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OD ÚNIE K EPARCHII 

Matúš Kostičák 

 

Na južnej časti severných Karpát v najzápadnejšej časti Veľkého Ruska, medzi 

Karpatskými horami na východnom Slovensku žije ruský národ, nazývaný rusíni. 

V náboženskom ponímaní tento národ karpatoruský vyznával od začiatku 

Pravoslávie.  No tak ako sa sám nachádzal pod cudzou Rakúsko – Uhorskou 

nadvládou, kde panoval katolicizmus, odrazilo sa to na národnom, politickom 

útlaku, ale aj na jeho náboženskom živote. Katolícka vláda bývalej Rakúsko – 

Uhorskej monarchie vynakladala veľké úsilie, aby odklonila náš národ od 

Pravoslávia a  previedla ho do Katolicizmu. Keď sa to nedarilo, pristúpili 

k klamstvám a násiliu. Tak v roku 1640 Rakúsko – Uhorská vláda našla tých, ktorí 

boli ochotní odstúpiť od pravoslávnej viery. Podplatili mukačevského biskupa, 

pôsobiaceho v PO eparchii, Vasilija Tarasoviča, ktorý v tajnosti uzavrel súhlas 

o podriadenosti sa Rímu. (úniu) Ani tak sa Tarasovičovi nepodarilo zaviesť úniu do 

života nášho národa. Pravoslávni veriaci, duchovenstvo sa dozvedeli o zrade 

Tarasoviča a zvrhli ho z postu biskupa a vyhnali z Mukačeva. Vtedy sa za zrod únie 

postavala bohatá grófka v Užhorode Anna Drugetová. Pozvala sem dvoch 

uniatských mníchov z Poľska, Parfenija Petroviča a Havriila Košoviča, ktorí mali 

pravoslávnych kňazov previesť na úniu. Dlho chodili títo uniatskí mnísi – zradcovia 

pomedzi duchovenstvo Užhorodského kraja. Z 1100 kňazov našli len 63 kňazov, 

ktorí prijali úniu s Rímom. V r. 1646 sa títo kňazi – sa zišli na zámku v Užhorode 

a bez vedomia ľudu sa podriadili Rímu a prijali úniu a vyjadrili poklonu pred 

grófkou Drugetovou a jej bratom Jagerským biskupom, Jurijom Jakuševičom.  Tak 

vznikla únia medzi ruským národom v Zakarpatskej Rusi a v Prešovskom kraji. Za 

odstúpenie od Pravoslávia spomínaní 63 kňazi dostali výhodu oslobodenia od 

poddanstva. Národ o únii nevedel nič.  Veľká časť duchovenstva tiež nebola 

oboznámená s priebehom udalostí. Začal sa boj uprostred pravoslávnych ľudí proti 
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únii počas ďalších 100 rokov. Zradca Tarasovič bol suspendovaný a na jeho miesto 

bol vybraný nový pravoslávny biskup  Joan Dorobratovskij. Po jeho smrti v r. 1651 

bol ďalším biskupom Joanikij, veľký bojovník za Pravoslávie, vieru Christovu. 

Pochádzal z Mstičeva zo šľachtického rodu ruských feudálov (zemepánov)  

Zejkanových. Proti nemu sa postavili horeuvedení poľsí mnísi, ktorí žili na panstve 

grófky Drugetovej. V roku 1664 ho násilím vyhnali z Mukačeva a uchýlil sa 

v monastieri v Msličeve, odkiaľ viedol pravoslávny národ do roku 1686 – do svojej 

smrti. Medzitým zomrel aj uniatský biskup Parfemij Petrovič. Medzi uniatmi nastal 

veľký rozkol. Po tomto uniatskom biskupovi boli rôzni národu cudzí ľudia – Josif 

Vohoslinovskij z Poľska, grék Mavrokardato, ktorý ani nehovoril po rusky, a ďalší. 

