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VYSŤAHOVANIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI BLAŽOV V 50-TYCH ROKOCH 

 

Michal Vadrna 

 

Abstrakt: Príspevok pojednáva o dejinách zaniknutej gréckokatolíckej farnosti a obce 

Blažov a jej osád Blažovská Dolina a Čertež, lokalizovanej v Levočských vrchoch na územi 

už bývalého Vojenského obvodu Javorina. Práca je rozdelená do dvoch kapitol, pričom prvá 

je venovaná dejinám samotnej obce.  Druhá pojednáva o najbolestnejšej časti v histórii obce - 

násilnému vysťahovaniu v rokoch 1952 a 1954. V práci bola využitá induktívna a deduktívna 

metóda, priama a nepriama metóda,  metóda sondy, komparatívna metóda, geografická 

metóda. 

 

Kľúčové slová: Obec Blažov. Farnosť Blažov. Chrám. Vysťahovanie. Vojenské pásmo. 

 

Abstract: The presented diploma thesis deals with the history of the now extinct Greek 

Catholic parish and village of Blažov and its dependent settlements Blažovská Dolina and 

Čertež, situated in the Levoča Mountains on the territory of the former Army District of 

Javorina. The thesis is divided into two chapters. The first chapter is dedicated to the history 

of the village itself, its educational system and local folklore. The second chapter is dedicated 

to the saddest part of the history of the village - the forced repatriation of its population 

between the years 1952 and 1954. In this thesis was used inductive as well as deductive, 

direct as well as indirect methods, method of probing, comparative method and geographical 

method.  

 

Key words: Blazov village. Blazov parish. Church building. Defunct. Army area. 

 

Úvod 

Dejiny obce Blažov sa začali písať v roku 1317 na základe dohody Blažeja 

a zemepána Jána z Brezovice o vzniku novej dediny na mieste zvanom Pekný les. Obec 

bola od začiatku osídľovaná nemeckým obyvateľstvom, ktoré tu spontánne prichádzalo 

po tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242 na pozvanie uhorského kráľa Bela IV.. V 15. 

storočí nastala výmena obyvateľstva. Nemeckých kolonistov vystriedali valašskí, ktorý 

sem doniesli východný obrad, ktorý sa tu udržal až do definitívneho zániku obce v roku 
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1954, kedy bola obec násilne zlikvidovaná. Práca si kladie za cieľ stručne predstaviť 

dejiny zaniknutej farnosti a obce Blažov so zameraním na samotný zánik obce.  

 

Stručne dejiny obce 

Prvá zmienka o obci Blažov je v listine z roku 1317, kedy dostala názov Schönwald - 

Sevnalt (Pekný Les), ktorým bola ojedinele pomenovávaná až do prvej polovice 15 . 

storočia. Nemecký názov pochádza od Jána z Brezovice, šľachtica z rodu, ktorý mali 

spišsko – nemecký pôvod. Blažov bol už v 14. -16. storočí nepretržite súčasťou panstva 

Torysa a vo vlastníctve šľachticov z rodu Brezovickovcov (Berzeviczy). Dedina Blažov  

sa rozprestierala vo východnej časti Levočských vrchov v nadmorskej výške okolo 570 m 

nad morom v pramennej časti rieky Torysa.
1
 Kataster obce Blažov má 7000 ha pôdy, je 

zalesnený listnatými a jedľovo-bučinovými lesmi. Obec patrila do Šarišskej župy.
2
 

Neskôr do okresu Sabinov a Prešovského kraja. V marci v roku 1317 urobil Ján z 

Brezovice šoltýssku zmluvu s Blažejom, synom Leustacha z Brezovice na vyklčovanie 

lesa
3
, založenie novej dediny

4
 a zaľudnenie tunajšej zeme hosťami, ktorým bolo udelené 

právo spišských Nemcov (libertatem populorum Theutonicorum Scepusiensium).
5
 Blažov 

bol prvou dedinou založenou na nemeckom práve.
6
 Za organizáciu vzniku dediny dostal 

Blažej právo dedičného richtárstva, slobodný lán poľa a mohol si postaviť v novej dedine 

mlyn a sladovňu. Noví osadníci boli oslobodení od poddanských povinností na dobu 

osemnástich rokov od svojho príchodu. Po uplynutí tejto doby mali vyplatiť zemepánovi 

ferto denárov, odovzdať koláč, kuru, celá obec bočku piva a brava. Poddaní mohli 

využívať právo rybolovu, lovu a v chotári mohli klčovať lesy, kultivovať nové polia, a ak 

chceli, mohli sa aj odsťahovať z Blažova.
7
 Obec Blažov bola najprv osídlená spišskými 

Nemcami a veriacimi latinského obradu, ktorí si postavili kamenný chrám. Začiatkom 

októbra v roku 1471 sa prehnalo údolím rieky Torysa dvanásťtisícové vojsko poľského 

princa Kazimíra. Trasa výpravy smerovala  z doliny rieky Poprad do doliny rieky Torysy. 

