje životy prostredníctvom pomoci zameranej 
na  rozvoj schopností robiť slobodné rozhodnutia. 
Opierajúc sa o  vedecké poznanie ľudského správania 
a sociálneho systému, zasahuje sociálna práca práve tam, 
kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia. 
Základom sociálnej práce sú princípy ľudských práv 
a sociálnej starostlivosti.“691

Sociálny pracovník je profesionál, ktorý pracuje 
s  ľuďmi, je v  neustálej interakcii s  človekom a  jeho 
osobnosť by sa mala odvíjať od  osobnostných 
predpokladov, povahových a charakterových vlastností. 
Sociálny pracovník by mal mať určitú dávku inteligencie, 
všeobecného prehľadu a  pozitívne vlastnosti dobrého 
človeka.692

Profesia sociálneho pracovníka sa neustále rozvíja 
aj  na základe toho,   ako ju vníma spoločnosť, ale 
aj  samotný sociálny pracovník. Spoločenské uznanie 

690 Porov. STRIEŽENEC, Š.: Úvod do sociálnej práce. 
Trnava, 1999, s. 12.
691 LEVICKÁ, J.-MRÁZOVÁ, A.: Úvod do sociálnej práce. 
Trnava: ZSP TU, 2004, s. 12.
692 Porov. SCHAVEL, M. a kol.: Sociálna prevencia. 
Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010, s. 66.

profesie sociálneho pracovníka závisí od  toho, ako 
si daná spoločnosť uvedomuje spoločenskú hodnotu 
a nevyhnutnosť  sociálnej práce, ako prijíma realitu, že 
v  každej spoločnosti vznikali, vznikajú a  budú vznikať 
sociálne problémy.693

K  základnému teoretickému vybaveniu sociálneho 
pracovníka patrí znalosť pracovných polí sociálnej práce. 
Tieto pracovné polia si študenti osvojujú prostredníctvom 
konkrétnych predmetov ako napríklad sociálna 
patológia, sociálna práca s  občanmi vyššieho veku, 
sociálna práca kuratívna, sociálna práca so  zdravotne 
postihnutými občanmi atď. a tiež prostredníctvom praxe 
na jednotlivých poliach sociálnej práce.694

V tabuľke 1 uvádzame predmety, ktoré sa v súčasnej 
dobe vyučujú v  študijnom odbore Sociálna práca v  1. 
stupni bakalárskeho štúdia a v 2. stupni magisterského 
štúdia na Teologickej fakulte v Spišskom Podhradí.

Tabuľka 1: Zoznam predmetov – študijný program 
Sociálna práca, 1. stupeň  bakalárskeho štúdia, 2. stupeň 
magisterského štúdia na Teologickej fakulte v Spišskom 
Podhradí.695

Bakalársky študijný 
program 

Magisterský študijný 
program

Odborná prax 1,2,3,4,5
Odborná prax 
I.,  Špecializovaná odborná 
prax

Základy psychológie Misijná práca 
Právne základy Manažment

Etika Metódy a prístupy 
v sociálnej práci

Základy filozofie Sociálne poradenstvo
Dejiny sociologického 
myslenia

Metódy 
kvantitatívneho  výskumu 

Všeobecná pedagogika Sociálna politika a sociálna 
správa 

Základné témy Biblie Supervízia-individuálna

Dejiny charitatívnej práce Vybrané kapitoly z teórie 
sociálnej práce

Biológia Základné témy kresťanskej 
morálky

693 Porov. TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly 
z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce.  Prešov: Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity AKCENT PRINT, 2003, s. 277.
694 Porov. LEVICKÁ, J.: a kol. Sociálna práca I. Trnava, 
2007,  s. 71. 
695 Zdroj: interný dokument študijného oddelenia TF 
KU v Spišskom Podhradí, Študijný plán Sociálna práca, 
Informačné listy predmetov v študijnom programe Sociálna 
práca

Odovzdávanie duchovnej kytice kňazského seminára pápežovi Františkovi pri príležitosti 200. výročia založenia  
kňazského seminára v roku 2015.
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Bakalársky študijný 
program 

Magisterský študijný 
program

Bioetika Kresťanská výchova 
v rodine

Informatika Informatika 

Odborný cudzí jazyk Základy urgentnej 
a zdravotnej starostlivosti

Metodológia vedeckej 
práce Charitatívna práca

Vývinová psychológia Metódy a techniky 
sociálnej práce

Sociálna psychológia Sociálna práca s cieľovými 
skupinami

Základy sociológie Sociálna filozofia a etika
Úvod do základov 
sociálnej práce Sociálne encykliky Cirkvi

Sústredenie zo spirituality Seminár k diplomovej 
práci 

Romológia Sústredenie zo spirituality 
Antropologicko-etické 
aspekty manželstva 
a rodiny

Právo sociálneho 
zabezpečenia

Riešenie problémových 
situácií a konfliktov 
v rodine

Tréning sociálnych 
zručností zameraný 
na riešenie krízových 
situácií a konfliktov

Sociálna náuka Cirkvi Manažment ľudských 
zdrojov

Úvod do metód sociálnej 
práce Tvorba projektov

Metódy kvantitatívneho 
výskumu 

Manželské a rodinné 
poradenstvo

Sociálno-psychologický 
výcvik Supervízia v organizáciách

Sociálna politika a sociálna 
správa Muzikoterapia

Sociálne služby Filozofia kultúry 
Probačná a mediačná 
služba Masmediálna komunikácia

Krízová intervencia Rozvíjanie kresťanskej 
spirituality 

Občianske a rodinné právo Metódy kvalitatívneho 
výskumu

Bakalársky študijný 
program 

Magisterský študijný 
program

Trestné, správne 
a pracovné právo
Metódy kvalitatívneho 
výskumu 1
Sociálna pedagogika
Základy ekonomiky
Seminár k bakalárskej 
práci 1
Základné témy teológie
Závislosti
Metódy sociálnej práce 
so závislými
Základy špeciálnej 
pedagogiky
Sociálna práca s osobami 
so zdravotným 
znevýhodnením 
a seniormi
Sociálno-právna ochrana 
a sociálna kuratela
Terénna sociálna práca 
a etnické minority
Sociálne a religiózne 
aspekty manželstva
Sociálna práca v treťom 
sektore a sociálny projekt
Penitenciárna 
a postpenitenciárna 
starostlivosť
Pedagogika voľného času

Dôležité je pripraviť študentov sociálnej práce 
na vykonávanie rôznorodého spektra sociálnych činností, 
ktoré sú potrebné pre konkrétnu prax tak, aby vedeli už 
od nastúpenia do zamestnania plnohodnotne plniť svoje 
úlohy. Prostriedkom na  prípravu praktickej činnosti 
sú študentské stáže, ktoré prebiehajú počas štúdia. 
Študentská prax je pracovná činnosť, ktorú vykonávajú 
študenti priamo na daných pracoviskách alebo v teréne, 
kde poznávajú a  overujú si teoretické vedomosti 
a  porovnávajú ich s  vlastným poznaním a  snažia sa 
samostatne rozhodovať o  praktických postupoch. 
Študentská prax umožňuje prakticky pochopiť sociálne 
prostredie, jeho vnímanie ako dynamického javu 
so stálym vznikaním a zanikaním jednotlivých prvkov, 
ich zmeny a pretvárania.696    

696 Porov. STRIEŽENEC, Š.: Úvod do sociálnej práce. 
Trnava: Tripsoft, 2001, s. 142-143.   

Formovanie sociálnej práce ako odboru je nekonečný 
proces, pri ktorom sa disciplína prispôsobuje meniacej 
sa spoločnosti, v ktorej sa objavujú stále nové problémy. 
Tieto problémy je potrebné evidovať a  analyzovať 
a  hľadať nové metódy riešenia. Sociálna práca preto 
nikdy nebude mať stabilný a jednoznačný obsah a nikdy 
nebude možné túto disciplínu vyučovať stále rovnakým 
spôsobom,  v tom je náročnosť a výzva sociálnej práce.697  

Miesto študijného programu  
Sociálna práca na TF KU v Spišskom Podhradí
V Zápisnici č. 5 zo zasadnutia Akreditačnej komisie, 

poradného orgánu vlády SR, konaného 29. – 30.   5. 
2003 v Košiciach, v bode 4 sa členovia AK vyjadrovali 
podľa § 82 ods. 2 písm. d/ a  e/ k  organizačným 
zmenám,-konkrétne k zriadeniu Teologickej fakulty KU 
Ružomberok so sídlom v Košiciach.

Na základe uznesenia 5.4.1 „Akreditačná komisia 
po  posúdení predloženého projektu, podľa zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách… (§ 82 ods. 2 písm. 
d/), dáva súhlasné vyjadrenie k  predloženej žiadosti 
podľa čl. 5 ods. 7 štatútu týmto vyjadrením, na ktorom sa 
uzniesla: AK nemá námietky proti zriadeniu Teologickej 
fakulty  KU v Ružomberku so sídlom v Košiciach.“698

„Teologická fakulta Katolíckej univerzity 
v Ružomberku bola založená podľa zákona č. 131/2002 
Z. z. o  vysokých školách a  o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov zriaďovacou listinou rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa l. júla 
2003 a  dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu. 
Fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Z  hľadiska kánonického práva sa táto fakulta 
riadila apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia 
Christiana, vydanou dňa 15. apríla 1979 a „Ordinationes“ 
Kongregácie pre katolícku výchovu z  29. apríla 1979, 
ktoré sú priložené k  samotnej Konštitúcii a  normami 
Kódexu kanonického práva (kán. 815-820 CIC).“699 
V  súčasnosti sa fakulta riadi apoštolskou konštitúciou 

697 Porov. MATOUŠEK,  O.: Základy sociální práce. Praha: 
Portál, 2001, s. 153. 
698 AKREDITAČNÁ KOMISIA.:  Zápisy zo zasadnutí. 
[online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné na internete: http://
www. akredkom. sk/index. pl? tmpl=zapis
699 Štatút Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, schválený AS TF KU 4. novembra 2003, 
v ktorom sú zahrnuté rímske pripomienky.  [online]. [cit. 2020-
06-10]. Dostupné na internete: http://www. ktfke. sk/predpisy/
statut_TF. pdf 

Veritatis gaudium pápeža Františka z  8. decembra 
2017.“700

Vo výročnej správe KU TF za rok 2004 sa nachádza 
zmienka o pripravovanom prvom stupni (Bc.) študijného 
programu a študijného odboru Sociálna práca.701

Dňa 11. 3. 2005 predseda Akreditačnej komisie 
prof. Jozef Jarab v  liste požiadal   členov jednotlivých 
pracovných skupín a  ich predsedov pre spoločenské 
a  behaviorálne vedy, sociálne služby a  poradenstvo, 
a  pre humanitné vedy 2 o  zhodnotenie a  posúdenie 
hodnotiacich správ, vypracovaných na  základe žiadosti 
KU v  Ružomberku, Teologickej fakulty o  posúdenie 
spôsobilosti uskutočňovať študijný program Sociálna 
práca v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v prvom 
stupni VŠ štúdia v dennej a externej forme a o posúdenie 
spôsobilosti uskutočňovať študijný program   Náuka 
o  rodine v  kombinácii: v  študijnom odbore 3.1.14 
Sociálna práca.702

Na základe žiadosti č. 39_05_ 1 sa v Hodnotiacej  správe 
pracovnej skupiny AK zo  dňa 20. marca 2005 vo  veci 
posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 
študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ uvádza, že „ 
Na základe komplexného posúdenia plnenia kritérií A1-
A6 a B1-B10: vysoká škola  (pracoviská Košice, Spišské 
Podhradie) spĺňa v čase akreditácie kritériá  uplatňované 
pri  posudzovaní spôsobilosti a  utvára   dostačujúce 
predpoklady na  udržanie spôsobilosti na  štandardnú 
dĺžku štúdia.“703 Vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať 
študijný program 3.1.14 Sociálna práca oprávňujúci ju 
udeliť jej absolventom akademický titul Bc., v  prvom 
stupni, dennej a  externej formy štúdia v  dĺžke štúdia 
troch rokov.  Vo veci posúdenia žiadosti bol ako garant 
študijného programu určený Doc. ThDr. PhDr. Jozef 

700 KATOLÍCKA UNIVERZITA.: História a súčasnosť. 
[online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné na internete:
http://www. ku. sk/index. php/fakulty-a-pracoviska/
teologicka-fakulta/tf-o-fakulte
701 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. 
TEOLOGICKÁ FAKULTA.: Výročná správa za rok 2004. 
Košice, 2004. s. 5.  [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné 
na internete: http://www. ku. sk/images/dokumenty/tf/
dokumenty/vyrocne_spravy/vs_tfku2004. pdf
702 Zdroj: Interný súkromný archív p. prof. ThDr. Jozefa 
Jaraba, PhD. list členom Akreditačnej komisie zo dňa 
11. 3. 2005.
703 Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci 
posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný 
program podľa § 82 ods. 2 písm. a/. Súkromný archív p. prof. 
ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. 
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Jurko, PhD… Vo výročnej správe TF KU za rok 2005 sa 
prvýkrát spomína Katedra sociálnej práce.704

Na základe žiadosti č. 39_05_ 2 sa 
v  Hodnotiacej   správe pracovnej skupiny AK zo  dňa 
20. marca 2005 vo  veci posúdenia spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 
písm. a/ uvádza, že „Na základe komplexného posúdenia 
plnenia kritérií A1-A6 a  B1-B10: vysoká škola   spĺňa 
v čase akreditácie kritériá  uplatňované pri posudzovaní 
spôsobilosti a  utvára dostačujúce predpoklady 
na udržanie spôsobilosti na štandardnú dĺžku štúdia.“705

Vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať študijný 
program Náuka o  rodine, študijné odbory 3.1.14 
Sociálna práca a 2.1.13 Katolícka teológia oprávňujúci ju 
udeliť jej absolventom akademický titul Mgr., v druhom 
stupni, dennej a  externej formy štúdia v  dĺžke štúdia 
troch rokov. Vo veci posúdenia žiadosti boli ako garanti 
študijného programu určení doc. ThDr. PhDr. Jozef 
Jurko, PhD., Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD…

V  nasledujúcich výročných správach za  roky 2005, 
2006 sa nachádzajú informácie o  pripravovanom 2. 
stupni študijného programu Sociálna práca. 706,707

Začiatkom roka 2008 boli na  Katolíckej univerzite 
inovované študijné programy pre potreby Komplexnej 
akreditácie v  štruktúre: Sociálna práca 3.1.14: Bc. 
pracovisko Ružomberok, Bc. detašované pracovisko 
Dolný Kubín, Mgr. Ružomberok, PhD. Ružomberok, 
habilitačné a  inauguračné konanie pre pracovisko 
Ružomberok.708

