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Úvod 

 Bola prvá a mala to ťažké. No bez nej by dnešná cirkev nevyzerala tak, ako vyzerá. 

Mnohí jej hovorili, že ide hlavou proti múru a že nemá šancu uspieť. No ona sa nesklonila, 

neohla sa. Vždy, keď jej niekto povedal, že niečo nemôže urobiť, lebo je žena, pozrela sa mu 

hrdo do očí a dokázala mu, že sa mýli. A veľa žien ďakuje práve jej, lebo by neboli tam, kde 

sú dnes.  

 Teraz sa spoločne pozrieme na príbeh Dariny Bancíkovej, prvej evanjelickej farárky na 

území Slovenska. Jej príbeh je zaujímavý z niekoľkých faktorov. Ako už odznelo, bola prvá 

luteránska farárka na Slovensku a výrazne sa zaslúžila o emancipáciu žien v cirkvi. A to aj 

napriek tomu, že drvivá väčšina ľudí bola proti nej. Nesúhlasili, aby žena bola na poste farára, 

ale ona svojou tvrdou prácou dokázala, že je to možné. Druhým dôvodom je to, že sa zaslúžila 

aj o prehĺbenie vzťahov s vtedajšími menšinami. Išlo o maďarskú menšinu, žijúcu na juhu 

našej republiky, a židovských obyvateľov, ktorých pomáhala na konci druhej svetovej vojny 

krstiť, aby neboli zobraní do koncentračných táborov. Posledný faktor, ktorý robí tento príbeh 

zaujímavým, je ten, že pani Darina bola politický stíhaná v 60-tych rokoch minulého storočia. 

Súdili ju, odsúdili ju a nasledovné strávila dlhý čas vo väzení. A zločin, ktorý spáchala? Bola 

farárkou. Nepriateľkou štátu. Kresťankou.  

 Ako vidíte, život mala ťažký. Všetci išli proti nej, no ona prerazila hlavou múr. A vďaka 

tomu ju dnešné ženy môžu obdivovať. Nevzdala sa a vytrvala. A dobra, ktoré rozdávala, by 

bolo na tony.  

 Túto tému sme si vybrali z dôvodov, ktoré sme už uviedli, no treba nutne dodať ešte 

dva ďalšie. Autor tejto práce pochádza z rodiny, kde evanjelické vierovyznanie má dlhú 

tradíciu. Druhý dôvod je ten, že práve na tento rok vychádza sté výročie narodenia Dariny 

Bancíkovej.  

Pred spracovaním práce sme si stanovili niekoľko cieľov. Prvým cieľom našej práce je 

spracovať a v krátkosti zachytiť niektoré udalosti z histórie Evanjelickej cirkvi Augsburského 

vyznania na Slovensku. Snažíme sa hlavne zachytiť jej pôsobenie počas existencie 

Československa, Slovenského štátu a socialistického Československa.  

Náším druhým cieľom je spracovať život pani Dariny Bancíkovej od jej narodenia až 

po jej smrť. Zamerali sme sa v tejto časti na jej prácu s menšinami, emancipáciu žien a súdny 

proces.  

Naším posledným cieľom je zreprodukovať príbeh Dariny Bancíkovej a priblížiť 

spolužiakom, ako vyzeral život pre človeka v socializme.  
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Prácu sme rozdelili okrem úvodu a záveru do 5 kapitol a viacerých podkapitol. 

V prvej kapitole spracovávame Evanjelickú cirkev Augsburského vyznania na 

Slovensku. Chceme ukázať, ako sa cirkev musela začleniť po prvej svetovej vojne a po rozpade 

Rakúsko-Uhorska. Tiež je pre nás dôležité ukázať, ako cirkev fungovala počas fungovania 

Slovenského štátu a aký pohľad bol na evanjelikov. Túto kapitolu zakončujeme fungovaním 

cirkvi počas socializmu, keď byť veriacim človekom bolo zakázané, ba priam až trestné. 

Druhá kapitola obsahuje všetko ohľadne rodinných koreňov pani Dariny, jej detstva 

a vzdelania. Túto kapitolu zakončujeme udalosťami, ktoré sa stali tesne predtým, ako bola 

ordinovaná za farárku.  

Tretia kapitola sa sústreďuje na jej ordináciu a výkon jej služby pred zatknutím. 

Ukážeme si, aká nevôľa sa zdvihla proti nej, len preto, že je žena. Taktiež by sme sa chceli 

zamerať na obdobie, keď kázala v kostoloch na juhu Slovenska. Maďarčinu najprv neovládala, 

no časom sa ju naučila, aby jej všetci rozumeli a ona mohla vykonávať svoju službu.  

Štvrtá kapitola je zameraná na jej zatknutie, tvrdý výsluch, vykonštruovaný proces 

a následne odpykávanie si trestu. Trestu, ktorý si nezaslúžila. Hoci bolo toto obdobie ťažké, 

pani Darinu to nezlomilo, vytrvala vo viere a nevzdala sa ani svojho elánu a optimizmu. 

Posledná piata kapitola sa sústredí na život, ktorý viedla po prepustení z väzenia. 

Informácie sme čerpali z viacerých archívov, ako napríklad Archív Ústavu pamäti 

národa alebo Archív Zväzu protikomunistického odboja či Archív Zboru väzenskej stráže a 

bezpečnostných zložiek v Leopoldove.  Použili sme odbornú literatúru hlavne pri písaní 

histórie emancipácie žien v cirkvi a pomohli sme si aj knihou ktorú napísala pani Darina ako 

svoje osobné spomienky. Internetové zdroje sme použili hlavne pri písaní histórie ECAV na 

Slovensku.  