                                                 

1
 Porov. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s. 32. 

2
 Porov. Spomienky na Blažov. Poprad, 2007. s. 3. 

3
 nazývaného Schonwalt - Pekný les 

4
 Porov. BOLEŠ, D.: Počiatky Toryského dekanátu a spišský rotulus z rokov 1331-1332. Levoča : Spišský 

dejepisný spolok. 2010. s. 32. 
5
 Porov. MAREK, M.: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006. s. 181. 

6
 Porov. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s. 469. 

7
 Porov. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s. 32. 
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Vojsko narobilo veľké škody.
8
 Rusíni sa do Blažova a okolitých osád začínali sťahovať 

postupne v 15. storočí. Prvýkrát sa spomínajú v doklade z roku 1480 ako Valachi de 

Balasswagasa - Valasi Blažovskí
9
.  Horské oblasti sa vo veľkej miere začali osídľovať 

najmä počas valašskej kolonizácie alebo ako hovoria moderní historici - počas 

kolonizácie založenej na valašskom práve
10

. Jej dôsledkom bolo rozšírenie pastierstva a 

obnovovanie "starej viery".
11

 Valasi tu síce nenašli prekvitajúcu grécku vieru, našli však 

rozhodne viac ako len reminiscencie na "starú vieru", jej modlitby a zvyklosti. Cyrilo -

metodská viera sa strácala až do takej miery, že z listiny Ondreja III., kde riešil 

jurisdikciu na Maramorošom medzi jágerským a sedmohradským biskupom, sa 

dozvedáme, že mnohí maramorožskí Slovieni boli už vyznávačmi latinského obradu. 

Potom, čo sa grécka viera dostala pod ochranu valašského práva, mohla začať vzrastať, aj 

keď jej ako náboženstvu chudobných nebola venovaná náležitá pozornosť.
12

  

Pri organizovanom osídľovaní prázdnych území  si osadníkov vyberal zemepánov 

lokátor – šoltýs. V novozaloženej osade sa stal starostom, sudcom a, samozrejme, aj 

prostredníkom medzi osadníkmi a zemepánom. Povinnosti a práva šoltýsov a roľníkov 

bývali odvodené od práv mešťanov, pod ktoré daná obec patrila. Preto sa takéto dediny  

označovali ako dediny založené na nemeckom práve.
13

 Toto právo malo dedičný 

charakter. Šoltýs dostával väčšinou tieto privilégia: nezdaniteľný majetok (pôda a lesy), s 

ktorými mohol voľne disponovať, súdnu právomoc, právo na krčmu, mlyn, pivovar, 

rybolov, poľovačku, šestinu až polovicu poplatkov osadníkov. Mohol mať aj vlastných 

poddaných a remeselníkov.
14

 S rusínskou kolonizáciou sa spája aj príslovie: "Kto má 

poddaných Rusínov, má bohatú kuchyňu." Z toho sa dá vyčítať, že rusíni boli veľmi 

pracovití ľudia, ktorí boli ale veľmi zaťažení požiadavkami zemepánov.
15

   

Tabelae z 18. storočia označuje Blažov ako slovenskú gréckokatolícku obec. 

Označuje tak však aj typické rusínske obce ako Čirč, Kijov, Ruské Pekľany, Tichý 

                                                 

8
 Porov. RÁBIK, V.: "In confibus Rutenicalibus". Cirkevná a feudálna správa Makovického panstva v 

stredoveku. In CORANIČ, J.: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Prešov : Vydavateľstvo 

Prešovskej univerzity, 2013. s. 195. 
9
 Porov. MAREK, M.: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006. s. 245. 