704 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. 
TEOLOGICKÁ FAKULTA.: Výročná správa za rok 2005. 
Ružomberok, 2005. s. 2.  [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné 
na:
http://ku. sk/images/dokumenty/tf/dokumenty/vyrocne_
spravy/vs_tfku2005. pdf
705 Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci 
posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný 
program podľa § 82 ods. 2 písm. a/. Súkromný archív p. prof. 
ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. 
706 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. 
TEOLOGICKÁ FAKULTA.: Výročná správa za rok 2005. 
Ružomberok, 2005. s. 2.  [online]. [cit. 2020-06-15]. Dostupné 
na: http://ku. sk/images/dokumenty/tf/dokumenty/vyrocne_
spravy/vs_tfku2005. pdf
707 KATOLÍCKA UNIVERZITA. TEOLOGICKÁ 
FAKULTA.: Výročná správa za rok 2006. [online]. [cit. 2020-
03-11]. Dostupné na internete: http://www. ku. sk/images/
dokumenty/tf/dokumenty/vyrocne_spravy/vs_tfku2006. 
pdf, s. 11. 
708 KATOLÍCKA UNIVERZITA. Katedra sociálnej práce.: 
Výročná správa za rok 2008. [online]. [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné na internete: http://www. ku. sk/index. php/fakulty-

V roku 2009 boli na  Katolíckej univerzite 
pripravované nové študijné programy Sociálna práca 
v zdravotníctve a misijnej a charitatívnej činnosti, Verejná 
správa a  sociálne služby, Manažment v  sociálnej sfére. 
V nasledujúcom akademickom roku je zámer spomínané 
študijné programy predložiť na akreditáciu.709

Od roku 2012 je na Katedre sociálnej práce PF KU 
realizovaný študijný program Sociálna práca vo verejnej 
správe a sociálne služby na magisterskom stupni štúdia.710

Stará Ľubovňa
Prvý akademický rok pre študentov Katolíckej 

univerzity v Starej Ľubovni začal už v roku 2004. Jednalo 
sa o  študentov, ktorí študovali v  študijnom programe 
manažment v dennej a externej forme.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (PP KU) 
v  Ružomberku prerazila na  Školiacom a  detašovanom 
pracovisku v  Starej Ľubovni v  akademickom roku 
2009/2010 so  študijným odborom Sociálna práca 
v  dennej a  externej forme. Významnou mierou sa 
o  to zaslúžil prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, 
PhD. (vtedajší prodekan pre výchovu a  vzdelávanie 
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku).

Inštitút Viktora Trstenského funguje od roku 2004 (do 
11. 10. 2011 ako detašované pracovisko, od 11. 10. 2011 
ako Inštitút Viktora Trstenského), s  možnosťou štúdia 
v odbore manažment (v externej forme) a od roku 2009 
v odbore sociálna práca (v dennej a externej forme).711

Vzdelávací proces v  študijnom programe Sociálna 
práca v Starej Ľubovni bol však prerušený a študentom 

a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-socialnej-
prace
709 KATOLÍCKA UNIVERZITA. Katedra sociálnej práce.: 
Výročná správa za rok 2009. [online]. [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné na internete: http://www. ku. sk/index. php/fakulty-
a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-socialnej-
prace
710 KATOLÍCKA UNIVERZITA. Katedra sociálnej práce.: 
Výročná správa za rok 2018. [online]. [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné na internete: http://www. ku. sk/index. php/fakulty-
a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-socialnej-
prace
711 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU. 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA. INŠTITÚT VIKTORA 
TRSTENSKÉHO PRI PF KU V RUŽOMBERKU SO 
SÍDLOM V STAREJ ĽUBOVNI. KATEDRA SOCIÁLNEJ 
PRÁCE.: Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce v Starej 
Ľubovni za rok 2014. [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné 
na internete: http://www. ku. sk/images/dokumenty/pf/
dokumenty/vyrocne_spravy/ivt/vs_2014_ivt_sl. pdf

v externej forme bolo navrhnuté štúdium na najbližšom 
pracovisku fakulty – v Poprade a v Spišskom Podhradí. 

Poprad
V  januári 2006 bol dekanom PF KU doc. PhDr. 

ThDr. Amantiusom Akimjakom,  PhD. zriadený 
Inštitút manažmentu a  cestovného ruchu PF KU 
v Ružomberku so sídlom v Poprade s vedúcim doc. Mgr. 
Ing. Milanom Droppom, PhD. Zároveň bola zriadená 
katedra organizačne podriadená priamo pod PF-katedra 
spoločenských vied a  sociálnej náuky Cirkvi – vedúci 
katedry PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.712 Budova 
detašovaného pracoviska Teologického inštitútu sa 
nachádza na  nábreží Jána Pavla II. 15 v  Poprade. Pre 
potreby vyučovania sa v budove nachádzalo 7 učební.

Profilácia absolventa -sociálneho pracovníka
Uchádzači o  prijatie na  študijný program 1. a  2. 

stupňa vysokoškolského štúdia musia mať ukončené 
stredoškolské vzdelanie (absolvovaný bakalársky stupeň 
štúdia) a mať intelektuálne a osobnostné predpoklady pre 
úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia. Uchádzači 
o štúdium na PF KU sa zaväzujú rešpektovať katolícky 
duch univerzity a  fakulty. Pri  uchádzačoch nebude 
uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe 
veku, národnosti, rodovej príslušnosti, politického 
alebo náboženského presvedčenia. Fakulta poskytne 
súčinnosť pri  administrácii študenta so  špecifickými 
potrebami prostredníctvom Poradenského centra 
KU, študijného oddelenia a  koordinátora pre prácu 
so študentmi so špecifickými potrebami. Predpokladom 
štúdia sociálnej práce sú jednak všeobecné študijné 
dispozície a  jednak vedomosti potrebné pre štúdium 
spoločenskovedných disciplín –vedomosti z  oblasti 
filozofie, sociológie, ale aj  jazykov a  pod. V  prípade 
štúdia sociálnej práce je nevyhnutný spoločensko-
kultúrny prehľad. Uchádzač by mal byť schopný pracovať 
nielen s  domácimi, ale aj  zahraničnými odbornými 
zdrojmi, mal by byť schopný využívať elektronické zdroje 
a  elektronické odborné databázy. Ďalším predpokladom 
štúdia sociálnej práce sú osobnostné charakteristiky 
ako empatia, spravodlivosť, zodpovednosť, morálna 
bezúhonnosť, ale aj odolnosť voči stresu, kreativita apod. 
Uchádzač by mal mať záujem na sebe pracovať a mal by 
mať aktívny prístup k  štúdiu. Dobrovoľnícka činnosť 

712 KATOLÍCKA UNIVEZITA.: História Katedry 
manažmentu. [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné na 
internete: https://www. manazmentpp. sk/o-institute/katedra-
manazmentu/

uchádzača alebo skúsenosti z oblasti sociálnej práce sú 
veľmi vítané.713

Sociálna práca – študijný odbor  
Sociálna práca – prvý stupeň  
vysokoškolského vzdelania
Absolvent bakalárskeho študijného programu 

ovláda teoretické koncepcie a  metódy sociálnej práce, 
má znalosti o  ekonomike a  legislatíve sociálnej sféry, 
pozná metódy riadenia sociálnej sféry a  dokáže 
analyzovať sociálnu situáciu v  danej lokalite, príp. 
regióne; navrhovať, prijímať a  realizovať koncepčné 
riešenia sociálnych problémov; spolupracovať s orgánmi 
činnými v  trestnom konaní, zdravotníctve, školstve 
a  psychologickom a  pedagogickom poradenstve; 
podieľať sa na  riešení otázok kvality života a  socio-
environmentálnych problémov; riešiť otázky minorít, 
osobitne rómskeho etnika; riešiť otázky rodinnej politiky 
a rodinného života, chudoby, bezdomovstva, prostitúcie, 
drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických 
javov, a  to v  rezidenciálnej i  terénnej sociálnej práci; 
samostatne plánovať a  organizovať aktivity v  oblasti 
sociálnej pomoci a  sociálnych služieb. Základné 
smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava 
na magisterský stupeň, tak na rovnomennom študijnom 
programe ako aj na príbuzných programoch.714

Cieľom bakalárskeho študijného programu je 
poskytnúť študentom prvého stupňa vysokoškolského 
štúdia teoretické a praktické poznatky a znalosti, ktoré sú 
založené na súčasnom stave poznania a vedy a umožniť 
im nadobudnutie profesionálnych kompetencií 
na výkon ich budúceho povolania, resp. pri pokračovaní 
v  nadväzujúcom magisterskom vysokoškolskom 
štúdiu. Absolvent Sociálnej práce  bakalárskeho stupňa 
má základné znalosti z  odboru sociológie, štatistiky, 
demografie, psychológie a  teórie sociálnej práce, 
potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je 
pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej 
sféry na  úrovniach rodina – obec – spoločnosť 
a  disponuje   znalosťami v  špeciálnych oblastiach 
nevyhnutnými pre sociálnu prácu. Absolvent má znalosť 

713 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU.: 
Profily uchádzačov o štúdium na TF KU. [online]. [cit. 2020-
03-11]. Dostupné na internete: http://www. ku. sk/index. 
php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-uchadzaci-o-
studiut
714 KATOLÍCKA UNIVERZITA. TEOLOGICKÁ 
FAKULTA.: Výročná správa za rok 2006. [online]. [cit. 2020-
03-11]. Dostupné na internete: http://www. ku. sk/index. php/
fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-
socialnej-prace
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o  formách a  metódach sociálnej práce, o  sociálnej 
politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej 
práce a  o jej aplikovaní na  súčasné sociálne problémy, 
zároveň dokáže navrhovať, vyvíjať, implementovať, 
rozširovať, prispôsobovať a  lokalizovať formy a metódy 
sociálnej práce.

Absolvent Sociálnej práce bakalárskeho stupňa je 
kompetentný pracovať ako terénny pracovník a rodinný 
poradca pre sociálnu problematiku, prácu s  mládežou, 
starými a  bezvládnymi a  ostatnými odkázanými 
na  cudziu pomoc, poradenský pracovník základného 
poradenstva pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu, 
špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia 
sociálnej starostlivosti a  pomoci, detské domovy 
a  výchovné zariadenia až po  ústavy azylového typu 
slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám. 
Absolvent získa schopnosť pracovať v  sociálno-právnej 
oblasti, v  organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, 
bezdomovcov, v oblasti   rekvalifikácie a pod.) a taktiež 
sa vie ako člen podieľať na  príprave sociálneho 
výskumu, príp. projektového tímu, porozumieť 
a vysvetliť kvantitatívne rozmery sociálnych problémov, 
organizovať si vlastné štúdium a  ďalšie vzdelávanie, 
udržiavať kontakt s  najnovším vývojom v  teórii 
a  praxi sociálnej práce, sledovať legislatívne zmeny 
v  oblasti   práce, rodiny a  sociálnych vecí a  aplikovať 
ich vo  svojej práci. Na  základe získaných vedomostí 
a  nadobudnutých zručností nachádza uplatnenie 
v  rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, 
spravodlivosti, vo  väzenstve, v  probačnej a  mediačnej 
službe, v  podnikovej sfére, v  oblasti verejnej správy 
a aktivitách neštátnych subjektov. Bakalárske štúdium je 
prípravou na nadväzujúci magisterský stupeň.715

Študent v  prvom ročníku sociálnej práce získa 
poznatky z  etiky, bioetiky, filozofie, teoretických 
základov sociálnej práce (objasnenie základných 
pojmov – sociálny, spoločnosť, histórie SP na Slovensku 
a  vo svete, osobnosť sociálneho pracovníka, etický 
kódex SP), tiež aj  z  oblasti psychológie – základné 
pojmy a smery, vývinové obdobia človeka, medziľudské 
vzťahy, komunikácia, skupiny, psychopatológia. Z oblasti 
sociológie získa študent poznatky   z  jej základov, 
dejín, objasnia sa pojmy ako hodnoty, normy, sociálne 
deviácie. V oblasti právnych základov definuje pramene 
práva  a oboznámi sa s ústavným právom.

Nadobudnuté teoretické poznatky má študent 
možnosť rozvinúť a  uplatniť v  odbornej praxi, ktorá je 

715 Interný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul.

povinnou súčasťou štúdia. Náplňou prvej odbornej 
praxe je návšteva 5 sociálnych zariadení formou exkurzií 
a  absolvovanie supervíznych stretnutí. Študent získa 
základné poznatky o vybraných sociálnych inštitúciách, 
bude pozorovať a vnímať sociálnu realitu, rozlíši sociálne 
inštitúcie pôsobiace v rôznych sférach, denné a pobytové 
formy sociálnych zariadení,   bude chápať rozdielnosť 
inštitúcií vzhľadom k typu klientov.

V letnom semestri študent zrealizuje samostatnú prax 
vo  vybranej sociálnej inštitúcii. Študent získa priamu 
skúsenosť pri práci s klientom v rámci sociálnej pomoci 
a  poradenskej činnosti, oboznámi sa s  jednotlivými 
inštitúciami a  zariadeniami poskytujúcimi sociálnu 
pomoc a  základné poradenstvo (ÚPSVaR, Sociálna 
poisťovňa a pod.).  

V druhom ročníku sa študent oboznámi so základnými 
metódami a technikami sociálnej práce, priblíži sa práca 
so závislými a práca v treťom sektore. Študent sa naučí 
napísať sociálny projekt, vymedziť sociálne služby, 
načrtnúť sociálnu politiku v SR aj EU a taktiež sociálnu 
správu na  Slovensku. Študent porozumie základným 
princípom sociálnej náuky Cirkvi – princíp solidarity, 
subsidiarity, participácie a  sociálnej spravodlivosti, 
tiež bude vedieť objasniť pojmy – spoločné dobro 
a  všeobecné určenie dobier. Študent získa poznatky 
v  oblasti ľudskej práce a  spravodlivej mzdy. Študent 
si osvojí   základy všeobecnej pedagogiky, špeciálnej 
pedagogiky a  sociálnej pedagogiky. Študent sa 
bude vedieť vyznať v  ekonomike nevýrobnej sféry, 
v  sociálnom a  zdravotnom poisťovníctve, sociálnych 
dávkach a  sociálnom zabezpečení, demografii. Študent 
sa dokáže zorientovať v jednotlivých typoch práva,  ako 
je: občianske, rodinné, trestné, správne, pracovné a bude 
poznať ich základné pojmy. Študent taktiež nadobudne 
poznatky v  oblasti kvantitatívneho a  kvalitatívneho 
výskumu.