Uniatské biskupstvo, bojac sa ľudu, sa rozhodli odísť z Mukačeva a sťahovali sa 

z mesta do mesta. Čoskoro na biskupskú katedru v Mukačeve zasadol pravoslávny 

biskup Metodij Rahoveckij, ktorý bol zvolený po smrti Joanikija. Pravoslávni 

prinavrátili späť biskupskú katedru, no nie na dlho. V roku 1690 nasledovalo druhé 

vyhnanie pravoslávneho biskupa z Mukačeva. Nový uniatský biskup Josif 

Dekamelis, Grék, zahájil strašné prenasledovanie pravoslávnych, no na tejto katedre 

nebol dlho. Bál sa nenávisti národa a v roku 1703 ušiel do Prešova., kde zriadil 

uniatskú eparchiu. V Marmaroši pravoslávni veriaci po smrti Metodija, zvolili 

nového biskupa Dositeja. Žil v Uhoľskom monastieri do r. 1735, kde zomrel. Po jeho 

smrti Rakúsko – Uhorská vláda nedovolila zvoliť nového biskupa. Pravoslávny 

snem, ktorý sa zišiel v Sihoti kvôli voľbe biskupa, bol krutým spôsobom vojskami 

rozohnaný. Ale aj napriek tomu sa Pravoslávie v Zakarpatskej oblasti udržalo veľmi 

dlho. V roku 1760 vystúpil proti únii celý národ Zakarpatska. Medzi ľuďmi sa šírili 

posolstvá jeromonacha Sofronija za boj o Pravoslávie. Pomáhal mu v tom celý národ. 

Uniati dostali veľký strach. Na obranu únie a likvidáciu Pravoslávia vznikli vojenské 

oddiely pod velením grófa A. Karoliho a generála Bukova. V Zakarpatskej oblasti 

tiekla pravoslávna a ruská krv. V roku 1769 Rakúsko – Uhorská vláda mohla 

prehlásiť, že pravoslávnych niet. V konečnom dôsledku to tak nebolo. Množstvo 

pravoslávnych ušlo do lesov a jaskýň. Celý národ bol aj naďalej pravoslávny, no 
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očakával vhodný moment na Zakarpatí a Prešovsku, kedy sa znova bude možno 

vrátiť ku viere pravoslávnych prarodičov aj oficiálne. Pokusov bolo viac, no 

akýkoľvek pokus bol zo strany vlády kruto potlačený silou zbraní. Nehľadiac na to 

v prvých rokoch 20. Storočia tento vnútorný náboženský oheň spôsobuje početný 

odchod od únie a návrat k Pravosláviu. No Rakúsko – Uhorsko toho vyrobila 

politickú kauzu. Tak v roku 1914 došlo k známemu Marmaroš – Sihotskému procesu, 

na ktorom bolo okolo 100 pravoslávnych obvinených z vlastizrady v prospech 

Ruska. Ani napriek tomu však v Rakúsko – Uhorsku nemohli ďalej dusiť ďalšie 

ďalšie pravoslávne povstania. Po ukončení 1. Sv. vojny Zakarpatská oblasť, 

Prešovčina, prišli pod Československú republiku, kde bola daná náboženská 

sloboda. Vtedy sa konečne po rokoch začal náš národ slobodne prechádzať na 

Pravoslávie. (МЕФОДИЙ, Игумен, 1948. Православная церков в Словакии. In: 

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ. roč. II/ č.4-5, s. 14) 

Aj napriek nezhodám vo vnútri československej Cirkvi, tak vladyka Savvatij 

hrá významnú rolu v oblasti budovania Misie a monastiera v Ladomírovej. Misia 

bola založená 25.3.1923, čo oficiálne potvrdil aj (už) Vladyka Savvatij v Októbri 1923. 

Základy Misie, tak posvätil vikárny biskup Venjamin (Fedčenkov), ktorý bol do 

Československa pozvaný z Juhoslávie samotným Savvatijom. V dôsledku 

belehradskej dohody v roku 1926, archijerejský sobor srbskej pravoslávnej cirkvi, 

udelil plnú moc preosv. Irinejovi, biskupovi novosadsko-bačskému, aby pôsobil pri 

organizácii pravoslávnej cirkvi v Podkarpatskej rusi. Vladyka Irinej sa aj napriek 

zložitej situácii pustil do organizovania nových pravoslávnych obcí na Podkarpatskej 

rusi. Takto činil spolu s archimandritom Vitalijom (Maximenkom), ktorý mal u ľudí 

vačšiu autoritu ako Savvatij. Vladyka Irinej vytrhol spod jurisdikcie vladyku Savvu 