10
 Valašské právo nikdy nebolo spísané. Riadilo sa ústnym zvykom.  

11
 Porov. KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Praha : NLN, 2007. s. 56-57. 

12
 Porov. HALAGA, O.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice : 

Východoslovenský kultúrny spolok, 1947. s. 77 - 78. 
13

 Porov. ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s.  468. 
14

 Porov. CHALUPECKÝ, J.: Dejiny Osturne. Osturňa : Historický a kultúrny spolok v Osturni, 2004. s. 143. 
15

 Porov. HARAKSIM, Ľ.: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867. Bratislava 

: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961, s. 29. 
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Potok....
16

 Halaga hovorí, že to bolo pravdepodobne spôsobene tým, že slovo Slovák 

označovalo každého príslušníka Slovanských národov. Opiera sa pritom o výskum Dr. 

Stodolu, ktorý udáva na príklade na vzorke 46 obcí v Šariši a Zemplíne, že úradne 

sčítanie z roku 1900 uvádza 483 rusínov a 9731 Slovákov. V roku 1910 už 9862 rusínov a 

len 363 Slovákov."
17

 

Typické rusínske priezviská z Blažova, ktoré nachádzame v Tereziánskom urbári z roku 

1773 sú Hriczuv, Kravesik, Hromij, Pjatak, Parimuha, Oljsavssky, Sekera, Haladey, 

Smoleg, Krajnijaetak, Šoltis, Uhlar, Dolhij, Bednar, Maxima. Priezviská sú uvedené tak, 

ako sú zapísané v urbári obce Blažov.
18

 

 

Zánik obce a farnosti 

"Ďakujem Vám krásne za list, ktorý ste mi poslali, za krásny pozdrav a  za spomienku 

na Blažov. Bolo krásne v tom Blažove, a tak sa to skončilo s tým naším milým Blažovom. 

No ale je to ponaučenie pre nás, že všetko na svete je len dočasné. Ešte aj taká dedina 

ako Blažov, bola dočasná. My sme si mysleli, že táto dedina bude aspoň pár stoviek rokov 

existovať a ona existovalo len pár rokov".
19

 napísal vladyka Vasiľ Hopko pani Kataríne 

Birošovej z českého Oseku, kde bol určený Štátnymi orgánmi, aby oslabili jeho vplyv na 

aktivistov usilujúcimi sa obnoviť Gréckokatolícku cirkev.
20

 

Druhá svetová vojna ovplyvnila okrem vojenstva aj život obyčajných ľudí. Studená 

vojna, ktorá začala jej bezprostredným skončením a výsledkami, prešla na konci 40. 

rokov z fázy mocensko-politickej k fáze militarizačnej. Hneď po februári 1948 začalo 

zakladateľské obdobie nového režimu, teda oficiálne nazvané ako budovanie základov 

socializmu. Spoločnosť sa prevratným zmenám a prevažne nepochopiteľným novotám 

bránila. Mnoho ľudí sa bránilo voči prijatiu vnucovaného nového spôsobu a zmyslu 

života. Postupné zavádzanie a ideologické zdôvodňovanie zmien spôsobovalo, že mnoho 

občanov si negatívne dôsledky oficiálnej politiky uvedomili alebo pocítili až po určitom 

čase. V roku 1950 Moskva urýchlila prípravy na vojenské stretnutie. Stalin a vedúci 

                                                 

16
 Porov. HALAGA, O.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice : 

Východoslovenský kultúrny spolok, 1947. s. 109-110. 
17

 Porov. HALAGA, O.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice : 

Východoslovenský kultúrny spolok, 1947. s. 111 -112. 
18

 Štátny archív (ŠA) Prešov. Urbár obce Blažov zvanej,  inventárne číslo (ďalej inv.č.) 58, signatúra (ďalej 

sign.) I-44, 1773. 
19

 Z listu Vasiľa Hopku Kataríne Birošovej, Osek : 16. február 1965. 
20

 Porov. BORZA, P.: Muž pokorného srdca – Vasiľ Hopko. In: HAĽKO, J.: Život za mrežami. Prešov : 

Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. s. 119; CORANIČ, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České 