Prácu sme doplnili obrazovou prílohou. Väčšina fotografií pochádza zo súkromného 

archívu pani  Alice Virdzekovej,  ale aj z internetu. 



 6 

1 História Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) 

Už je to viac ako 500 rokov, čo pribil Martin Luther svojich 95 téz na dvere chrámu vo 

Wittenbergu a odštartoval tak druhé rozdelenie cirkvi. Túto udalosť môžeme považovať ako 

začiatok formovania sa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania1. Je pochopiteľné, že na 

územie Slovenska prišla táto nová cirkev o niečo neskôr, no aj tu má svoju bohatú a pomerne 

dlhú históriu. V tejto kapitole by sme sa chceli pozrieť na to, ako fungovala táto cirkev 

v priebehu minulého storočia a na zmenu, ktorú to prinieslo. Hovoríme o fungovaní žien 

v cirkvi ako farárok. Áno, pre nás to môže znieť smiešne, pretože je to v tejto dobe dobre 

známy fakt, že „evanjelici“ majú farárky, no pred 70 rokmi nič takéto neexistovalo. Kapitolu 

sme rozdelili do dvoch podkapitol, v ktorých preberáme všetky dôležité informácie, ktoré 

sa vzťahujú na príbeh pani Dariny Bancíkovej.  

1.1 Fungovanie ECAV počas prvej ČSR  a Slovenského štátu  

 Po vzniku Československa sa v roku 1918 konštituovala aj Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania. Na začiatku vedenie cirkvi neuznalo vznik samostatného štátu, lebo si 

nebolo isté, ako bude situácia pre nich vyzerať. Preto viacerí predstavitelia chceli ostať pod 

správou maďarskej evanjelickej cirkvi. Tento konflikt sa nakoniec vyriešil a prvá ústava tejto 

cirkvi bola prijatá až v roku 1921. V rámci spoločného štátu bolo viacero luteránskych cirkví 

a nikdy sa ich nepodarilo zlúčiť dohromady. Na Slovensku fungovala ECAV a v Čechách mali 

Českobratskú cirkev.2 Obidve zastávali reformovaný pokrokový smer a boli druhé najväčšie 

v štáte. V medzivojnovom období nie je veľa záznamov o ich fungovaní. Vieme však, že zo 

strany štátu boli plne akceptované a navzájom si nerobili problémy.  

Počas Slovenského štátu bola v centre pozornosti katolícka cirkev. Evanjelici vtedy 

neboli prenasledovaní a ani štátom stíhaní, no v bežnom živote ľudia nimi pohŕdali. Brali ich 

ako menejcenných. Známy je aj prípad neskoršieho pána farára Miroslava Blahu, ktorý keď 

maturoval, nenechali ho na prvýkrát prejsť, len preto, že bol evanjelik, hoci bol výborný 

študent. Neskôr bol ordinovaný spolu s pani Darinou Bancíkovou.3 

1.2 Evanjelická cirkev počas socializmu  

Keď komunisti získali moc, postavili sa proti cirkvi ako triednemu nepriateľovi. V roku 

1949 štát schválil zákon, že každý kňaz musí mať súhlas od štátu. Taktiež založili Štátny úrad 

 
1 Skratka tejto cirkvi, ktorá sa bude vyskytovať vo väčšine textu: ECAV. 
2 RYCHLIK, J. Československo v období socializmu, s. 120. 
3 BLAHO, M. Moje osobné spomienky na Darinku Bancíkovú. 
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pre veci cirkví (SÚVC).4 Cirkvi museli byť na tomto úrade registrované a platil ich štát.  Toto 

dalo ľudovodemokratickému štátu väčšiu moc nad cirkvou. Každý kňaz musel zložiť sľub 

vernosti republike. Evanjelická cirkev nebola po tomto jednotná a rozdelila sa na dva tábory.  

Prvý tábor bol nazvaný ako krídlo pokrokových kňazov. Tí súhlasili s nariadením štátu 

a neodporovali mu. To ich urobilo v očiach štátu viac prijateľných vo vyšších funkciách.  

Taktiež podporovali ordináciu žien v cirkvi.  

Druhý tábor tvorili reakční kňazi. Títo neboli už tak jednotní v tom, či by žena mala 

nosiť kňazské rúcho. Časť bola proti a druhá časť, na čele s biskupom Vladimírom Pavlom 

Čobrdom, zásadne ženy v cirkvi podporovala.5  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania bola pomerne veľký problém pre 

komunistov. Na Slovensku mala v 50-tyich rokoch 443 151 nasledovníkov.6 Taktiež sa štátu 

nepáčili bohaté cirkevné kontakty, ktoré mala. Ako príklad môžeme použiť Svetový luteránsky 

zväz, ktorý spájal všetky luteránske cirkvi naprieč svetom.  