všetky obce. Navštívil Bratislavu a Prahu, vďaka čomu mali pravoslávne farnosti 

rovnaké právomoci ako farnosti gréckokatolícke. Tak postupom času, vláda 

zásluhou vladyku Irineja začala pomaly podporovať aspoň trochu pravoslávnu 

cirkev. Vladyka Irinej, ale musel opustiť Podkarpatsko nakoľko bol delegovaný 
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Synodou Srbskej pravoslávnej cirkvi na snem do Stockholmu a v roku 1927 posiela 

synod namiesto Irineja na Podkarpatsko vladyku Serafima, ktorého v neprítomnosti 

zastupoval archimandrita Alexij (Kabaľuk). (FEJSÁK, J., 1983 In: Pravoslávny 

teologický zborník, s. 160) 

V roku 1929 bola vládou ČSR uznaná Mukačevská Pravoslávna eparchia na 

čele s eparchiálnym biskupom, v srkbskej jurisdikcii. Bolo to dovtedy, kým nemala 

vzniknúť nová pravoslávna eparchia, Prešovsko – slovenská. Posledným biskupom 

Mukačevskej eparchie, riadiacim aj pravoslávnu cirkev na Slovensku bol vladyka 

Vladimír Raič, ustanovený na mukačevskú katedru, archijerejským snemom Srbskej 

cirkvi v roku 1938. (МЕФОДИЙ, Игумен, 1948. Православная церков в Словакии. In: 

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ. roč. II/ č.4-5, s. 13) 

Biskup Vladimír Raič  

Ľubomír Nikolajevič Raič sa narodil 11.11.1882 v Juhoslávii. Potom ako 

ukončil Vifansky seminar a Moskovskú duchovnú akadémiu sa vrátil naspäť domov 

do Juhoslávie a ďalších 30 rokov bol učiteľom v rôznych učebných zariadeniach. V r. 

1937 prijal mníšstvo. Postrih vykonal patriarcha Varnáva a v roku 1938 ho snem 

zvolil za mukačevského biskupa. Vysviacku viedol patriarcha srbský Gavriil 

a metropoliti Anastasij a Dositej, biskupi Irinej a šabačský Simeon. 30. Októbra 1938 

v Belehrade. Po novembri 1938 sa konala intronizácia. Intronizovaný bol ako správca 

eparchie Mukačevsko – slovenskej. 11. Apríla 1941 ho zatvorila maďarská vláda a bol 

deportovaný do koncentračného tábora. Za 2 a pol roka vedenia eparchie musel 

prežiť mnoho utrpenia zo strany maďarskej vlády, ktorej cieľom bolo pomaďarčiť 

ruský pravoslávny národ a zničiť v nich pocit lásky k vlasti. Celá pastierská činnosť 

biskupa Vladimíra bola plná lásky k pravoslávnej viere, k ruskému národu i k našej 

drahej vlasti. Pocit vďaky k vlasti za úprimné a štedré prijatie prejavoval vladyka 

Vladimír všemožne. Týmito pocitmi je naplnené aj jeho prvé posolstvo 

k mukačevsko – prešovským veriacim.  V roku 1938 prežíva naša Cirkev zo dňa na 

deň silnejšie represie. Národné i náboženské. Vyvrcholili v marci 1939, keď sa 
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Slovensko stalo „samostatným“ štátom s vládou smerovanou proti všetkým 

pravoslávnym i proti Rusku. Miestne úrady stále viac a viac okliešťovali nové práva. 

Maďarská vláda definitívne ukončila akékoľvek styky biskupa Vladimíra s ostatnými 

farnosťami Slovenska. Vychádzajúc z toho, odovzdal Vladimír všetky pravoslávne 

farnosti Slovenska pod vedenie Gavriilu, patriarchovi srbskému. Ten ustanovil pre 

pravoslávne farnosti Slovenska biskupského administrátora, protojereja Vasilija 

Solovjeva, správcu PCO Ľutina. Nastal osudný rok 1941 keď fašistické Nemecko 

obsadilo celý rad európskych štátov, medzi nimi aj Juhosláviu, a napadlo Sovietsky 

Zväz. Nemecká vláda odvliekla patriarchu Gavriila do koncentračného tábora 

Dachau, nápodobne ako maďarská vláda biskupa Vladimíra. (МЕФОДИЙ, Игумен, 

1948. Православная церков в Словакии. In: СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ. roč. II/ č.4-5, s. 