V  zimnom semestri absolvuje priebežnú prax 
a  supervízne stretnutia. Absolvovaním priebežnej 
praxe študent získa základné poznatky z  praktických 
foriem práce v  teréne, a  to terénnou sociálnou prácou. 
Oboznámi sa s  vybraným konkrétnym pracoviskom, 
overí si teoretické východiská sociálnej práce, bude 
vedieť porozumieť klientom danej cieľovej skupiny, získa 
profesionálne schopnosti pri práci v teréne.

V  letnom semestri študent absolvuje súvislú prax, 
supervízne stretnutia a  vypracuje malý semestrálny 
projekt. Študent získa priamu skúsenosť pri  práci 
s  klientom v  sociálnych rezidenčných (pobytových) 
zariadeniach (detské domovy, domovy sociálnych 
služieb, zariadenia pre seniorov, krízové centrá).

V treťom ročníku sa študent oboznámi so sociálno-
právnou ochranou a  sociálnou kuratelou, terénnou 
sociálnou prácou, etnickými minoritami, penitenciárnou 

a postpenitenciárnou starostlivosťou, s charakteristikou 
osôb so zdravotným znevýhodnením a sociálnou prácou 
so seniormi.

V  treťom ročníku študent absolvuje súvislú prax 
a supervízne stretnutia. Študent získa priamu skúsenosť 
pri  práci s  klientom, bude vedieť popísať konkrétne 
intervenčné postupy sociálneho pracovníka vo vybranej 
sociálnej inštitúcii, bude vedieť odhaľovať kritické miesta 
a navrhovať nové  a optimálnejšie riešenia.

Teoretická časť študijného programu je v  priamej 
nadväznosti na  realizované odborné praxe, kde si 
študenti môžu na praxových pracoviskách overiť získané 
vedomosti, a to formou exkurzií, priebežných praxí počas 
semestrov a  letných súvislých praxí. Prostredníctvom 
odborných praxí študent aktívne vníma a pozoruje realitu 
sociálnych inštitúcií a  na základe získaných zručností, 
ako aj  nových vedomostí, dochádza k  dvojsmernému 
procesu učenia, a to smerom od teórie k praxi a následne 
v školskom prostredí -od praxe k teórii.  

Na základe všetkých nadobudnutých teoretických 
vedomostí a praktických skúseností je študent pripravený 
pracovať v  širokej oblasti verejnej i  súkromnej sféry 
na úrovniach-rodina, obec, spoločnosť. Taktiež disponuje 
znalosťami v  špeciálnych oblastiach, nevyhnutných 
pre SP v  práci s  klientom v  rodine, rezidentnej SP, 
inštitúciách, ústavoch a zariadeniach sociálnej pomoci. 
Študent je kompetentný pracovať ako terénny pracovník 
a  rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu 
s  mládežou, starými a  bezvládnymi a  ostatnými, ktorí 
sú odkázaní na cudziu pomoc. Môže vykonávať funkciu 
poradenského pracovníka pre rôzne inštitúcie či štátnu 
sociálnu správu, špecializovaného pracovníka pre ústavy 
a rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti. Môže pracovať 
v  sociálno-právnej oblasti, organizovaní vzdelávania 
cieľových skupín SP a  taktiež podieľať sa na  príprave 
sociálneho výskumu.716

Absolvent magisterského študijného programu získa 
schopnosť samostatne formulovať problém a  hľadať 
jeho komplexné riešenie, kriticky analyzovať a hodnotiť 
vedecké projekty vo svojom odbore, kriticky reflektovať 
aktuálne spoločensko-praktické problémy. Je pripravený 
na  tvorbu, analýzu a  posudzovanie projektov v  oblasti 
kultúry, politiky a  v sociálnej oblasti z  hľadiska svojho 
odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu 
pri riešení vedeckých a spoločenských problémov.717

716 Interný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul

717 KATOLÍCKA UNIVERZITA.: Uplatnenie 
absolventov magisterských študijných programov. 

[online]. [cit. 2020-08-20]. Dostupné na internete: 

Študent v  prvom ročníku magisterského stupňa 
sociálnej práce získava prehľad o metódach a prístupoch 
v  sociálnej práci, typológii poradenstva (sociálne, 
manželské, rodinné), práce s  rodinou, taktiež práce 
s  rôznymi cieľovými skupinami a  supervízii. Študent 
nadobudne poznatky v  politologických základoch SP 
(liberálne, konzervatívne, demokratické a  iné prístupy, 
štát verejného blaha, sociálna doktrína, rodinná politika, 
politika zamestnanosti, bytová politika, vzdelanostná 
politika). Študent bude vedieť kategorizovať mikro 
a  makroekonomické aspekty SP a  oboznámi sa 
s  manažmentom ľudských zdrojov. Taktiež nadobudne 
poznatky v  oblasti etiky, sociálnej filozofie, filozofie 
kultúry, kultúrnej antropológie a  sociálnej náuky 
cirkvi. Študent získa prehľad o  misijnej a  charitatívnej 
práci na  Slovensku i  vo svete, objasní si pojmy ako 
misia, charita, misiológia, humanitárna a  rozvojová 
pomoc. Študent prehĺbi svoje znalosti v  metodológii 
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu.

Študent v  prvom ročníku magisterského stupňa 
sociálnej práce absolvuje dve odborné praxe. V zimnom 
semestri absolvuje priebežnú prax a  supervízne 
stretnutia. Študent sa oboznámi s praktickými formami 
SP s  klientom – bez domova, klientom na  ulici alebo 
rezidenciálnom zariadení,   ktoré poskytuje pomoc 
ľudom bez domova. Študent si počas praxe prevezme 
“vlastný prípad“ a bude s ním pracovať pod dohľadom 
supervízora – povereného pracovníka organizácie 
na zvolenom pracovisku. Študent bude vedieť na konci 
praxe spracovať komplexnú prípadovú štúdiu pre 
jedného vybraného klienta.

V  letnom semestri študent absolvuje súvislú 
prax a  supervízne stretnutia. Študent sa oboznámi 
s praktickými formami SP vo vybranej sociálnej inštitúcii 
a  zároveň si bude overovať teoretické východiská 
sociálnej práce, ktoré bude vedieť konfrontovať 
so  sociálnou realitou na  pracovisku. Študent bude 
vedieť spracovať i zrealizovať malý projektový zámer pre 
vybranú inštitúciu.

V  druhom ročníku sa študent oboznámi s  teóriou 
organizácie a  riadenia tímov, podnikania v  oblasti SP, 
sociálnom plánovaní a projektovaní.

Teoretická časť študijného programu je v  priamej 
nadväznosti na  realizované odborné praxe, kde si 
študenti môžu na praxových pracoviskách overiť získané 
vedomosti, a to formou priebežnej praxe a špecializovanej 
odbornej praxe. Prostredníctvom odborných praxí 
študent aktívne vníma a  pozoruje realitu sociálnych 
inštitúcií a na základe získaných zručností, ako aj nových 
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vedomostí, dochádza k dvojsmernému procesu učenia, 
a  to smerom od  teórie k  praxi a  následne v  školskom 
prostredí od praxe k teórii.  

Na základe všetkých nadobudnutých teoretických 
vedomostí a praktických skúseností je študent pripravený 
analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, 
skupín i komunít, navrhovať a implementovať rozsiahle 
integrované riešenia zahŕňajúce determinanty 
problémov makro, mezo i mikroprostredí. Má schopnosť 
kritického úsudku v celom spektre problémov SP, taktiež 
realizuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji 
a projektovaní v SP. Má kompetencie pracovať v rôznych 
oblastiach sociálnej sféry, či už štátnej, súkromnej 
alebo neziskovej. Vie pracovať samostatne aj  tímovo, 
je spôsobilý   sebareflexie a  udržiavania kontaktu 
s najnovším vývojom vo svojej disciplíne.718

Ako dôležitý údaj môžeme spomenúť zmienku 
vo výročnej správe TF KU za rok 2005, v ktorej sa uvádza, 
že došlo k nárastu „nielen počtu prihlásených študentov, 
zapísaných a  končiacich štúdium – došlo k  nárastu 
študentov interných o 70 %; externých o 337 %.  Podstata 
nárastu je v prechode štúdia sociálnej práce v Košiciach 
a Spišskej Kapitule z PF na TF.719

Tabuľka 3:   Počet absolventov v  študijnom odbore 
Sociálna práca, pracovisko Spišské Podhradie (Bc., Mgr. 
stupeň) – obdobie rokov 2007 -2019720

Rok Absolv. – SP-Bc. Absolv. – SP-
Mgr.

2007 301 ---
2008 232 ---
2009 207 191
2010 183 158
2011 200 73
2012 108 169
2013 85 124
2014 61 80
2015 39 79

718 Vlastný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul
719 KATOLÍCKA UNIVERZITA. TEOLOGICKÁ 
FAKULTA.: Výročná správa za rok 2005. [online]. [cit. 2020-
03-11]. Dostupné na internete:
http://www. ku. sk/images/dokumenty/tf/dokumenty/
vyrocne_spravy/vs_tfku2005. pdfVýročná správa za rok 
2005. s. 5 
720 Vlastné spracovanie 

Rok Absolv. – SP-Bc. Absolv. – SP-
Mgr.

2016 23 47
2017 15 52
2018 28 27
2019 17 35
Spolu 1499 1035

Graf 1 Vývoj počtu absolventov -odbor Sociálna 
práca (Bc., Mgr. stupeň) – obdobie rokov 2007 -2019

Akreditácie – študijný program Sociálna práca
Komplexná akreditácia bola ukončovaná 

na  jednotlivých vysokých školách postupne v  súlade 
s ustanovením § 84 ods. 5 zákona o vysokých školách,-
na KU v Ružomberku bola ukončená dňa 13. 12. 2009.

V roku 2013 komisia začala práce na  novom cykle 
komplexných akreditácií a  určila termíny začiatkov 
pre jednotlivé vysoké školy.   Pre KU v  Ružomberku 
bol dátum predkladania   a odovzdania dokumentov 
1. 7. 2014.

V súlade s  novelou zákona o  vysokých školách 
platnou od  1. 1. 2013 pripravila začiatkom roka 
v  súlade s  príslušnými ustanoveniami návrh nových 
akreditačných kritérií, ktoré po vyjadrení reprezentácie 
vysokých škôl následne schválil minister školstva v apríli 
a decembri 2013.721

Komplexná akreditácia Katolíckej univerzity 
v  Ružomberku sa začala 1. 7. 2014 v  súlade s  plánom 
komplexných akreditácií v súlade:
• so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

721 AKREDITAČNÁ KOMISIA.: SPRÁVA O ČINNOSTI za 
obdobie od 1. januára2012 do31. decembra2013. [online]. [cit. 
2020-05-11]. Dostupné na internete:  https://www. minedu. 
sk/data/att/7383. pdf

neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých 
školách“),

• s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej 
komisii v platnom znení (ďalej iba „nariadenie vlády 
o AK“),

• so štatútom Akreditačnej komisie schváleným 
Vládou SR uznesením č. 673 z20. 11. 2013,

• s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej 
školy schválenými MŠVVaŠ SR 5.4. 2013,

• s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými 
MŠVVaŠ SR 4. 4. 2013,

• s kritériami hodnotenia vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
schválenými MŠVVaŠ SR  3. 12. 2013 (ďalej iba 
„kritériá zabezpečovania kvality“).722

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
zriadená k  1. novembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. 
z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov bude uskutočňovať 
akreditačné konanie od  nadobudnutia účinnosti 
štandardov – od začiatku roka 2020.

Priestorové a organizačné podmienky zabezpečenia 
študijného programu na pracovisku v Spišskom Podhradí

Študijný program sociálna práca sa zabezpečuje 
v  priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 12 v Spišskom Podhradí. 
K  dispozícii sú obnovené priestory v  modernom 
a praktickom štýle. Pre potreby vyučovania sa v budove 
nachádza 12 učební s kapacitou 516 miest. Všetky učebne 
sú vybavené novým školským nábytkom (lavice, stoličky, 
tabule, katedry, skrine a pod.). Príprava na vyučovanie, 
konzultácie a preverovanie vedomostí študentov prebieha 
v  katedrových miestnostiach, ktorých je na  TI deväť 
s rozlohou 321,25 m2. Keďže pracovisko ponúka vlastné 
stravovanie, disponuje veľkou jedálňou s  kapacitou 
170 miest s  rozlohou 342 m2. Študentom je poskytnuté 
ubytovanie vo  vlastných zariadeniach   s  kapacitou 
146 lôžok s  rozlohou 1983 m2. Výmera spoločenských 
miestností je 668 m2.

Teologický inštitút využíva pri  realizácii študijných 
programov najmodernejšie informačné   technológie. 
Študenti a  pedagógovia využívajú akademický 
informačný systém AIS zavedený na  TF od  roku 2005 

722 AKREDITAČNÁ KOMISIA.: KOMPLEXNÁ 
AKREDITÁCIA ČINNOSTÍ Katolíckej univerzity v 
Ružomberku Hodnotiaca správa. [online]. [cit. 2020-06-
21]. Dostupné na internete: http://www. akredkom. sk/
zapis/884fo/prku88613. pdf

a  prístupný na  stránke https://ais2. ku. sk/ais/start. do. 
Systém je dostupný na adrese: asi2. ku. sk. Systém spĺňa 
všetky požiadavky MŠVVaŠ SR kladené na  evidenciu 
študentov a  ochranu osobných údajov. AIS obsahuje 
množstvo modulov, napr. prijímacie konanie, evidencia 
ľudských zdrojov, administrácia štúdia, študijné plány, 
všetky predmety, rozvrhy, atď.

Teologický inštitút od  roku 1999 prevádzkoval 
i  vlastnú doménu, na  ktorej prezentoval svoju činnosť, 
zverejňoval aktuálne informácie o fakulte, ako aj oznamy 
pre študentov a  širokú verejnosť. Podľa štatistických 
meraní v  roku 2003 bola návštevnosť fakultnej stránky 
okolo 65-tisíc zobrazení za mesiac. Stránka mala adresu 
www. studium. kapitula. sk. V  súčasnej dobe fakulta 
oficiálne poskytuje svoje informácie na  stránke www. 
ku. sk a na jej podstránke http://www. ku. sk/index. php/
fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta.