Spolok evanjelických farárov, ktorý fungoval počas medzivojnového Československa, 

bol štátom zrušený. Štát cirkvi zrušil školy, spolky a aj tlač.7 

 Štát mal tiež v pláne upevniť si v tejto cirkvi svoju moc, a preto zosadil vtedajších 

biskupov a nahradil ich takými, ktorí mu vyhovovali a podporovali socializmus. Biskupmi boli 

vtedy Vladimír Pavel Čobrda a Fedor Ruppelt. Neskôr boli v šesťdesiatych rokoch súdení 

spolu s pani Darinou. ,,Na synode 9. řijna 1951 byla pod tlakem státu přijata nová církevní 

ústava, která omezovala samosprávu, vliv laiků a zvyšovala možnosti  státu ovlivňovať volby 

církevních hodnostářů.“8  

 

  
 
 
 
 

 
4 RYCHLIK, J. Československo v období socializmu, s. 121. 
5 HORŇANOVÁ, S., KIŠŠ, I. Ordinácia žien za farárky v cirkvi, s. 151. 
6 RYCHLIK, J. Československo v období socializmu, s. 121. 
7 LETZ, R. Slovenské dejiny VI, s. 451. 
8 Tamtiež, s. 451. 
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2 Mladosť a rodina Dariny Bancíkovej 

Túto kapitolu sme rozdelili na dve podkapitoly. Prvá sa bude venovať krátkej rodinnej 

histórii rodiny Bancíkovej a obzvlášť Samuelovi Bancíkovi, starému otcovi pani Dariny. 

V druhej kapitole sa venujeme jej detstvu, dospievaniu a štúdiu. V celej kapitole sa spomína 

ešte jedno slávne meno, a to je Mária Bancíková. Je to sesternica pani Dariny a stala sa jednou 

z prvých profesionálnych slovenských herečiek.  

2.1 Samuel Bancík a rodina 

Samuel Cyril Bancík9 sa narodil do evanjelickej rodiny v Betliari v roku 1857. V útlom 

veku sa presťahoval so svojimi rodičmi do Kokavy nad Rimavicou10 a tam neskôr aj pôsobil. 

Po vysvätení v Bekéšskej Čábe, pôsobil ako kňaz vo Zvolene. Tam stretol aj svoju budúcu 

manželku Máriu Bullovú. Spolu sa im narodilo šesť detí. Prvý bol Samuel Teodor Bancík. 

Neskôr pôsobil ako stredoškolský profesor a po prvej svetovej vojne sa stal prvým riaditeľom 

slovenského evanjelického lýcea v Bratislave. O štyri roky mladší od neho bol Pavel Bancík, 

otec Márie Bancíkovej. Tretím zo šiestich detí bola matka pani Dariny, Mária Bancíková,11 

narodená v roku 1888. Aladár Bancík12 sa narodil v roku 1892 a po smrti svojho otca sa stal 

farárom v Kokave. Najmladší chlapec sa volal Oskár13 a narodil sa v roku 1895. Bol taktiež 

farárom a pôsobil v Leštinej. Najmladšia z celej rodiny bola Izabela Bancíková, narodená 

v roku 1901. Neskôr sa vydala za Jozefa Riečana.  

Samuel Bancík dostal v máji roku 1925 porážku a stratil reč. V júni toho istého roku 

zomrel. Pre rodinu to bola veľká strata.  

2.2 Detstvo a štúdium Dariny Bancíkovej 

 Pani Darina Bancíková14 sa narodila 31. decembra 1922 na fare svojho starého otca 

Samuela Bancíka v čase, keď odbavoval bohoslužbu v kostole. Bola nemanželským dieťaťom 

slobodnej matky Márie. V Československu počet nemanželských detí stúpal a  bol vydaný 

predpis na ich ochranu, no ľudia to aj tak pokladali za niečo neprípustné.15 Paní Darinu ako 

dieťa vždy brali s predsudkami a mnohí ňou opovrhovali. Spoločnosť jej nemanželský pôvod 

 
9  Pozri príloha, obr. č. 1 a obr. č. 2.  
10 Pozri príloha, obr. č. 3. 
11 Pozri príloha, obr. č. 4. 
12 Pozri príloha, obr. č. 5. 
13 Pozri príloha, obr. č. 6. 
14 Pozri príloha, obr. č. 7. 
15 PÍŠOVÁ, M. Postavenie a právna úprava nemanželských detí z historického pohľadu, s. 30. 
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vnímala veľmi negatívne a ju to veľmi trápilo, no nič navonok nedala vedieť. Okrem jej matky 

ju brali ako seberovnú iba jej sesternica Mária a krstná mama Izabela.  

Po smrti Samuela Bancíka sa pani Mária s Darinou presťahovali k Máriinej mladšej 

sestre Izabele, krstnej mame Dariny. Tá bola vydatá za Jozefa Riečana. V rodine Riečanovcov 

bola  prísna náboženská morálka, ktorá mladú Darinku do značnej miery ovplyvnila. Kvôli 

zamestnaniu pána Jozefa sa celá rodina musela často sťahovať. V tridsiatych rokoch minulého 

storočia sa presťahovala rodina do Turčianskeho Svätého Martina. Tam sa pani Darina stretla 

so svojou sesternicou Máriou, ktorá bola neskôr herečka. Pani Darine išlo herectvo tiež dobre 

a veľmi ju bavilo. Už v tomto mladom veku hrávala role pre dospelých. V Martine 

navštevovala štvrtú triedu ľudovej evanjelickej školy, odkiaľ sa dostala do gymnázia. To 

navštevovala iba tri roky, pretože rodina sa zase musela presťahovať kvôli práci Jozefa, ktorý 

bol zamestnaný v denníku Slovenský hlas.16 A tak pani Darina aj s celou rodinou zavítala do 

Žiliny. Tam nastúpila do dievčenského gymnázia17 a tiež začala študovať náboženstvo 

u katechéta Fedora Ruppeldta. Ten ju 11. apríla roku 1937 konfirmoval.18 

 V roku 1937 bol Slovenský hlas zrušený a celá rodina sa presťahovala do Púchova. 