14) 

Koncom roku 1942 sa zišiel v Medzilaborciach zjazd uniatov a rimokatolikov 

a vypracovali plán ako zničiť pravoslávie na Slovensku a tiež memorandum 

Slovenskej vláde, čo sa týka tejto otázky. V mene tohto memoranda bolo nariadené 

všetkým miestnym úradom.Toto predložili na prezídiu župného úradu šarišsko-

zemplínskej župy. Na toto memorandum  Požiadavky v memorande boli však pred 

verejnosťou utajované, pretože ako sám župan Dudáš píše, v prípade že by verejnosť 

disponovala týmito informáciami, mohlo by dôjsť k obnove náboženských bojov 

ktoré sa na východnom Slovensku odohrávali za býv. ČSR. Tieto požiadavky 

zhrnuté v memorande žiadajú župana a  okresných náčelníkov a ich podriadených 

k monitorovaniu pravoslávnych duchovných a najmä mníchov. Memorandum ďalej 

nabáda k celkovej intolerancii pravoslávnych duchovných, k zábrane organizovať 

akcie, a dokonca aj k zábrane pohybu medzi príslušníkmi iných vierozvyznaní. 

V jednom z bodov tiež nariadzuje sledovanie korešpondencie pravoslávnych 

duchovných. V konečnom dôsledku však vyjadruje tichý plán panslavofóbnej 

vrchnosti bod, ktorý hovorí o tom aby vhodným spôsbom pripravovali vysťahovanie 

týchto duchovných a mníchov z územia Slovenského štátu. 28. Januára 1943 vyhovel 
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župan Dudáš požiadavkám memoranda a vydal nariadenie zaväzujúce nižšie 

správne orgány k dodržiavaniu jeho bodov a zároveň vydal pokyn informovať ho 

o výsledku ich činnosti.Prechádzať na pravoslávie bolo kategoricky zakázané vládou. 

Pravoslávne duchovenstvo za bohoslužby a vykonávanie rôznych obradov aj 

uprostred pravoslávneho obyvateľstva bolo zatknuté. Tak sa stalo nielen v obci 

Hermanovce. Do veľkého počtu rajónov bol pravoslávnemu duchovenstvu zakázaný 

vstup. (Аноним, 1949, Любовь преодолевает все!. In: СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ. Прешов, 

roč. I/ č.1, s. 3) 

Na reakcie orgánov na toto memorandum sa nečakalo dlho. V obrázkovej prílohe 

vidíme  napríklad reakciu žandárskej stanice Bardejov,  v odpise županovi Dudášovi 

v ktorom informujú župana o pravoslávnych duchovných a to konkrétne o o. A. 

Omeljanovičovi a A. Romaneckovi. (ANONYM, 2015. Okresné žandárske veliteľstvo 

Bardejov, Odpis z r. 1943. Umiestnenie: Farský archív Becherov) 

 V tomto čase pravoslávne farnosti na Slovensku si zobral pod patronát 

berlínsky metropolita Serafim. Pri týchto smutných udalostiach zastihlo 

osloboditeľské hnutie na Slovensku Pravoslávnu Cirkev. Tu prichádzajú na um slová 

Sv. Písma : „Vrata adova neodolijut  jeja“ pretože nebolo ani jednej udalosti, kde by sa 

nezúčastnila pravoslávna hierarchia a ľud. Ako príklad boli pravoslávne cirkvi – 

Ruská, srbská, bulharská, česká, grécka a iné, ktoré sa spolu podieľali na záchrane 

svojej vlasti. 15. Augusta 1944 na post sekretára biskupskej administratívy, bol 

menovaný administrátorom Vasilijom Solovjevom správca PCO Banská Bystrica, 

jeromonach Mefodij. 29. Augusta 1944 v Banskej Bystrici sa začalo SNP a 4. 