V priestoroch Teologického inštitútu sú samozrejme 
i  miestnosti využívané študentmi   na pripojenie 
na internet. Študenti majú voľne dostupných  25 počítačov 
pripojených na  internet. Podobne všetky učebne, kde 
prebieha výuka,  sú vybavené LAN prístupom na internet. 
Na  výučbu študijného programu sociálna práca má TI 
k  dispozícii informačný softvér e-Beam interaktívnej 
tabule v počte 10 kusov a príslušenstvom s aplikačným 
a prezentačným softvérom. Okrem toho sa pri diskusii 
vyučujúcich a študentov  využíva elektronická pošta, chat 
a diskusné fórum. Študenti majú prístup k informáciám 
aj  prostredníctvom e-lerningových materiálov 
a  elektronických zdrojov, ku  ktorým im zabezpečia 
vyučujúci prístup prostredníctvom e-learningu. 
Vyučujúci poskytujú študentom študijného programu 
sociálnej práce každý rok aktualizované skriptá  a učebné 
texty prístupné v  knižnici na  požičanie alebo tlačiarni 
TI pre kúpu. Skriptá a  odborné texty sú evidované 
v  Databáze pedagogickej činnosti KU v  Ružomberku, 
ktorej podmienky evidencie na  TF stanovuje okrem 
vyhlášky a smernice CREPČ aj Smernica o pedagogickej 
vedeckej a publikačnej činnosti VPP ako odborné alebo 
vedecké monografie, prípadne ako učebné texty a skriptá.  

Štátne skúšky sa konajú v  termínoch, ktoré určí 
a  zverejňuje dekan aspoň šesť týždňov pred  ich 
konaním. Podmienkou účasti na  štátnych skúškach 
je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných 
študijných povinností študijného programu. Zloženie 
skúšobných komisií na  vykonanie štátnych skúšok je 
stanovené v  zmysle § 63 zákona o  vysokých školách 
(Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Právo skúšať na štátnych 
skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci 
vo  funkciách profesorov, docentov a  ďalší odborníci 
schválení Vedeckou radou TF KU. Skúšobná komisia 
na  vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch 
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členov a vymenúva ju dekan fakulty na návrh vedúceho 
katedry, príp. garanta študijného programu. Najmenej 
dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú 
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov 
alebo docentov.

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia sú pre študijný 
program sociálna práca z predmetov:
• Teoretické východiská sociálnej práce,
• Základné metódy a prístupy v sociálnej práci,
• Právne základy sociálnej práce.  

Predmetom štátnej skúšky je bakalárska  práca, ktorá 
v sebe zahrňuje  aj obhajobu práce.723

Štátne skúšky magisterského štúdia pozostávajú z:
• z magist1erskej práce. Tá v sebe zahrňuje obhajobu 

magisterskej práce, ktorá overuje spôsobilosť 
študenta využívať získané poznatky a samotnú 
magisterskú prácu, ktorej téma súvisí s obsahom 
štúdia sociálnej práce.

• z ústnej skúšky zloženej zo 4 predmetov: Misijná 
a charitatívna práca, Metódy sociálnej práce, 
Sociálna politika, Teória sociálnej práce.724

Štruktúra študijného programu a  jeho obsah je 
vyjadrený  jednotlivými predmetmi. Obsah predmetov 
ŠP zabezpečuje splnenie charakteristiky Mgr. stupňa 
vysokoškolského štúdia. Rôznymi formami výučby 
zabezpečujú charakteristiku štúdia SP. Zaradenie 
odborných tém do ročníkov vychádza z opisu študijného 
odboru.

V Mgr. stupni majú študenti zaradenú odbornú prax 
(OPx) v  prvom ročníku štúdia v  oboch semestroch. 
Pracovisko – inštitúciu si vyberajú v  súvislosti 
so  zadaním Mgr. práce, pričom OPx sa zameriava 
taktiež na  manažment a  projektovanie v  SP, čo súvisí 
s prepojením na opis ŠP v Mgr. stupni štúdia. Získané 
vedomosti prenášajú do  vyučovacieho procesu, a  to 
nielen v predmete OPx, ale aj do iných predmetov, čím 
sa zabezpečuje dvojsmernosť vzdelávania, a to od teórie 
k praxi a od praxe k teórii.

Absolvent II. stupňa je pripravený analyzovať 
a  porozumieť podstate problémov cieľových skupín 
sociálnej práce, má schopnosť zaujať postoj a  kritický 
úsudok k spektru problémov sociálnej sféry, má sociálne 
kompetencie pre samostatnú prácu ako i  tímovú 

723 Vlastný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul
724 Vlastný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul

spoluprácu, je spôsobilý sebareflexie a  je schopný 
postupovať v súlade s lege artis.

V zmysle §53 ods. 1 a §2 ods. 5 o zákona o Vysokých 
školách č. 131/2002 Z . z. sa študijný program SP zameriava 
na  získanie teoretických a  praktických   poznatkov 
založených na  súčasnom stave vedy a  na rozvíjaní 
ich tvorivého uplatňovania pri  výkone povolania tak, 
aby v  plnej miere poskytol a  zabezpečil adekvátne 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zároveň 
štúdium SP   poskytuje takú úroveň vzdelávania, aby 
absolvent druhého stupňa mohol pokračovať po splnení 
štandardných podmienok v  doktorandskom študijnom 
programe.725

Personálne podmienky zabezpečenia 
študijného programu na pracovisku 
v Spišskom Podhradí
V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí 

zapísať predmety v  celkovej hodnote najmenej 60 
kreditov v dennej forme a najmenej 40 kreditov v externej 
forme. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety 
v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov v dennej forme 
a najmenej 30 kreditov v externej forme. V poslednom 
roku štúdia si môže zapísať aj  nižší počet kreditov, ak 
mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia 
študijného programu.726

V  nasledujúcom texte ponúkame aktuálny 
výpis pedagógov, ktorí realizujú vzdelávací proces 
na pracovisku Teologickej fakulty, Teologického inštitútu 
v Spišskom Podhradí:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (S) 
prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
prof. dr. hab. Edward Jarmoch, PhD.
prof. Dr. DrSc. Iurii Shcherbiak
doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.
doc. PhDr. Janka Bursová, PhD.
ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.
PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

725 Vlastný zdroj: Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 
Z. z. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 
školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho 
absolventom akademický titul
726 KATOLÍCKA UNIVERZITA.: SMERNICA 
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, s. 19. 2020. [online]. [cit. 2020-07-
21]. Dostupné na internete: http://ku. sk/images/
dokumenty/tf/dokumenty/vnutorne_predpisy/studium/
s%CC%8Ctudijny%CC%81_poriadok_tf_ku_2020. pdf

Mgr. Veronika Kurillová
ThDr. Martin Koleják, PhD.
ThLic. Martin Majda, PhD.
ThLic. Róbert Neupauer
ICLic. Marek Tomaga
Ing. Mgr. Viera Bálentová
Ing. Pavol Buday, PhD.
ThDr. František Knapík, PhD
JUDr. Vladimír Dlugolinský
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (S)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
PaedDr. Marta Lacková

Záver
Študijný program Sociálna práca sa na  Katolíckej 

univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte 
v  Spišskom Podhradí, dynamicky vyvíja. O  začiatkoch 
tohto vývoja môžeme hovoriť v  roku 2003, kedy 
bolo prijaté uznesenie dávajúce súhlasné vyjadrenie 
k predloženým žiadostiam o vznik študijného programu 
Sociálna práca. Za  sedemnásť rokov fungovania tohto, 
pre človeka tak dôležitého študijného programu, môžeme 
s  istotou tvrdiť, že počty absolventov, ktorí absolvovali 
toto štúdium hovoria samé za seba.

Absolventi študijného programu Sociálna 
práca – sociálni pracovníci sú schopní a  majú 
všetky predpoklady pre prácu s  ľuďmi, ktorí sa ocitli 
v  nepriaznivých životných podmienkach a  ktorí či 
už bezodkladne, ale aj  dlhodobo,   potrebujú sociálnu 
pomoc.

Študijný program sa orientuje najmä na  teoretické 
poznatky a  ich praktickú aplikáciu v  sociálnej práci 
so  zameraním na  problémy súvisiace so  životnými 
a  pracovnými podmienkami ako je chudoba, 
nezamestnanosť a  pod., súvisiace s  kvalitou života 
a  prevenciou sociálno-patologických javov. Cieľom je 
výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov 
a  ich uplatnenie pri  tvorbe štátnej sociálnej politiky, 
získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní 
a  riadení činností s  dopadom na  administratívu 
a legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.

UČITEĽSTVO HUDBY 
A CIRKEVNEJ HUDBY NA 
ÚSTAVE SAKRÁLNEHO 
UMENIA TI TF KU V SPIŠSKEJ 
KAPITULE V SPIŠSKOM 
PODHRADÍ
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak OFS, PhD.

Úvod
Návrh súčasného rektora Kňazského seminára 

biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom 
Podhradí, doc. ThDr. Petra Majdu, PhD., schválila 
Vedecká rada Teologickej fakulty KU v  Košiciach, 
a  následne dekan Teologickej fakulty KU, prof… ThDr. 
Cyril Hišem, PhD., osobitným dekrétom zo dňa 27. júna 
2017 zriadil Ústav sakrálneho umenia TF KU, a zároveň 
schválil Štatút Ústavu sakrálneho umenia TF KU, podľa 
ktorého je Ústav sakrálneho umenia ako vedecko-
pedagogické a umelecké pracovisko Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka KU a  Teologického inštitútu 
KU v  Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí. Prvým 
riaditeľom tohto ústavu sa stal prof. ThDr. Ing. arch. 
Jozef Hlinický, CSc., PhD. Následne prof. PhDr. ThDr. 
Amantius Akimjak, PhD., vypracoval a  v  Akreditačnej 
komisii vlády SR dal akreditovať študijný program 
Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby v študijnom odbore 
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. 
V súčasnosti bol tento odbor premenovaný na Učiteľstvo 
a  pedagogické vedy. Novovzniknutá Akreditačná 
agentúra akreditačné práva pre tento študijný program 
predlžila do  najbližšej akreditácie školy. Od  roku 
2019, teda po  200 rokoch, sa v  Spišskej Kapitule opäť 
vyučuje cirkevná hudba. V  minulosti učitelia hudby, 
okrem vyučovania v  ľudových školách, zároveň plnili 
úlohu organistu a  kantora v  našich chrámoch. Dnes 
sa garde obrátilo a  Cirkev prosí učiteľov základných 
škôl, najmä základných umeleckých škôl, aby okrem 
učenia detí v  škole, spievali a  hrali na  organe v  našich 
chrámoch. Cirkev si taktiež želá, aby učitelia hudby 
k tomu viedli aj svojich žiakov a študentov, najmä tých, 
čo prejavia o  túto činnosť záujem. Z  tohto dôvodu, 
po  70-tich rokoch, kedy bol Učiteľský ústav v  Spišskej 
Kapitule „poštátnený“ (dekrétom Povereníctva školstva 
zo 7. 8. 1948) a prestala sa v ňom učiť cirkevná hudba, 
nástupnícka inštitúcia, teraz Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka KU v  Spišskej Kapitule v  Spišskom 
Podhradí, v  akademickom roku 2018/2019 obnovil 
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toto štúdium. V Spišskej Kapitule tak robíme preto, aby 
súčasní učitelia boli schopní požadovanú úlohu splniť.

Cirkevná hudba v Spišskej Kapitule  
pri jej počiatkoch
Spišská Kapitula, nazývaná aj Malý spišský Vatikán, 

je bývalá samostatná obec vedľa Spišského Podhradia, 
ktorá sa od  roku 1948 stala súčasťou mesta Spišské 
Podhradie. Rozprestiera sa na  kopci svätého Martina 
oproti Spišskému hradu. Vyvinula sa zo  Spišského 
prepoštstva, ktoré roku 1198 založil kráľ Imrich.727 Už 
vtedy, za prepošta Mateja (1234 – 1258), tu bola zriadená 
Kapitulská škola pri  katedrále sv. Martina z  Tours, 
a  podľa smerníc Tretieho lateránskeho koncilu (1179) 
a  Štvrtého lateránskeho koncilu (1215), tu pôsobili 
kanonici – pedagógovia – lektor a kantor.728 Do Spišskej 

727 CHALUPECKÝ, I., ŠTUBŇA, K. Spišská Kapitula. 10. 
Publikácia edície “Mini fotografické publikácie”. Spišská Nová 
Ves: Photography Kazimír Štubňa, 2002.
728 Porov. HROMJÁK, Ľuboslav. 2017. Dejiny 
teologického vzdelávania na Spiši v stredoveku. In: TARAJ, 
Martin – MAJDA, Martin (ed). Znaky časov vo svetle výročí: 
200 výročie Spišského kňazského seminára. Spišské Podhradie: 
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2017, s. 9 – 23. ISBN 978-80-
561-0488-0. 

Kapituly sa aj  dnes vstupuje tromi bránami – jednou 
z východu a dvomi zo západu. Nad dvoma bránami sa 
nachádzajú bašty pre strážnikov. Územie Spišskej Kapituly 
má jednu ulicu po  oboch stranách s  kanonickými 
domami s dvojitými barokovými strechami. Na západe 
sa ulica rozširuje do  námestia. Tu sa nachádza veža 
s  hodinami, postavená spišským biskupom Révayom, 
ďalej biskupská rezidencia, katedrála, kňazský seminár, 
ktorého súčasťou bol aj  Rímskokatolícky učiteľský 
ústav v  Spišskej Kapitule. Na  námestí je socha sv. Jána 
Nepomuckého. Spišská Kapitula je lemovaná vysokými 
múrmi vystavenými v  rokoch 1662 – 1665, ktoré ju 
chránili pred  zbojníckymi a  vojenskými vpádmi.729 
V  roku 1241, keď bola Spišská Kapitula vyplienená 
Tatármi, nebola chránená žiadnymi múrmi. Teraz 
v tomto areáli študujú nielen teológiu bohoslovci, ktorí 
sa pripravujú na  kňazské povolanie, ale aj  laici, ktorí 
študujú sociálnu prácu a  učiteľstvo hudby a  cirkevnej 
hudby. Chystá sa aj  študijný program Teória a  dejiny 
sakrálneho umenia, keďže celý Spiš má nespočetné 
množstvo kultúrnych pamiatok, zväčša sakrálnych.730

Počiatky Rímskokatolíckeho  
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 
v Spišskom Podhradí
Spišská Kapitula sa roku 1819 stáva miestom 

Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu, prvého 
v  Uhorsku.731 Ani v  Česku v  tom čase takýto ústav 
pre budúcich učiteľov nemali. V  polovici 18. storočia 
sa z  podnetu osvietenského hnutia v  Európe vytvára 
potreba náležitého vzdelania učiteľov ľudových škôl. 
Ústavy vyššieho a stredného vzdelania už mali stáročnú 
históriu. Osvietenstvo zvýšilo pozornosť verejnosti 
o  všeobecnú ľudovú výchovu. V  spojení s  tým vznikla 
požiadavka vzdelávať učiteľov. Lenže prvé ústavy boli len 
príveskami iných ustanovizní. Vyzdvihovanie ľudovej 
výchovy a  rozmnožovanie ľudových škôl si vyžadovalo 
i  učiteľské ústavy.732 Začiatok 18. storočia je obdobím 
vzniku učiteľských ústavov pod  ochranou niekoľkých 
pedagógov, ktorí sa pokúšajú obrátiť pozornosť verejnosti 