Darina potom dochádzala vlakom do školy v Žiline a pripravovala sa na maturitné skúšky. 

Tesne pred maturitou otriasla rodinou tragická udalosť. Pani Izabela Riečanová zomrela na 

srdcovú chorobu. Pani Darinou toto veľmi otriaslo, lebo milovala svoju krstnú mamu.  

Zmaturovala 4. júna v roku 1941.19 Otázkou bolo pre ňu, čo ďalej? Od svojho uja, 

Jozefa Riečana, sa dozvedela, že v Bratislave na Evanjelickej bohosloveckej fakulte môžu 

študovať aj ženy a tak neváhala a ešte toho roku sa tam zapísala ako jediná žena. Zároveň si 

podala prihlášku aj na Filozofickú fakultu, kde študovala latinčinu a filozofiu.  

 Do Banskej Bystrice sa vrátila za svojou mamou v roku 1944. Na teologickej fakulte 

sa prestalo vyučovať kvôli zúriacej vojne. Doma spolupracovala s farárskym úradom, ktorý sa 

krstením židovských občanov snažil o ich záchranu.20   

 Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa schádzalo u Riečanovcov veľa ľudí 

a rodín. Denne u nich bolo až 20 ľudí a na noc ich ostávalo prespať 15.  

„Keď sa blížilo obsadenie B. Bystrice, všetci u nás ubytovaní odišli do hôr. Chcela som aj ja 

ísť s Dobrovodskovcami. Ing. Dobrovodský prehlásil: „Popka (tak ma menoval) nepatrí do 

 
16 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 58. 
17 Pozri príloha, obr. č. 8. 
18 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 58. 
19 Pozri príloha, obr. č. 9. 
20 Spomienky Alfréda Swana. 
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hôr. Tá tu musí zostať. Popku po vojne vezmeme do Moskvy.“ Nestalo sa tak, žiaľ, obaja 

zahynuli. Bratrancovi Belkovi napísal do pamätníka: Keď sa vrátim, poviem Ti viac. Už 

nepovedal.“21  

Po skončení druhej svetovej vojny pani Darina vyučovala náboženstvo v štátnom 

dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici. V novembri 1945 sa jej podarilo zložiť skúšky a 

získať titul Theologie Baccalaureatus (ThB.). V decembri toho istého roku zložila ešte 

katechétsku skúšku a skúšku spôsobilosti učiteľov náboženstva. Bohužiaľ, to ju nedokázalo 

uživiť a veci sa ujal biskup Štefan Osuský, ktorý jej ponúkol prácu vo vydavateľstve 

Tranoscius. Jej úlohou bolo skatalogizovať všetky vydania Tranoscia od jeho založenia. Dalo 

to hodne zabrať, pretože pani Darina musela zohnať informácie o každom jednom vydaní za 

50 rokov, čo spoločnosť existovala. Toto všetko sa malo použiť v publikácii pri 50-tom výročí 

založenia spolku.   

  

 
21 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 59. 
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3 Duchovná činnosť 

Kráčala neistou cestou, no na ceste splniť si svoj sen ju nemohlo nič zastaviť. Ťažko 

bojovala a zvíťazila. Nebojovala iba za seba, ale za všetky ženy, ktoré chceli slúžiť ako farárky. 

V tejto kapitole si povieme o boji pani Dariny Bancíkovej, ktorý musela zviesť v 50. rokoch 

dvadsiateho storočia. Kapitolu sme rozdelili do dvoch podkapitol. V prvej sa zameriavame na 

jej ordináciu a značný odpor až útoky zo strany niektorých členov cirkvi. V druhej podkapitole 

sa chceme zamerať na jej činnosť ako prvej farárky na Slovensku  a pôsobenie v dvojjazyčnom 

zbore.  

3.1 Ordinácia a nevôľa cirkvi 

Hoci sa s problematikou ordinácie žien v cirkvi stretávame už skôr, najväčšie dohady 

sa rozbehli až keď pani Darina sa snažila stať farárkou. V rokoch 1948 až 1952 to spustilo taký 

ošiaľ, že každý popredný činiteľ evanjelickej cirkvi sa musel ku tomu vyjadriť. Mnohí si vedeli 

predstaviť rôzne úlohy pre ženu v rámci cirkevného života, no nechceli, aby žena  bola 

farárkou. Najväčšiu diskusiu o ordinácii žien spustil senior Dr. Július Adamiš svojím článkom 

Ordinovanie žien za kňaza v Cirkevných listoch. Jeho názor bol, že ženy je potrebné ordinovať, 

ak spĺňajú všetky požiadavky a náležité podmienky. Jednou z podmienok malo byť aj to, že 

žena musí byť slobodná a musí v celibáte aj naďalej ostať.  

Po mnohých výmenách názorov táto téma upadla a prestala byť tabu, pretože synoda22 

schválila v roku 1951 štatút o ordinovaní žien, za ktorý pani Darina Bancíková tak veľmi 

bojovala.  

 Pani Darina bola ordinovaná 15. júla ešte toho roku.23 Ordinácie sa konali v tom roku 

dve, pretože niektorí jej spolužiaci odmietali byť ordinovaní so ženou. Preto si vybavili 

v Bratislave, aby boli ordinovaní tam. Išlo o sedem absolventov, Ján Havíra, Ivan Manica, Igor 

Stár, Ladislav Valášek, Emanuel Varga, Tibor Žiak a Ján Lacko, z ktorých niektorí neskôr 

oľutovali svoje rozhodnutie. V Tisovci boli s Darinou ordinovaní Jozef Dianiška, Ondrej 

Macko, Jaroslav Moncoľ, Juraj Török, Ján Zemiar, Miloslav Blaho a Ján Fauna. Ordinoval ich 

biskup Vladimír Pavel Čobrda,24 ktorý veľmi podporoval pani Darinu.  