Budějovice: Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém 2014, s. 356 – 357.  
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funkcionári predpokladali, že po druhej svetovej vojne vypukne aj tretia. Príprava 

k veľmocenským plánom Moskvy v Európe ovplyvnila v rokoch 1950  – 1953 

rozhodujúcou mierou Československú spoločnosť. Rýchla výstavba veľkej armády a 

ohromný zbrojný program malo katastrofálne dôsledky pre spoločnosť.
21

 Československé 

vojsko sa malo pripravovať hlavne na vedenie bojov na pozemských bojiskách, čo 

znamenalo vzrast požiadaviek na výcvik vojsk priamo v teréne, keďže Československo 

bolo priamo v susedstve so západnými kapitalistickými krajinami, a teda tvorilo akýsi 

nárazník, či štartovaciu zónu v prípade vojny. Vojenská správa sa zamerala na budovanie 

výcvikových vojenských priestorov, ktoré mali byť dostatočné nielen na vojenské 

cvičenia, ale aj slúžiť k výcviku ku súčinnosti rôznych typov vojsk. Jednou z požiadaviek 

ku vzniku vojenského pásma bolo priame podriadenie priamo vojenskej správe, teda 

ministerstvu národnej obrany. Ďalšou z požiadaviek bolo, aby výcvikové vojenské 

priestory čo najvernejšie kopírovali územia, kde by sa mohli udiať prípadné boje. 

Pohlavári chceli, aby sa vojenské priestory umiestňovali do pohraničných oblastí. Mali 

slúžiť aj ako budúce operačné základne budúceho frontu.
22

 Výber územia na nový 

výcvikový priestor nebol náhodný. Územie spĺňalo medzinárodné dohody o nevyhnutnej 

vzdialenosti výcvikového priestoru tohto typu od hraníc susedných štátov, kde bolo 

zaručené, že nedôjde k narušeniu ich vzdušných priestorov.
23

 Ich hlavnou úlohou chrániť 

predovšetkým najdôležitejšie spoločenské a priemyselné centrá a objekty osobitného 

vojenského významu.
24

 Oblasť Vojenského obvodu Javorina sa v čase svojho vzniku 

rozprestieral na území štyroch okresov a dvoch krajov. Do Košického kraja vtedy spadali 

okresy Levoča
25

 a Kežmarok
26

, do Prešovského kraja okresy Stará Ľubovňa
27

 

                                                 

21
 Porov. KAPLAN, K.: Československo v letech 1948-1953. Zakladatelské období komunistického režimu. 

Praha : SPN, 1991. s. 5 - 8. 
22

 Porov. JANIGA, J.: Zriadenie a budovanie vojenského obvodu Javorina. In Vojenská história - časopis pre 

vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo.  roč. 8., č. 4,  s. 101. 
23

 Porov. BENICKÁ, J.: Postupný zánik obce Blažov. In Mladá veda 2009 - Historické vedy, filozofia a etika. 

Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta 

humanitných vied, 2009. s. 6. 
24

 Porov. JANIGA, J.: Zriadenie a budovanie vojenského obvodu Javorina. In Vojenská história - časopis pre 

vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo.  roč. 8., č. 4,  s. 102. 
25

 Do okresu Levoča patrilo katastrálne územie obcí: Dvorce (úplne vysťahovaná) a časti katastrálnych území 

obcí Hradisko, Levoča, Nižné Repaše, Torysky a Závada. 
26

 Do okresu Kežmarok patrilo katastrálne územie obcí: Holumnica, Jurské, Ľubica, Majerka, Tvarožná 

a Stotince a úplne vysťahovali Ruskinovce a Ľubické Kúpele.  
27

 Do okresu Stará Ľubovňa patrilo katastrálne územie obcí: Jakubany, Hniezdne, Kolačkov, Lomnička, 

Podolínec a Šambron. 
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a Sabinov.
28

. Predvojom pred vznikom vojenského obvodu Javorina bol Zákon 169/1949 

Zb. zo dňa 16. júna o vojenských obvodov podpísaný Klementom Gottwaldom, Dr. 

Johnom, Antonínom Zápotockým, arm. gen. Ludvikom Svobodom a Václavom Nosekom, 

ktorý určoval: Zriaďovanie obvodov a ich územné zmeny.(§ 1 - § 4), Pobyt v obvode. (§ 

5 - § 7), Nehnuteľnosti a práva na území obvodu.(§ 8 - § 16), Odpísanie parciel v obvode 

z pozemkových kníh.(§ 17), Správa obvodov.(§ 18 - § 22), Daňové a poplatkové úľavy. 