Septembra sa konalo zhromaždenie predstaviteľov pravoslávnej cirkvi na Slovensku 

na čele s jeromonachom Mefodijom, kvôli odsúdeniu súčastnej situácie. Na 

zhromaždení bol rozpracovaný postoj k súčasnej vláde Slovenska, Slovenskej 

národnej rade, k moskovskému patriarchovi Alexiju, k Červenej armáde, ktorá začala 

oslobodzovať Zakarpatsko. 
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 Naša cirkev srbskej jurisdikcie, vyjadruje pozitívny postoj k ruskej 

Pravoslávnej cirkvi a jeho predstaviteľom. Cirkev za svojej existencie už dve 

tisícročia nezradila svoj národ, ako to bolo v iných cirkvách.  V tomto boji sa riešila 

otázka byť alebo nebyť (pravoslávie a jeho existencia). No Hospodin zachránil svoju 

cirkev a jej služobníkov. 5. Septembra 1944 delegácia pravoslávnej cirkvi bola prijatá 

v Banskej Bystrici súčasným predsedom SNR a tiež splnomocnencom pre školy 

a národné vzdelávanie. Koncom septembra 1944 prijal delegáciu pravoslávnej cirkvi 

hlavný veliteľ partizánskeho hnutia na Slovensku, generál Osmolev a poslanec 

Rudolf Slanský. Generál Osmolov prejavil vo vzťahu k predstaviteľom pravoslávnej 

cirkvi veľkú pozornosť a ponúkol im možnosť pomocou poslanca Rudolfa Slanského 

a hlavného partizánskeho vojenského štábu zriadiť bezprostredný vzťah s Moskvou. 

Nie dlho využívali predstavitelia pravoslávnej cirkvi túto možnosť. Koncom októbra 

1944 bola Banská Bystrica znova okupovaná Nemcami. Všetok zvyšný majetok 

pravoslávnej cirkvi v Banskej Bystrici bol zničený. Jeden z predstaviteľov 

pravoslávnej cirkvi bol zastrelený a ostatní ušli včas k partizánom. Paralelne 

s informatívnym súkromným vyhásením a vysvetlením jeromonacha Mefodija, 

sekretára biskupskej administratívy z Banskej Bystrice o postavení pravoslávnej 

cirkvi koncom roka 1944 prišla do Moskvy delegácia pravoslávnej mukačevskej 

eparchie na čele s archimandritou A. Kabaľukom a žiadala jeho svätosť, patriarchu 

moskovského a celej Rusi Alexija, prijať Mukačevskú eparchiu do jurisdikcie 

Moskovského patriarchátu. 

Jeho svätosť patriarcha moskovský a celej Rusi, Alexij so sv. Synodom, po splnení 

nevyhnutných formalít so srbskou cirkvou prijal pod svoju záštitu mukačevskú 

eparchiu. Hneď po skončení vojny ako sa ukázala minimálna možnosť vzťahu 

s mukačevskou eparchiou biskupský administrátor pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 

protojerej Vasilij Solovjev v doprovode sekretára podnikol cestu do Mukačeva 

a Užhorodu pre vysvetlenie vzniknutej cirkevnej situácie. Hneď na to zvoláva 2 

všeobecné zhromaždenia - 30. mája 1945 v Becherove a 29. Septembra 1945 
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v Ladomírovej za účelom posúdenia vzniknutej situácie. Medzitým 15.októbra 1945 

do Československa prišiel špecialny posol, vladyka Fótios, arcibiskup orlovský 

a brjanský. 21.10.1945 delegácia pravoslávnej cirkvi na Slovensku, na čele 

s archimandritom Sávou, bola prijatá v Prahe jeho vysokopreosvietenosťou, 

arcibiskupom Fótiom a mala s ním dlhú poradu na rôzne otázky cirkvi. 19. 

Novembra 1945 prišiel do Košíc biskup Vladimír Raič v doprovode archidiakona 

Prochora Jakšiča. 

Biskup Vladimír tak so súhlasom synody srbskej pravoslávnej Cirkvi, odovzdal 

mukačevskú eparchiu vedeniu moskovského patriarchátu. V novembri biskup 

Vladimír zvolal všeobecný snem celého pravoslávneho duchovenstva Slovenska 

v Ladomírovej. Preukázal že v súlade s ustanovením synodu srbskej cirkvi zostáva aj 

naďalej najvyšším predstaviteľom pravoslávnych farností na Slovensku. 18. 

novembra 1945 sa zišlo zhromaždenie pravoslávneho duchovenstva, na ktorom bolo 

definitívne rozhodnuté požiadať biskupa Vladimíra na základe prosieb 

pravoslávnych veriacich, Synodu srbskej cirkvi o zmene jurisdikcie. Protokol 

všeobecného snemu kňazov pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorý sa zišiel 8. 