 
22 Snem evanjelickej cirkvi, kde sa preberajú všetky dôležité veci ohľadne fungovania a smerovania cirkvi na 
danom území. Obdobou toho je v katolíckej cirkvi konvent.  
23 Pozri príloha, obr. č. 10. 
24 Pozri príloha, obr. č. 10.  
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3.2 Výkon služby pred zatknutím 

 Ako žena mala veľmi ťažký nastúp do kňazskej služby. Aj keď skončila školu 

s výbornými študijnými výsledkami, nemohla sa hneď dostať do služby. Taktiež sa na ňu 

zosypali útoky. Mnohí v jej ordinácii videli politiku, iní ju zase obviňovali, že je reakcionárka, 

a iným stačilo, že je žena a nemôže vykonávať kňazskú službu. Preto musela byť veľmi 

aktívna, aby ju ostatní uznali. Týmto dopomohla aj ostatným ženám k ordinácii.  

 Darina nastúpila ako kaplánka zboru v Liptovskom Mikuláši.  V roku 1954 ju preložili 

do zboru v Starej Turej. Povinnosti ju priviedli k tomu, aby Vianoce strávila prvýkrát mimo 

domova a mimo svojej milovanej matky. Na jej žiadosť bola preradená do Lučenca, aby bola 

bližšie k mame. Tam bola vymenovaná za seniorálnu kaplánku k seniorovi Ľudovítovi 

Hrdličkovi. Tu nastal menší problém pre pani Darinu. V Lučenci bol dvojjazyčný zbor, takže 

sa tam viedla kázeň aj v maďarčine. Pani Darina ovládala iba pár slov po maďarsky, a preto ju 

pán Ľudovít začal doučovať. Po krátkom čase bola pani Darina schopná odbavovať bohoslužby 

aj po maďarsky. V roku 1957 zasiahla Darinu bolestivá udalosť. Jej milovaná mama Mária 

zomrela. Na jej prianie bola pochovaná vedľa jej rodičov v Kokave nad Rimavicou.  

 V roku 1958 sa Darina stala vedúcou zboru v Dolných Salibách. Tento zbor bol taktiež 

dvojjazyčný. Bola to pre ňu výzva, pretože jej maďarčina nebola stále dobrá a vedela, že bude 

mať veľa práce , no uvedomovala si, že takto pomôže zmeniť pohľad na ženy v cirkvi. Dovtedy 

mohli byť ženy iba kaplánky, no viesť zbor nemohli. Pani Darina bola prvá a túto ponuku 

prijala s odvahou. Taktiež nechcela odmietnuť, pretože by ju mohli odvolať z jej doterajšej 

pozície.   

 ,,Maďari boli veľmi vďační, že sa usilujem odbavovať im po maďarsky. Tvrdili, že 

nehovorím zle po maďarsky, ale nárečím.“25 

 Pán Ľudovít Hrdlička jej posielal počas pôsobenia pomocné texty, aby sa zlepšila 

v maďarčine a bola tak schopná efektívnejšie riadiť zbor. O rok neskôr sa stala farárkou 

v Drienove.  Ďalšou tragickou udalosťou, ktorá postihla pani Bancíkovú, bola v roku 1962 

smrť jej sesternice, herečky Márie Bancíkovej. Pani Darina sa nikdy necítila tak osamotená 

ako vtedy.  

  

 
25 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 140 a s. 141.  
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4 Súdny proces 

 Vykonštruované procesy počas socializmu neboli ničím neznámym. Najtvrdšie tresty 

boli síce v 50. rokoch, no evanjelickí farári prišli na rad až  na začiatku 60-tych rokov. Spolu 

so zástupcami luteránskej cirkvi bola súdená aj Darina Bancíková. Túto kapitolu sme rozdelili 

na dve podkapitoly. Prvá sa zaoberá zatknutím a výsluchom pani Dariny, a druha rozsudkom 

a výkonom trestu.  

4.1 Zatknutie a výsluch 

V polovici februára roku 1962 vošli na faru pani Dariny štyria členovia ŠtB. Kapitán 

Kubička ju nasledovne obvinil, že ukrýva protištátne spisy a že ich má okamžite vydať. 

Členovia ŠtB mali aj povolenie od prokurátora na prehliadku bytu. Rozpŕchli sa po fare 

a hľadali niečo podozrivé. Jeden člen, ktorý vraj študoval evanjelickú teológiu, sa spolu 

s kapitánom pobral do kancelárie a študovali cirkevné spisy a listy. V dome bola jedna kniha, 

ktorá by dokázala pani Darine urobiť poriadny problém. Bol to jej osobný zápisník. Mala tam 

zapísané všetky svoje osobné názory a taktiež spomienky na prácu, s ktorou by štát mohol 

nesúhlasiť. Keď sa prvýkrát dopočula, že berú evanjelických farárov, denník začala ukrývať v 

skrini medzi uterákmi. Toto zachránilo tento denník, z ktorého neskôr pani Darina napísala 

knihu a nepriťažil jej vtedy na obvinení. Prehliadka trvala od 9:00 rána približne do 14.00. Celú 

dobu sa členovia ŠtB báli, že sa zhromaždia cirkevníci. 