(§ 23 - § 24).
29

 

Krajský národný výbor v Košiciach rozhodol podľa § 8 ods. 1 a  2 zákona č. 169/1949 

Zb, že deň 1. január 1953 bude dňom, kedy vznikne Vojenský obvod Javorina. Z 

materiálov vojenskej proveniencie sa dozvedáme, že v septembri a v októbri 1951 bolo 

rozhodnuté o rozšírení vojenského výcvikového priestoru juhozápadne od Kežmarku. 

Rozširovanie sa malo diať tak, aby najneskôr 1. januára 1952 už  mohol prebiehať výcvik 

PLOSÚ. Bolo potrebné vysídlenie šiestich obcí: Tvarožná, Ruskinovce, Ľubické Kúpele, 

Dvorce, Levočská Dolina a Blažov s asi 2900 obyvateľmi.  Prvým dokumentom, ktorý sa 

vzťahuje na obdobie začiatkov budovania vojenského priestoru je  zápisnica zo stretnutia 

predstaviteľov okresných národných výborov Sabinov a Stará Ľubovňa, Krajského 

národného výboru Prešov, vojenskej správy a štátnych lesov napísaná na KNV v Prešove. 

Zástupca vojenskej správy predniesol požiadavku, aby sa na zriadenom cvičisku 

realizovala streľba naostro. Boli na ňom vymenované konkrétne obce, ktorých sa mal 

spomínaný priestor týkať. V zápisnici vytýčili približné hranice vznikajúceho obvodu. 

Hranica v okrese Sabinov mala začať západne od Torysiek, pokračovať cez katastrálne 

územie Blažova vrátane samotných dedín. Pokračovala smerom na Bajerovce cez 

trigonometrický bod Kaliguru (1252 m), pozdĺž okresnej hranice na severovýchodný 

obvod masívu lesov, odtiaľ na západ pozdĺž okrajov lesov, asi dva kilometre juhozápadne 

od obce Šambron. Odtiaľ na sever dva kilometre až na južný obvod lesov, severozápadne 

od Šambrona. Potom na západ pozdĺž lesov k južnému okraju obce Jakubany. Hranica v 

Staroľubovnianskom okrese pokračovali od južnej strany Jakubian západným smerom k 

obci Lomnička a ďalej juhozápadným smerom pozdĺž obvodu lesov v Levočských 

vrchoch. Cvičenia sa mali konať v zimnom období od 15. januára do 15. marca, v letnom 

období od 1. júna do 15. septembra. V tom čase malo byť celé územie vyprázdnené. Na 

ďalšom stretnutí na KNV Prešov vojenská správa uviedla, že je nevyhnutné "v záujme 

                                                 

28
 Do okresu Sabinov patrilo katastrálne územie obcí: Bajerovce, Krásna Lúka, Poloma, Tichý Potok a Blažov 

so svojimi osadami Blažovská Dolina a Čertež. 
29

 Zákon 169/1949. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-169 (17.2.2014) 
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obrany štátu" niektoré obce presídliť. Záležitosť sa mala vyriešiť ešte na jeseň v roku 

1951, presídlenie sa malo uskutočniť v zimných mesiacoch. Výcvikový priestor chcela 

mať vojenská správa k dispozícii už v apríli 1952.
30

 Aby priebeh presťahovania bol čo 

najhladší a najúspešnejší, bolo potrebné zahájiť politickú uvedomovaciu a  

presvedčovaciu kampaň už dňom 1. februára. Za tým účelom mala byť zriadená politicko 

propagačná skupina zo zástupcov Strany za KNV súdruh Kormaník, zástupca ľudovej 

správy a armády, ktorá mala pribrať do spolupráce aj iné organizácie. Takisto tomu malo 

napomôcť zriadene presídľovacej komisie zo zástupcu strany, za KNV súdruh Kormaník, 

súdruh Kučeravý XI. referent a súdruh Heřman - VII. referent a zástupcov armády, do 

ktorej budú  prizvaní aj zástupcovia okresu.
31

 Za týmto účelom sa malo preskúmať 

možnosť pracovného zaradenia občanov na pracoviská, pričom sa malo prihliadnuť k 

potrebe pracovných síl pri vojenských majetkov a lesov. Ďalej vyriešiť pridelenie 

náhradných ubytovacích priestorov, zabezpečiť podklady ku prebratiu lesov.
32

 

 

Prvé vysťahovanie z obce Blažov 

Uznesením vlády zo dňa 5. februára 1952 zriadila vládal podľa § 1 odst. 1 zákona č. 