729 DLUGOŠ, F. Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy 
v rokoch 1948 – 1989. Levoča: Nadácia Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, s. 30. 
730 Porov.: AKIMJAK, A. FRANZENOVÁ I. Kresťanské 
sakrálne umenie. Ružomberok: Verbum, 2017, s. 267 – 280.
731 MIŠKOVIČ, A. Dejiny rím. kat. učiteľského ústavu v 
Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-
katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava: 
SSV, 1931, s. 107 – 108. 
732 ŠTEPÁNKOVÁ, E., ZAPLETAL, I. Výročie vzniku 
prvého učiteľského ústavu na Slovensku. In: Pedagóg: časopis. 
Bratislava, 1969, roč. 3, č. 14, s. 466 – 469.

na  seba, oddeľujú sa od  „materských“ ustanovizní, 
prípadne od iných ústavov. Postupne sa začali zaraďovať 
do  siete iných škôl. Pozdvihnutie myšlienky ľudovej 
výchovy znamenalo viac si uctiť dieťa, zabezpečiť jeho 
práva a  individuálne zodpovedné zaobchádzanie. 
Osvietenský pohyb zasiahol územie Slovenska neskôr 
ako západnú Európu. Zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne 
obyvateľstva podľahli aj  vplyvné vrstvy spoločnosti: 
cirkev a šľachta. Práve Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule 
vzniká z iniciatívy J. L. Pyrkera, spišského biskupa, ktorý 
hneď po obsadení biskupského stolca v roku 1819 vykonal 
okružnú cestu po  svojej diecéze, aby spoznal jej život 
a potreby.733 Pri tejto príležitosti obrátil svoju pozornosť 
aj  na stav školstva, s  dôrazom na  schopnosti a  činnosť 
učiteľov. Mnohé školy národné (nationales) viactriedne 
kvitli, ba našli sa aj viaceré školy dedinské (ruralis), ktoré 
konkurovali s  národnými školami, tak počtom žiakov, 
ako i vzdelanostným a mravným prospechom. Biskup J. 
L. Pyrker našiel aj  školy, a  nebolo ich málo, ktoré boli 
úplne zanedbané. Nová generácia vyrastala alebo bez 
školy – divo, alebo aj v škole, ale bez výchovného vplyvu, 
pretože jej predstavený, učiteľ sám nebol ešte vychovaný.734 
Tieto skúsenosti biskupa utvrdili založiť učiteľský ústav, 
v ktorom by si súci mladíci osvojili výchovno-vzdelávacie 
metódy. Ako štartovací krok biskupa Pyrkera bolo 
vytvoriť peňažnú základinu pre zriadenie takého ústavu. 
Už tri mesiace po  slávnom zaujatí biskupského stolca, 
dňa 22. augusta 1819 vydal obežník Sídelnej Kapitule 
a v duchovnej správe pôsobiacemu kňazstvu, v ktorom 
vyzdvihujúc význam školy, správnu výchovu detí, ako 
aj  nádeje budúcnosti, oznámil svoj rozhodný úmysel 
zriadiť učiteľský ústav. Zdôvodnil to tým, že väčšina 
elementárnych ľudových škôl nevyhovuje svojmu cieľu, 
pretože sami tí, ktorým bola výučba a  vzdelávanie 
zverené sa potrebovali učiť a byť vedení.735 Zjavne chýbal 
prístup v  zmysle metodického usporiadania učiva, čo 
nenapĺňalo nádej v  lepšiu výchovu a  vzdelanie. Biskup 
Pyrker kládol dôraz aj  na kantorskú činnosť (cirkevný 
spev a  hru na  organe). Podľa neho svojou službou 
(spevom a  hraním na  organe) skôr nevyzdvihovali 
úroveň slávností bohoslužieb, ale pôsobili škodlivo 
a vyrušovali ľud v pobožností a slávnostnom naladení.736 

733 DOBERSBERGER, R. Osobnosť J. L. Pyrkera, biskupa 
Spišskej diecézy, vo vzťahu k problematike biskupstva v rokoch 
1818-1820. In: Zborník prednášok – 180 výročie založenia 
Učiteľského ústavu Spišská Kapitula 2. – 4. september 1999. 
734 DRAVECKÝ J. Elementárne vzdelávanie v 
cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok: Verbum, 
2011, s. 22 – 23.
735 PYRKER, J., L. Mein Leben. 1772 – 1847. Hg. V: Wien: 
Aladar Paul Czigler, 1966. 
736 OLEJNÍK, V. Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. In: 
História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-

Preparandia, ako sa v minulosti nazýval učiteľský ústav, 
mal pôvodne sídliť v Levoči. Učitelia, ktorí sa osvedčili, 
mohli zostať na svojich pôsobiskách za predpokladu, že 
získali kvalifikáciu na  učiteľskom ústave dodatočnými 
skúškami. Biskup si bol vedomý, že peňažné zdroje boli 
nedávnymi vojnami vyčerpané, že odtiaľto podpora 
na ústav nevedie, ale nenechal sa odradiť nedostatkom 
finančných prostriedkov. Biskup Pyrker sám prispel 2 
000 zlatými na  základinu, aby tak oduševnil ostatných 
a  získal kňazstvo pre dobrú vec.737 Žiadosti predostrel 
aj na župný úrad s  tým, že prípadné dary nemusia byť 
zložené v hotovosti, pretože minulé vojny sa dotkli skoro 
všetkých. Žiadal len obligácie na určitú sumu, ktoré by 
poslali diecéznemu úradu do  úschovy. Peňažité dary 
bolo možné v ľubovoľnom čase splácať, ale za povinnosti 
platiť 6 percentné zákonné úroky od  venovanej sumy 
do pokladnice základiny. Pretože biskup ako príslušník 
Cirkvi sa najviac obracal a spoliehal na kňazstvo, zrejme 
to bol aj dôvod, prečo pôvodný zámer sídla preparandia 
Levoče zmenil na  Spišskú Kapitulu a  tým súril, aby 
sídelná Kapitula zaujala stanovisko k  jeho úmyslu. 
Ako odplatu za  to biskup sľúbil, že zabezpečí kapitule 
dostatočný a zodpovedný vplyv. Toto kapitula nemohla 
biskupovi zamietnuť – tým vlastne zobrala na  seba 
realizovanie požiadavky biskupa, aby kapitula zložila svoj 
dar pre vybudovanie ústavu, keď chce byť ako korporácia 
v  zozname zakladateľov ústavu. Inak biskup podotkol, 
žeby bolo lepšie, keby každý člen sídelnej Kapituly 
osobitne vo  svojom mene zložil svoje základiny, čo by 
znamenalo dostať úplné právo na zaplnenie základinného 
miesta. Rozmnoženie celkom bezplatných základinných 
miest si želal preto, lebo bol presvedčený, že nebude 
môcť vyberať schopných a  dobrých kandidátov, ak im 
hneď od  začiatku neposkytne bezplatné zaopatrenie. 
Hlas biskupa našiel silnú odozvu v  celej diecéze hneď 
po rozoslaní obežníka a treba povedať, že prísun darov 
bol nad  očakávanie. Dá sa povedať, že išlo o  akési 
zápolenie medzi kňazmi, pričom sa ho zúčastnil každý 
diecézny kňaz. Dejiny spišského Učiteľského ústavu 
uvádzajú, že Učiteľský ústav má toľko zakladateľov, 
koľko bolo za  čias Pyrkera kňazov. Biskup priamo 
horlil za  založenie učiteľského ústavu, čo vzbudzovalo 
všeobecnú pozornosť a  nenechalo chladných ani 
šľachticov z Oravy, či židovské cirkevné obce na Orave, 
ktoré taktiež podporili ústav, lebo sa dozvedeli, že 
ich deti budú mať možnosť voľného prístupu do  škôl 

1945). Zost. Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. Prešov: 
FF PU, 2007, s. 357 – 390. 
737 DRAVECKÝ J. Elementárne vzdelávanie v 
cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok: Verbum, 
2011, s. 22 – 23. 
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k  učiteľom končiacim v  tomto ústave.738 Za  pozornosť 
iste poslúži aj  skutočnosť, že na  zriadenie internátu 
a školskej jedálne prispeli spišské šľachtičné panie, ktoré 
venovali toľko zásob, že prevyšovali potreby. Pyrker sa 
prispievateľom zavďačil u  samotného Jeho veličenstva. 
Keď už na  založenie ústavu bolo zozbieraných 19 000 
zlatých a budúcnosť ústavu bola tak zabezpečená, biskup 
Pyrker sa rozhodol túto skutočnosť oznámiť samotnému 
Jeho veličenstvu a  poprosil o  potvrdenie založenia 
ústavu.739 Jeho veličenstvo dňa 2. novembra 1819 vzalo 
na vedomie plán biskupa a uistilo biskupa, že ak predloží 
organizačný štatút ústavu, tak s  potvrdením ústavu 
nebude otáľať. Biskup Pyrker začiatkom novembra 1819 
slávnostne otvoril ústav a  19. novembra 1819 začalo 
vyučovanie.740 Knihy potrebné na  vyučovanie boli 
vytlačené v jazyku slovenskom, latinskom a nemeckom.

Rozvoj Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu 
v Spišskej Kapitule
Rozvoj Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu 

v Spišskej Kapitule nastal najmä za pôsobenia diecézneho 
biskupa, Sluhu Božieho J. E. Mons. Jána Vojtaššáka. 
Tento hneď po svojom menovaní za spišského sídelného 
biskupa, Svätým otcom Benediktom XV. v  Ríme dňa 
13. novembra 1920741, po  svojom vysvätení za  biskupa 
v  Nitre dňa 13. februára 1921742 a  po svojom uvedení 
do úradu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule dňa 
27. februára 1921743, vo  svojom programe biskupskej 
služby, zverejnenom v  pastierskych listoch zo  dňa 27. 
februára 1921, adresovaných, jeden všetkým veriacim 

738 MIŠKOVIČ, A. Dejiny rím. Kat. Učiteľského ústavu v 
Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-
katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava: 
SSV, 1931, s. 107 – 108. 
739 OLEJNÍK, V. Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. In: 
História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-
1945). Zost. Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. Prešov: 
FF PU, 2007, s. 357 – 390. 
740 MIŠKOVIČ, A. Dejiny rím. Kat. Učiteľského ústavu v 
Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia Rímsko-
katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Trnava: 
SSV, 1931, s. 107 – 108. 
741 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO: Archivo 
Concistoriale, Scepusio, Roma 1920, n. 1005/1920.
742 KUMOR, Boleslav – DLUGOŠ, František: Cirkevné 
dejiny: Súčasné obdobie 1914 – 2000. Levoča: Nadácia 
Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2004, s. 387-394. 
(ISBN 80-89170-09-9).
743 DRAVECKÝ, Ján: Vojtaššák a školstvo na území Spišskej 
diecézy. In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. 
(red. Ľuboslav Hromják a kol.) Spišské Podhradie: Nadácie 
Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2012, s. 344 – 363. 
(ISBN 978-80-89170-41-8). 

diecézy, a  druhý kňazom, píše: „Diela svoje pastierske 
začínam v  ťažkej dobe. Málo ruží, ale tým viac tŕnia 
a  bodľačia rozkladá sa na  ceste. Cesta veľmi ťažká. 
Svetová vojna narobila mnoho telesných lazárov, ale 
ešte väčší počet doráňala a  dokaličila na  duši… mnohí 
vieru stratili.“744 V  liste otec biskup vyzýval veriacich 
k vernosti Katolíckej cirkvi, k obnove Cirkvi a k obnove 
každej duše. Poukázal na  dôležitosť a  potrebu dobrej 
katolíckej výchovy detí a mládeže v cirkevných školách: 
„V tomto nám je veľmi na  pomoci náboženská škola, 
v ktorej sa dieťa Kristovej náuke priúča, osvojí si spôsob 
pravého kresťanského života, položí pevný základ čností, 
na ktorom bezpečne ďalej stavať môže.“ Biskup Vojtaššák 
tým reagoval na  snahy tzv. pokrokových učiteľov, ktorí 
chceli už vtedy celé školstvo poštátniť.

Prvé roky po  prevzatí úradu to biskup Vojtaššák 
nemal ľahké. Bolo potrebné postarať sa o majetok: kostoly, 
farské budovy, ale tiež o  budovy katolíckych ľudových 
škôl. Na biskupský úrad v Spišskej Kapitule prichádzali 
mnohé žiadosti o  finančnú výpomoc pri  oprave nielen 
kostolov, fár, ale predovšetkým pri  oprave katolíckych 
škôl. Okrem toho, v  mnohých katolíckych ľudových 

744 ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU: Pastiersky list 
biskupa Jána Vojtaššáka veriacim diecézy z 27. februára 1921. 
Spišské Podhradie, 1920. 

školách bolo potrebné riešiť personálne obsadenie miest 
učiteľov. Záujem o  tieto miesta bol veľmi malý. Ako 
príklad môžeme uviesť stav v Rímskokatolíckej ľudovej 
škole v  Zákamennom, v  rodisku otca biskupa. Bolo to 
v  roku 1922. Pretože na uvoľnené miesto učiteľa nebol 
záujemca, z troch tried museli zriadiť dve tak, že v prvej 
triede bolo 140 detí a v druhej triede 97 detí. Na voľné 
miesto bol vyhlásený súbeh, no diplomovaný učiteľ sa 
neprihlásil, preto bola prijatá učiteľka – absolventka 
meštianskej školy. Jej plat bol stanovený „z miestnych 
prameňov“ 10,- Kčs mesačne. Inde mali školy problémy 
s  nedostatkom učební, prípadne s  nevyhovujúcim 
stavom budov škôl. Z  listu farára, predsedu školskej 
stolice v  Bobrove zo  dňa 14. júla 1922 adresovaného 
spišskému biskupovi sa dozvedáme, že školu s  dvoma 
triedami navštevuje 130 žiakov a „súcich miest niet, nové 
ale postaviť obecenstvo v terajšom čase nie je v stave…“745 
Napriek tomu všetkému, otcovi biskupovi Vojtaššákovi 
veľmi záležalo na  tom, aby cirkev mohla zriaďovať 
a spravovať vlastné cirkevné školy.