Novembra 1945 v Ladomírovej: 

 Vyhlásenie preosv. vladyku Vladimíra, uskutočnené 7. Novembra 1945 na 

zhromaždení o tom, že biskup Vladimír potom, ako časť bývalej eparchie, 

Mukačevsko – prešovskej je odovzdaná so súhlasom srbskej pravoslávnej cirkvi, do 

rúk moskovského patriarchátu a týka sa tej časti Mukačevsko – Prešovskej eparchie, 

ktorá ostala na území Československa. Berie na vedomie slová Vladimíra, že keď je 

želanie zo strany veriacich zmeniť jurisdikciu, prijíma sa to iba s vedomím 

a požehnaním srbskej synody pravoslávnej cirkvi, zmeniť jurisdikciu na Moskovskú.  

Uznesenie:  

Biskupský administrátor je povinný poprosiť preosv. biskupa Vladimíra, aby 

oboznámil sv. Synode srbskej pravoslávnej cirkvi o nasledovných záležitostiach: 
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„Prešovčina – najzápadnejšia časť veľkého ruského národa, ktorá je ale v súčasnosti od neho 

oddelená. Naše duchovné vzťahy s ruským národom sa odzrkadľujú vo viere a jazyku. Aj keď 

sme v súčastnosti územne rozdelení územne, tým viac musíme utužovať naše vzájomné 

vzťahy, ktoré sa týkajú pravoslávnej viery. Sme hlboko vďační s láskou k srbskej cirkvi, ktorá 

s nami prežila neľahké obdobia počas rokov nemeckého útlaku. Daj Boh, aby ste sa dočkali toho 

dňa, kedy Vami vybudovaná Mukačevsko – Prešovská eparchia bude môcť byť zákonne 

odovzdaná Moskovskej Patriarchii. Tieto slová sa už naplnili v tej časti eparchii, ktorá už bola 

pričlenená k Sovietskej Ukrajine.“ 

„Naše duchovenstvo, ktoré je úzko späté s pravoslávnym národom a pozná jeho myšlienky 

a želania, nezanecháva svoj ľud v ťažké dni nedávno prežitých vojenských búrok a pociťuje 

morálnu povinnosť oznámiť vášmu preosvietenstvu., že práve teraz nastal historický 

moment, kedy sa tieto slová môžu naplniť aj vo vzťahu pravoslávnvych farností v Prešovčine. 

Zhŕňajúc vyššie uvedené skutočnosti o pravoslávnych farnostiach, ktoré spravujeme, prosíme 

cez Vaše preosvietenstvá, Synodu pravoslávnej cirkvi, odovzdať nás pod vedenie a správu svj. 

Patriarchu Moskovského a celej Rusi.“ Archimandrita Sáva, správca farnosti 

v Ladomirovej, prot. Vasilij Solovjev, správca farnosti v Ľutine, igumen Ignatij, 

správca farnosti v Čertižnom, prot. Ján Ivanov - správca farnosti vo Vyšnom Orlíku, 

Michal Kurjatnik - správca farnosti v Medzilaborciach, Andrej Romaneckov - správca 

farnosti vo Venecii – Hrabskom, Georgij Kuzan – správca farnosti v Rebríne 

a biskupský administrátor, sekretár administratúry a správca farnosti v Prešove 

a Košiciach Mefodij. 19. 3. 1946 Srbská cirkev oficiálne uvoľnila našich veriacich. 

Ruská pravoslávna cirkev vydala k tomu svoje súhlasné stanovisko 14. 1. 1946. Preto 

sa dňa 26. apríla 1947 konalo v Prešove zhromaždenie pravoslávneho duchovenstva 

a veriacich na Slovensku, na ktorom bola prijatá a schválená Ústava novovytvorenej 

prešovsko-slovenskej eparchie. Eparchiálnym biskupom sa stal pražský arcibiskup 

Jelevferij, ktorý zároveň bol exarcha moskovského patriarchátu v Československu. 

(АНОНИМ , 1948, roč. II/ č.4-5, s. 50-55) 
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Obrázok 1 - Výpis zo šandárskej stanice Bardejov 

 