 Podarilo sa im zaistiť poznámky pani Dariny a poštové poukážky na adresy, na ktoré 

boli posielané balíky a peniaze. Po prehliadke jej oznámili, že pôjde s nimi na policajnú stanicu 

a na druhý deň sa vráti. „Keď sme opúšťali Drienovo v aute, to bol pocit, ktorý sa nedá opísať. 

Vo Zvolene sme zastali pred bezpečnosťou. Tam pýtali odo mňa kľúč. Vtedy som pochopila, že 

sa nevrátim. Nevedela som však rozumom pochopiť, prečo mňa zaisťujú.“26 

Pani Darina bola zatknutá a odvedená do väzby. Spolu s ňou boli zatknutí aj farári 

Vladimír Pavel Čobrda, Fedor Ruppeldt, Otto Vízner, Juraj Struhárik a Ľudovít Vajdička. 

Darinu nasledovne previezli do väznice vo Zvolene. Pani poručíčka jej oznámila, že je zobratá 

do väzby na 48 hodín. ,,Nechala som tam deky a hneď ma viedli na poschodie, kde boli 

vyšetrovačky. Netušila som, že veľa razy pôjdem tými schodmi a že hore strávim desiatky hodín, 

ktoré sa mohli počítať i na stovky.“27 

 
26 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s.176. 
27 Tamtiež, s. 176. 
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Potom ju zaviedli do miestnosti, kde ju kapitán Kubička vypočúval a následne jej 

oznámil, že je obvinená z podvracania republiky.28 Okrem kapitána Kubičku do vyšetrovacej 

cely chodieval aj náčelník väznice. Pani Darine nahnal ohromný strach aj keď v hĺbke svojho 

srdca bola presvedčená, že neurobila nič zlé. Keď ju ešte aj obvinili z podrývania republiky, 

zobrala to trochu na ľahkú váhu, v mysli si predstavila prezidenta na stolci a ako ho rýľom 

podrýva. Vtedy ešte nechápala závažnosť situácie a čo ju ešte čaká. Trvalo jej pochopiť to celý 

týždeň, prečo je vlastne vo vyšetrovacej väzbe, a že celá cirkev je momentálne protištátna. 

V cele, kde spala, boli s ňou ešte dve ženy. Jedna tam bola údajne daná ŠtB, aby pani Darinu 

presvedčila, nech sa prizná. Tá ju strašila rôznymi historkami z väznice, no Darinu to 

nezlomilo.29   

Deň po zadržaní pani Dariny prišiel prokurátor Kováč a uznal, že ju treba nechať vo 

väzbe. V druhej polovici februára absolvovala 6 výsluchov, a každý z nich trval viac ako 7 

hodín. Vypočúvajúci sa pýtal na rozmnotžovania materiálov Prípravky detským službám 

božím, Biblia pre veriacich a neveriacich, Biblia má pravdu. Tieto materiáli pani Darina 

odklepávala na písacom stroji. Taktiež sa snažili zistiť, kde by pani Darina mohla skrývať 

ďalšie materiály, ktoré neboli nájdené pri domovej prehliadke. Ďalšie z výsluchov pojednávali 

o účasti Dariny na rôznych konferenciách, o „nepriateľskej činnosti“, ktorú údajne vykonávala. 

Napríklad išlo aj o oslavu 70. narodenín biskupa Čobrdu, ktorá bola označená pod pojmom 

„ilegálne stretnutie“.  

Čo jej asi najviac priťažilo na obvinení, bolo stretnutie s pani Götlind zo Švédska, za 

ktorú sa prihovárala u biskupov. Švédka sa zaujímala, ako pracujú ordinované ženy u nás v 

cirkvi, pretože bola bojovníčkou za ordináciu žien vo Švédsku. V roku 1958 ju ako turistku v 

Československu pani Darina informovala o pomeroch v evanjelickej cirkvi. ŠtB tento kontakt 

označila ako styk so „zahraničnou cudzou mocnosťou“. Ďalej vyšetrovala listovú 

korešpondenciu medzi pani Darinou a ostatnými biskupmi. Len výpisy z korešpondencie medzi 

ňou a F. Ruppeldtom mali 15 strán.30  

Pani Darina sa modlila každý deň aj niekoľkokrát, aby už nič ďalšie nenašli. Z každej 

veci dokázala ŠtB urobiť problém štátnych pomerov. Vo svojej knihe to opísala ako jednu 

z najhoršej skúsenosti v jej živote. „Nebili ma, ale v spôsobe ich zachádzania sa vyskytli štyri 

momenty: urážky, ponižovanie, hrozby, vyvolávanie strachu.“ 31 

 
28 Pozri príloha, obr. č. 11. 
29 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 177. 
30 Tamtiež, s. 184. 
31 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 12. 
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4.2 Rozsudok a výkon trestu 

Súd sa uskutočnil 16.-18. júna 1962 na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V tie dni sa 

videli šiesti obžalovaní prvýkrát od ich zatknutia. Pre pani Darinu to bol zvláštny pocit. 

Dozorcovia ich hneď okrikovali a zakázali sa im pozerať na seba. Báli sa, že sa budú nejako 

tajne dorozumievať. Senát, ktorý ich súdil, sa skladal z troch členov. Na čele tejto trojice bol 

Doktor Kubek.32 Pani Darina bola vypočúvaná až ako posledná. Počas toho dostala žlčníkový 

záchvat, no podali jej injekciu a jednanie neprerušili. Po vypočúvaní obvinených nastalo 

vypočúvanie svedkov. Na záver, už v neskorý večer, nasledovali záverečné reči obžalovaných 

a ako posledná išla pani Darina. 