V dňoch 6. a 7. novembra 1929 sa v Spišskej Kapitule 
konala oslava 110. výročia založenia prvého Učiteľského 
ústavu v Uhorsku a tým aj v Československej republike. 
Na  uvedenej slávnosti vystúpil aj  biskup Ján Vojtaššák 
s  otváracou rečou. V  úvodnej časti svojho príhovoru 
ocenil historický a  kultúrny význam založenia 
učiteľského ústavu a v tomto kontexte vyzdvihol zásluhy 
zakladateľa ústavu – biskupa Ladislava Pyrkera a  jeho 
prvého riaditeľa Juraja Páleša. V záverečnej časti svojho 
príhovoru sa obrátil na  prítomného zástupcu štátu, 
krajinského inšpektora Ferdinanda Píseckého a naznačil, 
čo vníma ako problém vo vzťahoch štát a cirkev v oblasti 
školstva. Doslova povedal: „My vedeli by sme byť vďační, 
keby sme našli porozumenia. My sme vychovávali, ako 
vychovávame dnes učiteľov pre celé Slovensko a do roku 
1918 pre celé bývalé Uhorsko. V tom smysle totiž, že naši 
abiturienti azda väčším dielom slúžili iným krajom, ako 
svojej rodnej diecéze, štátnym, ako cirkevným školám. 
Udržovateľ ústavu mohol si nárokovať celým právom 
podporu naň tak z  iných diecéz, ako aj  od štátu. Čo 
do  budúcnosti, našou horúcou túžbou je primerane 
pokročiť k  požiadavkám doby a  pevne dúfame, že doba 
našej národnej slobody aj  v  tomto ústave svoj obraz 
a  charakter tak vnútorne, ako aj  zovnútorne odtlačí. 
Vedeli by sme aj  vyššie lietať, mali by sme práve tisíc 
chutí do toho, keby nás len v letku nehatili a nám krídla 
nepodstrihávali.“ A ďalej ešte povedal: „Cirkev katolícka 
má vo  svete poslanie učiť: učiť všetky národy, všetkých 
ľudí každého stavu, každého veku, každej triedy. To právo 

745 ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU: Acta curiae 
episcopalis Scepusiensis. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 
1922, nr. 277/1922. 

chce všade, kdekoľvek je, verne uplatniť a štátom i na poli 
školstva pomáhať: so štátmi na poli školstva ruka v ruke 
pracovať. Pravda, v  každom štáte nájde sa práve viacej 
ako dosť kazimierov, ktorí majú akýsi nepochopiteľný 
a  nevysvetliteľný záujem pracovať na  tom, žeby sa štáty 
a cirkev na poli školstva dokonca neporozumeli a neshodli. 
My týmto ústavom chceme i  naďalej realizovať rozkaz 
Kristov: chceme nielen učiť, ale chceme aj vychovávať tých, 
ktorých povolaním bude učiť a vychovávať aj štátu dobrých, 
spoľahlivých, osožných občanov. Hoci sme si vedomí toho, 
že tým len svoju občiansku povinnosť vyplňujeme: predsa 
budeme ju plniť ešte ochotnejšie, keď pocítime, že štát naše 
šľachetné snahy, najúprimnejšie úmysly a  veľké obety, 
ktoré prinášame na oltár ľudovej osvety, aspoň uznaním 
a porozumením honorovať bude.“746

Po biskupovi Jánovi Vojtaššákovi na  tejto slávnosti 
vystúpil aj košický biskup Mons. Jozef Čársky, predseda 
Katolíckej školskej rady na Slovensku. K otázke vzťahu 
Cirkev a  škola povedal: Úlohou školy je naučiť žiakov 
vedomostiam pre život potrebným alebo osožným 
a  vychovávať ich k  mravne dobrému životu. Mravne 
dobrý život pre človeka veriaceho znamená: Bohu slúžiť, 
dľa jeho vôle a  príkazov žiť. U  kresťana znamená. Dľa 
Evanjelia, t. j. po  kresťansky žiť.“ Podľa neho bola 
takmer úplná zhoda názorov Cirkvi a štátu o prvej úlohe 
školy – naučiť vedomostiam. Veľký rozdiel však nastával 
pri druhej úlohe školy – t. j. pri chápaní pojmu výchova 
a  najmä pri  otázke cieľa výchovy. Ďalej biskup Čársky 
uviedol, že celá otázka vzťahu Cirkvi a školy sa „zvrtne 
na tom, že niektorí nemajú jasnú odpoveď na otázku: Kto 
je oprávnený ustáliť cieľ výchovy a vzdelávania? Odpoveď 
katolíckych pedagógov je jasná: Ustáliť cieľ školskej výchovy 
a  riadiť proces vzdelávania majú tri činitele: rodičia, 
štát a  Cirkev, pričom prvým rozhodujúcim činiteľom sú 
rodičia. Kto toto právo rodičom odopiera – ako to podľa 
biskupa hlásali socialisti – ten odopiera i  existenčné 
právo manželstva, ktorého úlohou je aj výchova dietok. 
Socialisti a  tzv. pokrokoví učitelia tej doby hlásali, 
že právo určovať cieľ výchovy má štát. Ďalej biskup 
Čársky vtedy zdôraznil: „Teda rodičom prináleží právo 
na výchovu dieťaťa, ktorej cieľ nemôže byť iný, ako časná 
i večná blaženosť dieťaťa… Toto prirodzené právo rodičov 
na výchovu treba prízvukovať proti hlásateľom výlučného, 
resp. prvotného práva štátu na  výchovu. Priznať štátu 
toto právo by znamenalo, alebo by mohlo znamenať 
najväčšie tyranstvo.“ Právo rodičov na  výchovu detí je 
prvotné a  priame. Právo štátu na  výchovu je druhotné 
a  nepriame. Rodina totiž bola skôr ako štát. Rodiny 

746 Porov. MIŠKOVIČ, A. Dejiny rím. Kat. Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia 
Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. 
Trnava: SSV, 1931, s. 107 – 108. 

Pohľad na veže Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.
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sa zomkli a  utvorili štát nie preto, aby mu svoje práva 
odovzdali, ale preto, aby si ich pomocou štátu chránili! 
Keby mal štát rovnaké právo na výchovu detí ako rodičia, 
bola by ochromená jednotnosť výchovy.747

Biskup Ján Vojtaššák v  nasledujúcich rokoch 
požadoval od  štátu, v  zhode s  Katolíckou radou 
na Slovensku, plniť nasledovné požiadavky:
1. Cirkev má právo vyučovať v škole náboženstvo, a to 

absolútne a autonómne.
2. Keďže výchova nie je osobitným výchovným 

predmetom, ale je cieľavedomým vedením dieťaťa 
k mravnému zdokonaľovaniu sa – a to sa uskutočňuje 
v  celom vyučovacom procese, vo  vystupovaní 
učiteľa, v školskom poriadku, pri vyučovaní všetkých 
predmetov – Cirkev má mať slovo:

• Pri schvaľovaní a výbere školských učebníc
• Pri výchove učiteľov a ich výbere na učiteľské miesta
• Pri riadení náboženského života školskej mládeže
• Cirkev má právo zakladať školy (Cirkevný zákonník 

kán. 1375)
Na kultúrny boj o  školu a výchovu, ktorý v  rokoch 

po prvej svetovej vojne prebiehal vo všetkých krajinách 
Európy, reagoval aj  vtedajší pápež Pius XI. Vo  svojej 
encyklike DIVINI ILLIUS MAGISTRI z  31. 12. 1929. 
V úvode pápež píše: „So žiaľom pozorujeme, že mnohým 
príliš často chýba jasný a  správny úsudok aj  v  otázkach 
najzákladnejších. A  potom pokračuje: Množia sa 
autori nových teórií o  výchove, vymýšľajúci a  naširoko 
vysvetľujúci nové výchovné spôsoby a prostriedky, ktorými 
vraj možno ľahšie a  účinnejšie dospieť k  takej výchove, 
pomocou ktorej by v  budúcnosti ľudia dosiahli túženú 
blaženosť na  zemi.748 Pápež na  tieto názory odpovedá: 
Kresťanská výchova pomáha mladému človekovi 
dosiahnuť najvyššie Dobro, totiž Boha a  ľudskej 
spoločnosti najväčší blahobyt, pokiaľ je to na  zemi 
možné. Nemôže však dosiahnuť blaženosť na zemi ten, 
kto netúži po blaženosti v nebi, lebo pôvodcom každej 
blaženosti časnej i večnej je Boh, od ktorého sme vyšli 
a  k  nemu by sme sa mali vrátiť. Ďalej pápež vo  svojej 
encyklike dáva odpovede na otázky: kto má vychovávať, 
kto výchovu potrebuje, aké má byť výchovné prostredie 
a  okolnosti výchovy a  najmä, aký je cieľ a  prostriedky 
kresťanskej výchovy. Na  prvé miesto dáva rodinu, 

747 DRAVECKÝ, Ján: Vojtaššák a školstvo na území Spišskej 
diecézy. In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. 
(red. Ľuboslav Hromják a kol.) Spišské Podhradie: Nadácie 
Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2012, s. 344 – 363. 
748 PIUS XI. Divini illius magistri: encyklika z 31. 12. 1929. 
Vatikán, 1929. 

potom občiansku spoločnosť a napokon Cirkev.749 Štátu 
prináleží všemožne a  dobroprajne napomáhať rodine 
a Cirkvi a ich výchovnú činnosť dopĺňať, ak nedosahuje 
svoj cieľ alebo, ak je nedostatočná, aj vlastnými školami, 
pretože „štát ako nik iný oplýva prostriedkami, danými mu 
na to, aby napomáhal potreby všetkých, a sluší sa, aby ich 
aj použil v prospech všetkých tých, od ktorých pochádzajú“. 
Napokon pápež dáva jasné stanovisko k  návšteve 
neutrálnych, laických a nenáboženských škôl. Doslovne 
píše: Návšteva škôl nekatolíckych alebo neutrálnych alebo 
miešaných (totiž takých, ktoré sa otvárajú bez rozdielu pre 
katolíkov i  nekatolíkov) sa zakazuje katolíckym deťom. 
A môže byť iba trpená – keď s tým súhlasí ordinárius – za 
určitých miestnych a  časových okolností, keď sú dané 
zvláštne záruky.“750

Biskup Ján Vojtaššák sa snažil bezvýhradne 
uskutočňovať smernice Rímskeho pápeža vo  svojej 
diecéze, a  tak sa postaral, že na území Spišskej diecézy 
až do jeho násilného internovania (1949) a následného 
zatknutia (1950) sa zachovali všetky existujúce cirkevné 
školy a  mnoho ďalších sa pod  jeho vedením diecézy 
zakladali a  to vo  všetkých stupňoch: základnom, 
strednom i vysokoškolskom. Prípravou pre túto činnosť 
boli Synodálne ustanovenia z  roku 1925, kde otázkam 
školstva venoval celú XXVII. kapitolu Prvej synody 
Spišskej diecézy (21. – 22. júl 1925). Problematiku 
školstva rozdelil do  týchto častí: úvod (§ 169), stredné 
školstvo (§ 170), ľudové školstvo (§171 – 179), učiteľstvo 
a spravovanie školy (§ 180 – 186), školská stolica (§ 187), 
dozor nad školami (§ 188).

Synoda vyslovila nespokojnosť s  porušovaním práv 
katolíckych detí na  katolícku výchovu, s  porušovaním 
slobody svedomia a  práva rodičov na  školu, ktorá by 
zabezpečila duchovný a  telesný vývin ich detí podľa 
Božích príkazov a  náboženstva rodičov. Deklarovala 
zároveň porušovanie historicky nadobudnutého 
a  založeného práva Cirkvi na  vlastné školy. Katolícka 
cirkev žiadala štát, aby morálne a  hmotne umožnil 
existenciu katolíckych škôl tým, že preberie na  seba 
zodpovednosť finančne prispievať na  cirkevné školy 
rovnako ako na štátne, čo zdôvodnila tým, že veriaci sú 
daňovníkmi štátu a prispievajú do štátneho rozpočtu.

Biskup Ján Vojtaššák teda žiadal štátom platenú 
cirkevnú školu s učiteľmi cirkevnými štátom platenými.

749 Porov. AKIMJAK, A. J. E. Mons. Ján Vojtaššák a jeho 
prínos pri budovaní vzdelanostných inštitúcií v Spišskej diecéze. 
Spišská Kapitula-Spišské Podhradie: Konferencia, 2018. 
750 Porov. MIŠKOVIČ, A. Dejiny rím. Kat. Učiteľského 
ústavu v Spišskej Kapitule. In: Pamätník 110 ročnice založenia 
Rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. 
Trnava: SSV, 1931, s. 107 – 108. 

Napriek tomu, že ľavicovo orientované politické 
sily, osobitne Komunistická strana Československa 
žiadala poštátnenie škôl, ku  koncu obdobia existencie 
prvej Československej republiky v  Spišskej diecéze 
dominovali konfesijné ľudové školy, a  to tak katolícke, 
ako aj  evanjelické. Prehľad ľudových škôl v  Spišskej 
diecéze v roku 1939 bol nasledovný751:

Typ školy
Počet škôl Počet žiakov

počet % počet %
katolícka 231 58,3 29 501 64,2 
evanjelická 55 13,9 4 151 9,0 
židovskáu 5 1,3 252 0,5
štátna 64 16,2 8 012 17,4 
obecná 41 10,4 4 034 8,8 
Spolu 396 45 950

Okrem základných ľudových škôl, na území Spišskej 
diecézy už v  roku 1918 boli aj  tieto stredné katolícke 
školy:
1. Kráľovské katolícke gymnázium v Levoči 

a v Trstenej,
2. Katolícke piaristické gymnázium v Ružomberku 

a v Podolínci,
3. Evanjelické gymnázium v Kežmarku a v Spišskej 

Novej Vsi.
Okrem toho štátne gymnázium bolo v  Liptovskom 

Mikuláši,
Štátna reálka v  Levoči a  štátna dievčenská škola 

v Levoči.
Medzi vysoké školy na území Spišskej diecézy (a to 

už od r. 1918) treba zarátať predovšetkým tieto:
1. Vysoká škola bohoslovecká v Spišskej Kapitule-

Spišskom Podhradí
2. Malý Kňazský seminár v Levoči
3. Učiteľská akadémia (ústav) pre mužov v Spišskej 

Kapitule a pre ženy v Levoči.
Okrem toho tu bol aj Štátny učiteľský ústav v Spišskej 

Novej Vsi.752

Všetky tieto cirkevné školy biskup Ján Vojtaššák 
udržiaval, zveľaďoval a  bránil pred  ich násilným 

751 Porov. DRAVECKÝ J. Elementárne vzdelávanie v 
cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok: Verbum, 
2011, s. 60 – 73. 
752 OLEJNÍK, V. Učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. In: 
História najstarších učiteľských ústavov na Slovensku (1819-
1945). Zost. Eduard Lukáč, Vladimír Michalička a kol. Prešov: 
FF PU, 2007, s. 391 – 418.

zatvorením až do  svojho zatknutia. Po  štyridsiatich 
rokoch zastavenia činnosti týchto cirkevných škôl sa nám 
opäť naskytla možnosť tieto cirkevné školy opäť budovať 
a zveľaďovať. Záleží len na nás, ako túto historickú úlohu 
splníme my, veriaci dnešnej doby.