169/1949 o vojenských obvodov zriadila Vojenský  obvod Javorina.
33

 Prvé stretnutie, kde 

bolo oznámené MNV Blažov plán podľa ktorého malo pripadnúť celé katastrálne územie 

obce Blažov do vojenského pásma sa uskučnili dňa 2. januára 1952 v Blažove. Prítomí 

boli za Blažovčanov: Štefan Uhlár – predseda MNV, Ján Uhlár, pracovník a sociálny 

referent MNV, Jozef Habas referent školstva, Štefan Ďurica, finančný referent MNV, Ján 

Brila, člen pléna MNV, Andrej Garančovský, Ján Matalík člen MNV, Ján Smolej, člen 

MNV, Emil Piatak, člen MNV a za štát: Ivan Pivovarník podpredseda KNV v Prešove, 

Jakub Šoltýs pôdohospodársky referent  KNV v Prešove, Teodor Seman predseda ONV v 

Sabinove a mjr. Dr. Jozef Králik zástupca MNO. Plénum a rada MNV sa po 

prediskutovaní otázky jednaní zhodlo na tom, že súhlasí s vybudovaním vojenského 

obvodu, ale súčasne rada MNV nesúhlasí s tým, aby bola obec Blažov vysťahovaná.
34
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Napriek nesúhlasu Blažovčanov s vysťahovaním, zasadnutie zo dňa 18. januára 1952 na 

KNV v Prešove zložené zo zástupcov KS-KSS súdruh Mlkvý, za KNV súdruh Ivan 

Pivovarník – podpredseda KNV, súdruh Mikuláš Kormaník, referent pracovných síl, 

súdruh Jakub Šoltýs, pôdohospodársky referent a súdruh Štefan Havlík – krajský 

tajomník, za ONV Sabinov súdruh Teodor Seman a za vojenskú správu major Dr. Králik 

navrhol presťahovať občanov takto: 60 rodín do obce Snina na Kovo Vihorlat, 30 rodín 

do DK Hencovce, 25 rodín na JRD Sabinov 20 rodín na JRD Lipany, 20 rodín na JRD 

Sobrance a 12 rodín na rôzne miesta.
35

  Zo zápisnice z 30. januára 1952 sa dozvedáme, že 

ľudia nechceli pochopiť a doceniť celú akciu, čo plynulo z nedostatočného politického 

uvedomenia.
36

 Samotné vysídlenie bolo naplánované jednotlivo. Trojmesačná príprava 

mala pripraviť úspešný priebeh vysídlenia obce Blažov. Osada Čertež mala byť prvá, 

ktorá bude presťahovaná.
37

 Samozrejme, že obyvatelia sa bránili. Žiadali najprv, aby bol 

postavený nový Blažov pri Spišskom Podhradí odvolávajúc sa na rusínsku národnosť a 

kultúru a zvyky, ktoré by rozptýlením obyvateľstva mohli zaniknúť. Obyvateľom sa 

podarilo niekoľkokrát vyhnúť vysťahovaniu tým, že prepadol dátum. S presťahovaním sa 

malo začať 1. marca 1952, ale vďaka snehu a mrazivému počasiu sa musela akcia 

presunúť.
38

  Celú situáciu ktorá vznikla okomentoval zástupca MNO plk. Jaroslav Kokeš: 

„Uznesenie vlády je pre každého funkcionára a občana záväzné. Každý občan musí 

uznesenie rešpektovať a za jej uskutočnenie bojovať. Akýkoľvek odpor voči uzneseniu je 

treba považovať za negatívny postoj k nášmu ľudovodemokratickému zriadeniu... Túto 

akciu treba dobré politicky pripraviť a politicky zaistiť, aby ju vnútorný alebo zahraničný 

postoj nepriateľ nezneužil.“
39

 K samotnému presídleniu sa prikročilo až 30. mája 1952. 