Senát po porade vyhlásil takýto rozsudok: 

,,...spáchali trestný čin podvracania republiky podľa §79a ods. 1 tr. zák. z roku 1950 v znení 

zákona č. 63/56 Zb.  

Zato sa odsudzujú podľa §79a ods. 1 tr. zák. z roku 1950 k trestu odňatia slobody v 

trvaní u obč.Čobrdu, pätnásť /15/ mesiacov, 

u obč. Ruppeldta , 18 /osemnásť/ mesiacov, 

u obč. Struhárika, 15 /pätnásť/ mesiacov,  

u obč. Vajdičku, 12 /dvanásť/ mesiacov, 

u obč. Víznera, 14 /štrnásť/ mesiacov, 

u obč. Bancíkovej, 14 /štrnásť/ mesiacov. 

...Výsledkami dokazovania prevedeného na hlavnom pojednávaní bolo dokázané, že všetci 

obžalovaní sa dopustili podvratnej trestnej činnosti proti základom republiky. Takúto činnosť 

prevádzali s hlavným cieľom oslabovania základov našej republiky, zameriavajúc sa rôznymi 

formami proti marxisticko-leninskej ideológii a proti politickému dianiu v republike, 

pokračujúc vo svojej činnosti nepretržite až do presne nezisteného času, najneskôr však do 

konca roku 1961.“33 

 Pre pani Darinu toto bolo šokujúce. Jej osobitne ešte zakázali pôsobiť v cirkvi na päť 

rokov. Odvolala sa spolu s pár ďalšími farármi, no Najvyšší súd v Prahe iba potvrdil rozsudok 

krajského. Jediné, čo upravil, bola dĺžka trestu zo 14 mesiacov na 12 mesiacov pre pani 

Darinu.34 Dňa 4. februára 1963 nastúpila na výkon trestu do väznice v Banskej Bystrici. Odtiaľ 

 
32 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 194. 
33 Archív Zväzu protikomunistického odboja. 
34 Archív ÚPN Bratislava. Skupinový vyšetrovací spis Čobrda a spol. 
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ju 13. februára  previezli do Pardubíc.35 Aby sme to mohli lepšie pochopiť, s väzením v 

Pardubiciach sa spájalo jedno heslo: Nikdy více Pardubice!   

 Pre pani Darinu bolo toto to najhoršie, čo kedy prežila. Hneď po príchode jej a aj 

ostatným trestankyniam prikázali sa vyzliecť donaha. Potom ich osprchovali studenou vodou. 

V tých miestnostiach sa nikde  nekúrilo, takže všade bola ohromná zima. Nasledovne ich 

poslali ku lekárovi, zubárovi a gynekológovi. Čakali dve hodiny,  kým im zoženú nejaké 

oblečenie. Poučili ich o zásadách správania vo väznici a potom ich odviedli do ich ciel.  

 „V Pardubiciach som sa stretla s najsadistickejšími vražedkyňami, najhoršími 

prostitútkami, s najprefíkanejšími zlodejkami a kopou najprotivnejších cigánok. Potom som 

tam videla takú spodinu ľudskej spoločnosti, o ktorej som si myslela, že už v našej spoločnosti 

neexistuje. Mohla som si obohatiť svoj slovník vyberanými slovami, aké som v živote nepočula, 

niekedy bolo človeku od tých rečí až nanič od žalúdka.“36  

 Vo väzení sa pani Darina spriatelila s niektorými trestankyňami, ktoré boli politicky 

trestané. Veľká časť z nich bola českej národnosti a sedeli v cele už dlhšie ako 10 rokov. 

Najväčší problém mala Darina s Rómkami, pretože neustále do nej zabŕdali a kričali, čo jej 

vadilo. To však jej dobrosrdečnosť nezastavilo a pomáhala im písať listy domov rodine.   

Darinu Bancíkovú prepustili na slobodu 26. júla 1963. Sama tomu nemohla uveriť 

a posledné dni pre prepustením, bola celá napätá. Pri odchode sa s ňou rozlúčili s úctou 

a prehlasovali, že lepšiu a slušnejšiu väzenkyňu tu ešte nemali. Keď sa pani Dariny pýtali, čo 

bude robiť, keď bude voľná a nemôže byť farárkou, tak odpovedala: ,, Keď sa Pán Boh stará 

aj o vrabce na streche, postará sa aj o Darinu Bancíkovú.“37 

 
  

 
35 Archív Zboru väzenskej stráže a bezpečnostných zložiek v Leopoldove. Osobná karta Dariny Bancíkovej.  
36 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 223. 
37 Tamtiež, s. 223. 
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5 Život po prepustení  

„Duchom nezlomená, duševne dorazená, fyzicky a nervove vyžmýkaná.“38 Tak sa pani 

Darina cítila po prepustení. Potom to mala tiež náročné. Vrátila sa do Drienova, kde však 

neostala dlho, lebo na fare bol už nový farár. Musela si nájsť prácu, lebo mala zakázané pôsobiť 

ako farárka na 5 rokov. Hlásila sa na úrade práce, kde s ňou jednali ako s menejcennou, keďže 

mala trestný zápis. A toto bol aj dôvod, prečo sa jej práca hľadala ťažko. Celkovo si podala 

žiadosť do 32 podnikov, no nikde ju na dlho neprijali. Bola trestankyňou, a to bolo pre väčšinu 

neprijateľné. Nakoniec sa zamestnala ako referentka v poisťovni vo Zvolene. Tam pracovala 

do roku 1968.  