Počas obdobia Slovenského štátu (1939 – 1944) sa 
budovala škola národná a kresťanská. Zákon č. 308/1940 
SR stanovil jednotné ľudové školy, ktoré mohli byť buď 
cirkevné – konfesijné, alebo obecné – interkonfesijné. 
Tento zákon vytvoril pre cirkevné ľudové školy veľmi 
priaznivé podmienky tak z hľadiska ich zriaďovania, ako 
aj  z  hľadiska finančného zabezpečenia ich prevádzky. 
Katolíci (80,6 %) s  evanjelikmi (14,6 %) vtedy tvorili 
95,2 % obyvateľstva. Židia a  obyvatelia bez vyznania 
tvorili vtedy 4,8 %. Týchto necelých 5 % obyvateľov 
sa cítilo dotknutých tým, že sa im akoby vnucoval 
kresťanský svetonázor. Hoci židia naďalej mohli vyznávať 
a praktizovať svoju vieru aj na verejnosti.753

Súčasný stav cirkevnej hudby  
v Spišskej Kapitule
Na činnosť Učiteľského ústavu v  Spišskej Kapitule 

po zmenených politických podmienkach u nás nadviazal 
najprv Katecheticko-pedagogický inštitút sv. Ondreja, 
ktorý bol založený v  roku 1995 v  Ružomberku.754 
Najprv patril pod  Trnavskú univerzitu, neskôr sa 
pretransformoval na  Katecheticko-pedagogickú 
fakultu Žilinskej univerzity a  v  jubilejnom roku 2000 
spolu s  Filozofickou fakultou bol základom Katolíckej 
univerzity, ktorá mala dve fakulty a  to Pedagogickú 
a Filozofickú. Neskôr k nim pribudla Zdravotnícka fakulta 
a  Teologická fakulta v  Košiciach. V  Spišskej Kapitule 
vzniklo rektorátne pracovisko Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, ktorý je afiliovaný 
pod Teologickú fakultu KU v Košiciach. Toto pracovisko 
nadviazalo na Kňazský seminár na Spiši, ktorý vzdelával 
a  vychovával budúcich kňazov a  na Rímskokatolícky 
učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, ktorý od 19. 11. 1819 
do  30. 06. 1950 vzdelával učiteľov.755 Bolo to v  rámci 
prípravy učiteľov pre ľudové školy na  Slovensku, 
predovšetkým na  Spiši, a  to podľa požiadaviek, aké 
v bývalom Uhorsku zaviedla panovníčka Mária Terézia 

753 Porov. DRAVECKÝ J. Elementárne vzdelávanie v 
cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok: Verbum, 
2011, s. 60 – 73.
754 AKIMJAK, A. Informácie o štúdiu na PF KU. 
Ružomberok. PF KU, 2004, s. 3 – 4. 
755 Porov. DLUGOŠ, F. Prenasledovanie veriacich Spišskej 
diecézy v rokoch 1948-1989. Levoča: Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, s. 235 – 236. 



196 197

(dekrétom Ratio educationis publicae… z  roku 1777)756. 
Učiteľ sa vtedy nazýval aj kantor, a  tak okrem toho, že 
spieval a hral na organe počas bohoslužieb v kostole, mal 
aj povinnosť učiť v miestnej ľudovej škole.

Momentálne v Spišskej Kapitule na tomto študijnom 
programe študuje spolu už 90 študentov – na bakalárskom 
stupni 60 denných študentov a na magisterskom stupni 
30 študentov, z toho 25 denných a 5 externých.757

Záver
V  Spišskej Kapitule sa Učiteľstvo hudby a  cirkevnej 

hudby vyučuje preto, aby súčasní učitelia boli schopní 
plniť svoje úlohy v oblasti hudby nielen v škole, na ktorej 
učia, ale v  oblasti cirkevnej hudby aj  v  kostole, kam 
so  svojimi deťmi prichádzajú na  bohoslužby. Nanovo 
otvorený študijný program cirkevnej hudby v súčasnosti 
garantujú a  zabezpečujú: prof. PhDr. ThDr. Amantius 

756 MÁRIA TERÉZIA: Ratio educationis publicae totiusque 
rei litterariae per regnum Hungariae et provincias eidem 
adnexas, (Sústava verejnej výchovy a všetkého školstva 
v uhorskom kráľovstve a k nemu pripojených provinciách). 
Tomus I., Viedeň: Vindobonae, 1777. 
757 Porov. TEOLOGICKÁ FAKULTA KU, Výročná správa 
KU v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2020. 
Košice: TF KU, 2020, s. 37 a 46. 

Akimjak, PhD., Prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc., Prof. 
ThDr. Ing. arch. Jozef Hlinický, CSc., PhD., doc. PaedDr. 
Rastislav Podpera, PhD., doc. PaedDr. Marián Janek, 
PhD., doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., doc. PhDr. 
Mária Gažiová, PhD., PaedDr. Mgr. art. Ján Gabčo, PhD., 
PaedDr. Mgr. art. Andrej Môcik, PhD., PaedDr. Mgr. 
art. Miroslav Kopnický, PhD., Mgr. art. Stanislav Šurín, 
PhD., Mgr. art. Hana von Schlosser, ArtD., PaedDr. Jozef 
Jendrichovský, PhD., PaedDr. Božena Švábová, PhD., 
PaedDr. Mgr. art. Peter Šterbák, DiS. art., Mgr. Vladimír 
Tomko, DiS. art., Mgr. Peter Dubivský, DiS. art. Mgr. 
Gabriela Tomková, DiS. art., a ďalší. Súčasní pedagógovia 
a  študenti cirkevnej hudby v  Spišskej Kapitule 
okrem štúdia cirkevnej hudby hudobne zabezpečujú 
aj  liturgické obrady, slávené v  Spišskej katedrále sv. 
Martina v Spišskej Kapitule a to najmä tie, ktoré sú často 
prenášané masmédiami do celého Slovenska.

PREHĽAD KŇAZOV 
V SLUŽBE PREDSTAVENÝCH 
A PROFESOROV 
V KŇAZSKOM SEMINÁRI
doc. ThDr. Peter Majda, PhD. 
ThLic. Martin Majda, PhD.

Táto kapitola ponúka schematický prehľad 
predstavených kňazského seminára od  jeho počiatkov 
po súčasnosť. Zároveň ponúka prehľad profesorov, ktorí 
zabezpečovali výučbu jednotlivých predmetov od  roku 
1815 do roku 1950 a od roku 1990 až po súčasnosť.

Pri spracovaní tejto kapitoly sme vychádzali 
z  nasledujúcich archívnych dokumentov: Protocollum 
status personalis Sacerdotum dioecesis Scepusiensis, Tomus 
I., Tomus II., Schematismus Almae dioecesis Scepusiensis 
1940, Schematismus Almae dioecesis Scepusiensis 1948, 
Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978, 
Schematizmus Spišskej diecézy 1992, Schematizmus 
Spišskej diecézy 1996, Schematizmus Spišskej diecézy 
2005, Schematizmus Spišskej diecézy 2010, Schematizmus 
Spišskej diecézy 2017.

Jednotlivé údaje sme porovnávali aj  s  novšími 
monografiami: JARAB, J. – SEČKA, Š. a  kol. V  mene 
Božom-Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka, 2000; DLUGOŠ, F. Spišský seminár už 
dvesto rokov vychováva kňazov, 2015.

Rektori:

1815 – 1826 Daniel Udránsky
1826 – 1837 Jozef Marcinko
1837 – 1842 Dominik Biacovský
1842 – 1846 Daniel Udránsky (po druhý raz)
1846 – 1862 Michal Labucký
1862 – 1865 Jozef Berzák
1865 – 1872 Karol Pisch
1872 – 1887 Pavol Richnavský
1887 – 1889 Ján Čája
1889 – 1894 Pavol Richnavský (po druhý raz)
1894 – 1913 Viktor Horváth
1915 – 1919 Ján Jurík
1919 – 1921 Ján Vojtaššák
1921 – 1931 Jozef Vojtiček
1931 – 1938 Ján Ferenčík
1938 – 1945 Ferko Skyčák
1945 – 1950 Štefan Barnáš
1990 – 2014 Jozef Jarab
2014   Peter Majda

Prodirektori:

1815 – 1826 Daniel Udránsky
1826 – 1830 Jozef Belík, biskup
1830 – 1837 Jozef Marcinko
1837 – 1842 Dominik Biacovský
1842 – 1846 Daniel Udránsky (po druhý raz)
1846 – 1866 Michal Labucký
1866 – 1889 neobsadené
1889 – 1894 Pavol Richnavský
1894 – 1909 Ignác Zimmermann
1909 – 1923 Viktor Horváth
1913 – 1914 neobsadené
1915 – 1919 Ján Jurík

Vicerektori

1816 – 1824 Jozef Marcinko
1825 – 1827 Jozef Cibula
1827 – 1829 Jozef Machay
1830 – 1831 Michal Madanský
1832 – 1833 Ján Maržinský
1834 – 1836 Imrich Popovič
1837  Štefan Roman
1838 – 1842 Gustáv Neupauer
1843 – 1850 Ján Janečko
1850 – 1860 Ondrej Pitoňák
1861 – 1876 Karol Barvulský
1876 – 1882 Ján Hlebík
1882 – 1893 Ján Stanko
1893 – 1907 Ondrej Truník
1907 – 1913 Dr. Fridrich Rolný
1913 – 1916 Dr. Ján Jurík
1916 – 1922 Štefan Zahuranec
1922 – 1927 Dr. Alexander Horváth
1927 – 1930 Dr. Štefan Ľach
1930 – 1938 Ferko Skyčák
1938 – 1939 Dr. Štefan Barnáš
1939 – 1950 Ján Jalovecký
1950 – 1950 Dr. Ladislav Hanus
1990 – 2002 Štefan Sečka
2002 – 2014 Dušan Škrabek
1997 – 1999 Štefan Boržík-formátor
1997 – 2004 Štefan Vitko-formátor
1999 – 2015 František Reguly-formátor
2014 – 2015 Ondrej Štefaňák
2015 – 2020 Jozef Holubčík
2020 –    Michal Janiga

Špirituáli

1815 – 1822 Jozef Klinovský
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1822 – 1827 Jozef Marcinko
1827 – 1830 František Šolz
1830 – 1838 Jozef Kolbay
1838 – 1846 Jakub Jančík
1846 – 1850 Štefan Hýroš
1850 – 1854 Jozef Machay
1854 – 1874 Alojz Kavač
1874 – 1878 Dr. Koloman Belopotocký
1878 – 1880 Viktor Horváth
1881 – 1891 Dr. Ignác Zimmermann
1891 – 1907 Dr. Fridrich  Rolný
1907 – 1916 Dr. Pavol Doľák
1916 – 1919 Dr. Alexander Horváth
1919 – 1926 Dr. Ján Ferenčík
1926 – 1935 Dr. Štefan Faith
1935 – 1936 Dr. Ján Ferenčík (supl.)
1936 – 1938 Dr. Ján Čarnogurský
1938 – 1942 Oto Holúsek
1942 – 1950 Dr. Jozef Ligoš
1990 – 1991 Jaroslav Dolák
1990 – 1995 Bartolomej Urbanec
1990 – 1994 Vladimír Vojtašák
1991 – 1997 Ján Koreň
1991 – 1994 Marián Čižmár
1991 – 1994 Ján Maga
1994 – 1997 Tomáš Čap
1994 – 2002 Pavel Kolivoška
1994 – 1997 František Novajovský
1994 – 2003 Ľubomír Stanček
1995 – 2014 Jozef Bieľak
1997 – 2017 Ján Kuboš
1997 – 1999 Ján Mihok
2014 – 2019 Jaroslav Barta
2020 –  František Fudaly
2020 –  Martin Majda

Prefekti

1815 – 1822 Anton Majdon
1822 – 1823 Martin Suchodolský
1823 – 1830 Dominik Biacovský
1830 – 1834 Ján Maružinský (supl.)
1834 – 1837 Imrich Popovič
1837 – 1844 Štefan Roman
1844 – 1846 Ignác Reindl
1846 – 1850 Jakub Jančík
1850 – 1860 Alexander Grús
1860 – 1874 Dr. Ján Vajdovský
1874 – 1881 Dr. Ján Čája
1881 – 1888 Aurel Klinovský

1888 – 1896 Dr. Karol Wildfeuer
1896 – 1906 Dr. Ján Štukner
1906 – 1908 Dr. Jozef Kožár
1909- 1920 Dr. Alexander Horváth
1920 – 1922 Dr. Štefan Ľach
1922 – 1927 Ferko Skyčák
1927 – 1933 Dr. Michal Mrkva
1933 – 1938 Dr. Štefan Barnáš
1938 – 1950 Dr. Mikuláš Stanislav
1990 – 1997 Štefan Vitko
1991 – 1992 Martin Uháľ
1992 – 1997 Ján Maňko 
1997 – 1999 Jozef Píra
1997 – 1999 František Reguly
1999 – 2015 Ondrej Borsík
2015 – 2020 Martin Majda

Prehľad vyučujúcich v kňazskom seminári 
v rokoch 1815-1950

Roky Vyučujúci Predmet
1815/16 – 1820/21 Alojz Lot Dogmatika
1815/16 – 1818/19 Daniel Udranský Právo, História

1815/16 – 1834/35 Anton Majdon Morálka, 
Pastorálka

1815/16 – 1820/21 Jozef Klinovský Biblikum
1819/20 – 1828/29 Štefan Lang Právo, História

1821/22 – 1827/28 Jozef Marcinko Morálka, 
Pastorálka

1821/22 Martin 
Suchodolský Biblikum

1822/23 – 1835/36 Dominik 
Biacovský Biblikum

1829/30 – 1841/42 Jozef Kolbay Morálka, 
Pastorálka

1829/30 – 1830/31 František Scholz Právo, História
1831/32 Ján Maružinský Právo, História

1831/32 – 1844/45 Roman 
Kežmarský Právo, História

1835/36 Ondrej Kučma Dogmatika
1836/37 Imrich Popovič Dogmatika
1836/37 – 1842/43 Štefan Roman Biblikum
1837/38 – 1850/51 Ignác Reindel Dogmatika