Ján Vaľko st. spomína: „S mojím bratom Michalom Vaľkom sme šli na drevo s vozom na 

Metiska, kde bolo pripravené. Nakládli sme ho. Nikoho sme nestretli. Cestou späť sme 

prechádzali cez Enceho hájik (poľná cesta), kde sme stretli troch vojakov. Oni nám 

povedali, že v mene republiky nesmieme ísť ďalej. O chvíľu sme počuli ako idú na Čertež 
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autá. Obsadili Čertež. Vyzvali ľudí, aby neodchádzali. Začali sťahovať od Blaška. Všetko 

mlieko, všetku múku povylieval do potoka. Nakladali na autá hnuteľný majetok. Keď 

všetko vypratali auto odišlo preč, ale nikomu nepovedali, kde to pôjde. Na druhý deň 

brali zvieratá. Zvieratá sa snažili odpredať občanom z okolitých obcí. Ostatné nepredané 

zvieratá odviezli do Hencoviec a tam zvieratá nemilosrdne popriväzovali k elektrickým 

stĺpom. Nábytok odviezli do ubytovní. Bez prítomnosti ľudí nábytok podávali do bytových 

jednotiek a zvyšok vyložili naprostred dvora. Korytá, vozy, hrnce... Vlastne všetko, čo 

obsahovala gazdovská domácnosť. Nepostrážili to, a tak to ľudia z okolitých obci 

rozobrali. Ďalším problémom bolo, že peniaze, utŕžené za zvieratá nemali žiadnu hodnotu 

vďaka menovej reforme.
40

 Peniaze sa do istej sumy menili v pomere 1:5 a zvyšok 1:50. A 

tak sme nemali ani dobytok a ani peniaze. Z oficiálnych dokumentov KVP sa dozvedáme, 

že najprv boli vysťahovaní obyvatelia označení ako rozvracači. Na Čerteži to bol bratia 

Blaškovci. Sťahovanie uskutočňovala armáda. Oficiálne dokumenty tvrdia, že druhý deň 

akcie prebehol v poriadku a ľudia spolupracovali, dokonca, že vojaci sa stavali medzi 

ľuďmi obľúbenými najmä kapitán Svítil. Ján Vaľko st. na margo tohto vyjadrenia dodáva: 

"Keď sme videli ako vojaci hádžu náš majetok, radšej sme si ho naložili sami."  

Presťahovanie z Blažovskej Doliny malo byť 3.júla 1952 o 14:00
41

 Prebehlo podobne 

ako v osade Čertež. 

Sťahovanie v Blažove bolo ukončené  dňa 10. septembra 1952: Dnešného dňa 

preberajú zástupcovia vojenského obvodu Javorina priestory obce Blažov od zástupcov 

ľudovej správy KNV v Prešove z ktorého do vyššie uvedeného termínu bolo presídlené 

všetko obyvateľstvo so svojim hnuteľným majetkom. Takže týmto termínom preberá 

správa obvodu všetky priestory obvodu nachádzajúce sa v kraji Prešovskom bez závad. 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v priestore doposiaľ neboli ocenené ani preplatené. 

Starostlivosť o nich sa týmto dátumom preberá vojenská správa, oceňovanie prevedie 

oceňovacia komisia. V priestore sa nachádzajú krmoviny, zemiaky a zeleninu umožní 

vojenská správa pozbierať a previesť dodatočne pôvodným majiteľom alebo nimi určeným 

zástupcom a vypomôže pri ich prevezení.
42
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Problémom obcí do ktorých boli presídlení a podnikov, ktoré im mali dať prácu bo li 

samotné dohody, ktoré neboli spísané na papieri, ale boli uzatvorené len ústne. Záznam o 

dohode nebol dojednaný, pretože zástupcovia firiem Kovo Snina - Ing. Seknička a 

Drevokombinát Hencovce – súdruh Varga ochotne prisľúbili prijať rodiny. Po tom, čo 

boli rodiny presídľované do Hencoviec a začali obsadzovať jednotlivé byty, ktoré im 

KNV sľúbilo, Drevokombinát sa ohradil, že dané bytové jednotky prisľúbilo dať 

odborníkom, kým Blažovčania sú poľnohospodári. Na základe žiadosti KNV 

Drevokombinát súhlasil obsadiť presídlencami 12 bytových jednotiek. Po tom, čo dňa 30. 