Po celý čas bola sledovaná ŠtB. Pán Otto Vízner podal v roku 1968 žiadosť 

o rehabilitáciu pre pani Darinu a všetkých farárov súdených v tom procese. Žiadosť bola 

zamietnutá a nedočkali sa spravodlivosti a ani odškodného.  

V tom istom roku skončil pani Darine zákaz pôsobenia ako farárky a nastúpila na faru 

vo Veľkom Lome.39 Je to malá dedinka na juhu Slovenska. Tam kázala až dokiaľ nešla do 

dôchodku. Tu začala písať svoju knihu Divné sú cesty Božie.40 Tá zachytáva celú jej životnú 

púť, jej pôsobenie, spomienky na väzenie a mnoho ďalšieho.  

 Ešte počas jej pôsobenia mnohí uznali, že sa mýlili. Uznali, že žena môže byť farárkou. 

A to iba vďaka pani Darine Bancíkovej, ktorá im zmenila pohľad na túto problematiku. To 

dokazuje aj tento výrok, ktorý napísal jej bývali spolužiak, ktorý odmietol byť spolu s ňou 

ordinovaný, Ján Lacko:41 ,,Dnes nemôžem tvrdiť, že to rozdelenie ordinácie bolo správne, ale 

vtedy som bol presvedčený o jeho správnosti. Postupom času som svoj postoj prehodnotil 

a určite tak urobili aj ostatní bratia farári.“42 

Po páde totality sa konala dňa 30. novembra 1990 morálna rehabilitácia všetkých 

evanjelických kňazov, ktorý boli súdení. Pani Darina odišla do dôchodku v roku 1996 a kúpila 

si byt v neďalekom Lučenci.43 Následne ťažko ochorela a svoj boj prehrala 30. júla 1999. Jej 

urna bola uložená do hrobu jej starého otca Samuela Bancíka v Kokave nad Rimavicou.44  

 
38 BANCÍKOVÁ, Darina. Prebytočný človek? Prebytočný človek? Divné sú cesty Božie, s. 37. 
39 Pozri príloha, obr. č. 12. 
40 Pozri príloha, obr. č. 13. 
41 Pozri príloha, obr. č. 14. 
42 HORŇANOVÁ, Sidónia, KIŠŠ, Igor. Ordinácia žien za farárky v cirkvi, s. 159. 
43 Pozri príloha, obr. č. 15. 
44 Pozri príloha, obr. č. 16. 
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Záver 

,,Keď sa Pán Boh stará aj o vrabce na streche, postará sa aj o Darinu Bancíkovú.“  

Darina Bancíková  

 

 Tento jej citát ju sprevádzal celý život. Mala ťažký život a vytrpela veľa, no s hlavou 

hore všetko zvládla. Ako keby Boh jej dával energiu prejsť všetkým. Odovzdala sa mu a on 

nad ňou držal ochrannú ruku. Bola to veľmi entuziastická a sebavedomá žena. Všade, kde 

pôsobila, šírila dobru náladu a hodnoty, v ktoré verila. 

 Darina Bancíková sa výrazne zaslúžila o tri veci. Prvá významná vec, o ktorú sa 

zaslúžila, je emancipácia žien v cirkvi. Bez nej by dnešné farárky možno neexistovali. Taktiež 

môžeme povedať, že sa zaslúžila aj o inšpirovanie žien v iných krajinách. Ako príklad môžeme 

uviesť Švédku pani Grôling, ktorá sa bola inšpirovať priamo ku pani Darine. Druhá zásluha 

bola, že svojou učenlivosťou a odhodlanosťou nadviazala a prehĺbila vzťahy medzi 

národnosťami. Spolupracovala s cirkevným úradom, keď sa snažil krstom zachrániť 

židovských občanov pred koncentračnými tábormi. Taktiež sa naučila po maďarsky 

a vykonávala služby božie v tomto jazyku. Bola politickým väzňom a život jej hodil nie jedno 

poleno pod nohy. Vo väzení sa stretla s viacerými politickými väzňami českej národnosti 

a taktiež s veľkým zastúpením Rómov.  Ako ste mohli vidieť v práci, získala si uznanie a ľudia 

si ju pochvaľovali.  

Cieľom našej práce bolo zachytiť krátku históriu ECAV na Slovensku a zrozumiteľne 

ju podať čitateľovi. Ďalším cieľom bolo spracovať príbeh Dariny Bancíkovej, prvej 

evanjelickej farárky na Slovensku. Naším posledným cieľom bolo predstaviť túto prácu našim 

spolužiakom, ale aj širokej verejnosti. Myslíme si, že sa nám tieto ciele podarilo naplniť.  

Taktiež sme radi, že sme mohli spracovať príbeh pani Dariny pri príležitosti stého 

výročia  jej narodenia a takto si uctiť jej pamiatku. Na úplný záver by sme jej chceli venovať 

citát od Jána Amosa Komenského, ktorý dokonale vystihuje jej životnú cestu, jej utrpenia 

a odráža jej poslanie: ,,Byť kresťanom znamená byť človekom Kristu podobným.“45 
 

 

 

45 https://citaty-slavnych.sk/autori/jan-amos-komensky/   (cit. 2022-09- 25). 
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