1842/43 – 1866/67 Michal Labucký Morálka, 
Pastorálka

1843/44 – 1850/51 Jakub Jančík Biblikum
1844/45 – 1850/51 Štefan Hýroš Právo, História
1850/51 – 1880/81 Martin Alth Dogmatika
1851/52 – 1864/65 Alexander Grús Právo, História

Roky Vyučujúci Predmet
1851/52 – 1871/72 Karol Pisch Biblikum

1858/59 – 1879/80 Dr. Pavol 
Richnavský

Dogmatika, 
Právo, História

1859/60 – 1872/73 Dr. Ján Vajdovský Morálka, 
Pastorálka

1872/73 – 1883/84 Dr. Ján Čája Biblikum

1872/73 – 1875/76 Dr. Karol 
Belopotocký

Morálka, 
Pastorálka

1877/78 – 1896/97 Dr. Ignác 
Zimmemann

Morálka, 
Pastorálka

1881/82 – 1903/04 Viktor Horváth Dogmatika

1883/84 – 1890/91 Dr. Martin 
Pirhala Biblikum

1883/84 – 1901/02 Dr. Karol 
Wildfeuer Právo, História

1889/90 – 1893/94 Dr. Ján Zeleňák Biblikum

1895/96 – 1911/12 Dr. Fridrich 
Rolný

Morálka, 
Pastorálka

1897/98 – 1923/24 Dr. Ján Jurík Dogmatika, 
História

1895/96 – 1904/05 Dr. Ján Stuckner Filozofia
1901/02 – 1915/16 Dr. Ján Pollák Biblikum 

1905/06 – 1915/16 Dr. Pavol Doľák Morálka, 
Pastorálka

1905/06 – 1907/08 Dr. Jozef Kožár Dogmatika, 
Filozofia

1905/06 – 1930/31 Dr. Alexander 
Horváth

Dogmatika, 
Filozofia

1905/06 Štefan Hajós Dogmatika

1920/21 – 1923/24 Dr. Jozef 
Tomanócy Dogmatika

1920/21 – 1936/37 Dr. Štefan Ľach Biblikum

1921/22 – 1926/27 Jozef Vojtíček Morálka, 
Pastorálka

1922/23 – 1944/45 Ferko Skyčák Filozofia
1924/25 – 1926/27 Dr. Ján Ferenčík Právo, História

1924/25 – 1935/36 Dr. Štefan Faith Morálka, 
Pastorálka

1926/27 Dr. Vojtech 
Kováč Právo, História

1927/28 – 1950 Dr. Jozef Špirko Právo, História, 
Dogmatika

1927/28 – 1932/33 Dr. Michal Mrkva Dogmatika
1931/32 – 1938 Dr. Ján Ferenčík Právo, História
1933/34 – 1950 Dr. Štefan Barnáš Dogmatika

1936/37 – 1937/38 Dr. Ján 
Čarnogurský

Morálka, 
Pastorálka

Roky Vyučujúci Predmet

1937/38 – 1950 Dr. Mikuláš 
Stanislav Biblikum

1938/39 – 1950 Dr. Ladislav 
Hanus

Morálka, 
Pastorálka

1938/39 – 1945/46 Ján Jalovecký Pastorálka

1939/40-1950 Dr. Valent 
Kalinay Dogmatika

Prehľad vyučujúcich v kňazskom seminári 
v rokoch 1990-2020

Roky Vyučujúci Predmet

1990/91 – súčasnosť Amantius 
Akimjak

Liturgika, 
Liturgický spev, 
Filozofia

1990/91 – 1992/1993 Barnabáš 
Bacskai Filozofia

2014/15 – 2018/19 Jaroslav Barta Špirituálna 
teológia

1995/96 – súčasnosť Jozef Bieľak

Fundamentálna 
teológia, 
Špirituálna 
teológia

1996/97 – 1998/99 Jana Brillová Etika
1999/00 – 2014/15 Ondrej Borsík Misiológia
1990/91 – 2003/04 Štefan Boržík Dejiny filozofie
2001/02 – 2003/04 Róbert Brtko Právo

1992/93 – 1994/95 Bartolomej 
Buráš Liturgický spev

1994/95 – 1996/97 Tomáš Čap Špirituálna 
teológia

1991/92 – 1993/94 Marián Čižmár Biblikum

1995/96 – 2008/09 František 
Dlugoš Cirkevné dejiny 

1990/91 Jaroslav Dolák Špirituálna 
teológia

1990/91 – 1994/95 Pavol Dráb Fundamentálna 
teológia

1992/93 – 1994/95 Juraj Dravecký Anglický jazyk
2017/18 – súčasnosť Jozef Dronzek Dejiny filozofie
1994/95 – 2003/04 Ján Duda Právo
1992/93 – 1993/94 Michal Fedor Metodológia
1993/94 – 1995/96 Peter Fidermak Sociálna náuka

1990/91 – 2014/15 Alojz 
Frankovský Dogmatika

2015/16 – súčasnosť František 
Fudaly

Špirituálna 
teológia, 
Dogmatika

2020/21 – súčasnosť Mária Gážiová Psychológia
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Roky Vyučujúci Predmet

1992/1993 Stanislav 
Gurský Gréčtina

1993/94 – 1995/96 Peter Holec Právo
2015/16 – 2019/20 Jozef Holubčík Kancelaristika
1992/93 – 2003/04 Ján Horník Slovenský jazyk

2009/10 – súčasnosť Ľuboslav 
Hromjak

Cirkevné dejiny, 
Patrológia, 
Sakrálne 
umenie

1995/1996 Štefan Hudzík Cirkevné 
umenie

2009/10 – 2013/14 Jana Hurajtová

Katechetika, 
Didaktika 
náboženskej 
výchovy

1990/91 – 2002/03 Ivan 
Chalupecký Cirkevné dejiny

1997/98 – 1999/00 Eva Ivanová Etika
1993/94 – 1998/99 Pavol Janáč Filozofia
2014/15 – súčasnosť Michal Janiga Pastorálka
1990/91 – 2013/14 Jozef Jarab Pastorálka

1997/98 Cyril Jančišin Staroslo-
vienčina

1993/94 – 1994/95 Jozef Jurko Fundamentálna 
teológia

2013/14 – súčasnosť František 
Knapík

Katechetika, 
Pedagogika

2005/06 – súčasnosť Martin Koleják Morálka

1994/95 – 2010/11 Pavel Kolivoška
Špirituálna 
teológia, 
Katechetika

1990/91 – 1993/94 Anton Konečný Liturgika, 
Liturgický spev

2009/10 – 2013/14 Anna Kopecká

Katechetika, 
Didaktika 
náboženskej 
výchovy

1990/91 – 1996/97 Ján Koreň Starý zákon

2011/12 – 2013/14 Alojz 
Kostelanský Katechetika

1990/91 – 1999/00 Štefan 
Krigovský

Francúzsky 
jazyk

1993/94 – 1994/95 Jozef Krištof Cirkevné dejiny

1997/98 – 2016/17, 
2020/21-súčasnosť Ján Kuboš

Špirituálna 
teológia, 
Fundamentálna 
teológia

1990/91 – 2003/04 Jozef Kuruc Latinčina, 
Gréčtina

Roky Vyučujúci Predmet

1994/95 Miroslav Labač Východná 
liturgika

1993/94 –  1998/99 Jozef Leščinský Biblikum
1990/91 – 1995/96 Ján Maga Nový zákon
2014/15 – 2019/20 Peter Majcher Taliančina

2014/15 – súčasnosť Peter Majda

Pastorálka, 
Homiletika, 
Rétorika, 
Masmediálna 
komunikácia, 
Past. liturgika, 
Past. 
psychológia, 
Past. medicína, 
Past. prax, 
Liturgická prax

2015/16 – súčasnosť Martin Majda 

Misiológia, 
Ekumenizmus, 
Sociálna náuka 
cirkvi

1992/93 – 1996/97 Ján Maňko Pedagogika
1990/91 – 1993/94 Michal Marek Právo

1997/98 – 1998/99 Ján Mihok Špirituálna 
teológia

1995/96 – 1996/97 Pavol Mikluščák Dogmatika
1997/98 – 1998/99 Ivana Mocáková Etika

1990/91 – 2011/12 Štefan Mordel

Patrológia, 
Kresťanská 
archeológia, 
Biblická 
archeológia

2013/14 – súčasnosť Róbert 
Neupauer Pastorálka

1994/95 – 1996/97 František 
Novajovský Morálka

1990/91 – 1997/98 Jiří Novotný

Starý zákon, 
Hebrejčina, 
Gréčtina, 
Latinčina, 
Angličtina, 
Taliančina, 
Francúzština, 
Nemčina

2006/07 – 2008/09 Mária Novotná Sakrálne 
umenie

1997/98 Eva Obšuthová Pedagogika

2000/01 – súčasnosť Vladimír 
Olejník Latinčina

2003/04 – 2004/05 Peter Olexák Cirkevné dejiny
1994/95 – 2003/04 Anton Oparty Nový zákon

Roky Vyučujúci Predmet
1995/96 – 2012/13 Ondrej Palušák Liturgický spev

2014/15 – súčasnosť Viktor Pardeľ
Didaktika 
náboženskej 
výchovy

1990/91 – 1998/99 Eduard Pavlík Latinčina, 
Nemčina

2002/03 – 2016/17 Miloš Pekarčík Právo

1999/00 – 2003/04 Jozef Píra Latinčina, 
Taliančina

1997/98 – súčasnosť Ján Pramuka
Filozofia, 
Sociálna náuka 
Cirkvi

1999/00 Milan Puchala Pastorálna 
medicína

1990/91 – 1995/96 Gabriel Ragan Liturgika

1997/98 – 2014/15 František 
Reguly Pedagogika

1991/92 – 1998/99 Anton Rusnák Pastorálna 
medicína

1997/98 – 2003/04 Vladislav Saniga Nový zákon
1999/00 – 2000/01 Juraj Semivan Morálka

1990/91 – 2014/15 Štefan Sečka Pedagogika, 
Katechetika

1997/98 – 2011/12 Jozef Siska Dogmatika

1997/98 – 2001/02 Jozef Skupin Kánonické 
právo

1990/91 – 1994/95 Mária 
Spoločníková

Cirkevné 
umenie

1995/96 – 2005/06 Juraj Spuchľák

Sakrálne 
umenie, 
Metodológia, 
Kancelaristika

Roky Vyučujúci Predmet

1992/93 – 2013/14 Ľubomír 
Stanček

Homiletika, 
Rétorika, 
Misiológia, 
Ekumenizmus

2010/11 – 2014/15 Marcel Šefčík Dejiny filozofie
1993/94 – 2010/11 Jozef Škantár Katechetika
2002/03 – 2013/14 Dušan Škrábek Kancelaristika

2014/15 – 2016/17 Ondrej Štefaňak Sociálna náuka 
Cirkvi

1992/93 Vladimír 
Tomko

Východná 
liturgika

1990/91 – 2010/11 František 
Tondra Morálka

2004/05 – súčasnosť František 
Trstenský

Nový zákon, 
Gréčtina

2013/14 – 2017/18 Štefan Tuka Liturgický spev

1996/97 – súčasnosť Anton Tyrol Starý zákon, 
Hebrejčina

1990/91 – 1994/95 Bartolomej 
Urbanec

Špirituálna 
teológia

1990/91 – 2011/12 Štefan Vitko Pastorálka, 
Homiletika

1990/91 – 1993/94 Vladimír 
Vojtaššák

Špirituálna 
teológia

1994/95 – 2008/09 Imrich 
Zahuranec Liturgika

1992/93 – 1993/94 Ján Znak Slovenský jazyk

1997/98 – 2001/02 Stanislav 
Zonták

Morálka, 
Pastorálna 
psychológia

1999/2000 – 2009/10 Ondrej Želonka Dejiny filozofie, 
Filozofia
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SUMMARY
Peter Majda

The beginnings of systematic theological education 
of clergy on Spiš extend to The Middle Ages and are 
related to existence of the Spiš provostry, which had its 
seat in Spišská Kapitula. The Priest seminary in Spišská 
Kapitula became the centre of theological education in 
1815 when it was founded by bishop Michal Brigid, and it 
has been educating and raising seminarians for the next 
135 years until 1950 when it was violently closed by state 
communist power. Many educated and gifted priests 
that finished this seminary, managed to keep, grow 
and develop live faith, love for God, love for churches 
and nation in the hearts of believers from generation 
to generation. The classic era of the Spiš seminary had 
come during the action of bishop Ján Vojtaššák. After 
almost twenty years of effort, of bishop Vojtaššák and 
seminary rectors, the highly-qualified pedagogical staff 
on the European level was established. However, this 
effort was thwarted by the onset of communism in 1950.

After the fall of totalism, these priests’ seminary 
became the centre of education in 1990 again but 
under different circumstances. The study of theology 
was renewed by the bishop Frantisek Tondra, who also 
restored the activity of the priest seminary. The most 
honoured guest of the modern history of Spiš pries 
seminary was St. John Paul II. the pope, who stayed there 
overnight from 2. to 3. July 1995 during his pastoral visit 
to Slovakia. The study and education of the priests were 
extended from five to six years with the finishing of the 
master’s degree in theological study.  The newly created 
theological institute also educated the uninitiated, that 
have gained a high-quality theological education. Later, 
new possibilities of education are being created in study 
programs of social work, music teaching and church 
music.  

This publication wants to point out the historical 
circumstances of the formation of this educational 
institution, and the CVs of rectors of the seminary 
are helping with it. Similarly, the publication offers an 
analysis of individual main subjects by pointing on their 
place in theological education in the past and currently. 
At the same time, it approaches the life testimony of 
professors of individual subjects who have taught in the 
priest seminary during his existence. It is necessary to 
thank the current professors, that work in this scientific-
pedagogical workplace, and they have processed this 
information in the form of articles. An interesting thing 
is the comparison of a  level of education in Spišská 
Kapitula, Prague and Olomouc.

Publication crowning information is about the 
current state of education in this institution when it 
belongs under the Catholic University in Ružomberok, 
and there are also the uninitiated, that are educating 
in Social work study program, Music teaching study 
program and Church music study program. Today, 
there are lecturing professors who have achieved their 
education in foreign universities, and they are willing 
to give their experiences and knowledge to the young 
generation of students who long for education and the 
formation of heart and mind in the Catholic spirit. In 
each educational institution, you need to know your 
history your roots, know your spiritual and cultural 
heritage and have a  vision for the future. I  believe 
that the Priest Seminary and the Theological Institute 
in Spišská Kapitula, as well as this publication, are 
a testimony of rich history, cultural heritage and a viable 
young generation of professors, and students, that want 
to contribute to the development of good society and 
participate in its shaping.  
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