júna 1952 prišiel súdruh Matys a oznámil, že majú uvoľniť ďalších 10 bytových jednotiek 

zástupcovia Drevokombinátu spísali dňa 3. júla protest proti tomuto postupu. Ako dôvody 

uviedli:  

a)svojím jednaním ste porušili vzájomné ujednanie a prevádzate Vaše 

jednostranné rozhodnutia bez dohody s nami 

b)konáte bez vedomia a súhlasu  našich nadriadených orgánov, ktoré sú jedine 

oprávnené disponovať investičnými statkami a svojim jednaním porušujete 

socialistickú plánovaciu disciplínu 

c)vaše jednanie porušuje platné zákonné ustanovenia o kolaudácii bytov a 

daní týchto do užívania len na základe užívacieho povolenia 

d)váš postup znižuje pracovnú a občiansku morálku našich zamestnancov, 

lebo keď tí vidia, že obsadzujete bytové jednotky proti obsahu naších vzájomných 

ujednaní, napodobňujú vaše jednanie a svojvoľne tiež obsadzujú byty. Iní 

zamestnanci žiadajú o uvoľnene zo služieb nášho podniku, keď vidia, že byty, ktoré 

im boli prisľúbené sa obsadzujú inými obyvateľmi, čo ohrozuje včasné dokončenie 

výstavby nového závodu 

e)plne súhlasíme s tým, že vysídlenie určitých území je vo verejnom záujme. 

Nijako však nemôžeme súhlasiť s názorom, že je vo verejnom záujme, aby títo 

presídlenci boli ubytovaní v bytoch podniku, ktoré boli určené pre odborných 

zamestnancov závodu, bez ktorých je nemysliteňé zahájenie prevádzky nášho 

nového závodu
43

.  
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Z ďalšej sťažnosti Drevokombinátu zo dňa 11. septembra 1952 sa dozvedáme, že 

KNV obsadilo vysťahovalcami 36 bytových jednotiek.
44

 Čo sa týka samotných 

presídlencov žiadali od drevokombinátu, aby im postavili súkromné maštale pre dobytok, 

aby sa mali kde oň starať. Mzdy ľudí nedosahovali požadovanú hodnotu, pretože závod sa 

riadil ustálenými normami ŠKP. Drevokombinát s tým nebol spokojný, pretože 

potreboval ľudí vzdelaných v zámočníctve, kým pridelený ľudia boli väčšinou lesníci 

a poľnohospodári. Naopak z poľnohospodárskeho družstva v Spišskej Novej Vsi 

prichádzali samé pochvalné uznania.
45

 Už dva týždne po poslednom vysťahovaní sa 

objavujú žiadosti k návratu späť do Blažova. V roku 1953 sa Blažovčania spontánne 

začínali vracať domov napriek zákazom. Žiadnemu Blažovčanovi nesmelo byť 

zapožičané žiadne veľké auto vhodné na sťahovanie. Ľudia si napriek tomu našli spôsob, 

pretože bolo potrebné ísť siať a sadiť. A necítili sa byť prijatí na miestach, kde boli 

pridelení. Aj keď, samozrejme, že ľuďom, ktorí museli za prácou dochádzať z Blažova do 

Sabinova vyhovovalo vysťahovanie. Svedectvom je žiadosť Ľudovíta Halušku z 

Blažovskej Doliny, ktorý pracoval ako správca Drevokombinátu v Sabinove a z týchto 

dôvodov si dal žiadosť o pridelenie skonfiškovaného domu. Ako straník chcel byť 

vzorom pre váhajúcich obyvateľov Blažovskej Doliny.
46

 

 

Definitívne vysťahovanie z obce Blažov 

Len trvalým úsilím všetkých členov rozbíjať teórie, ktoré sú nepriateľské našej akcii, 

potieraním nesprávnych názorov väčšiny občanov možno docieliť úspech. Je 

predovšetkým treba dokázať pravdu, že nehnuteľnosti boli zoštátnené dňom 1.1 1953 a že 

zo zákona prešli na vojenskú správu, pre účely obrany štátu. K dokázaniu tejto 

skutočnosti použila Krajská komisia v prípade Dvoriec zváľanie niektorých domov, 

nepoužiteľných pre vojenské účely a toto opatrenie bolo tak úspešné, že dopomohlo k 

vyriešeniu tehdajšej situácie. Krajská komisia preto žiada, aby Rada KNV v úzkej dohode 

s byrom Strany otázku prejednala a dala súhlas k tomu, aby krajská komisia položila 

vojenskej správe požiadavok na zváľanie niektorých dnes neobývanych a pre vojenské 
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účely nepoužívateľných budov v Ľubických Kúpeľoch a Blažove.
47

 Odpoveďou predsedu 

KNV súdruha Gabriela bolo: Byro KV KSS súhlasí so zbúraním 30 domkov, hlavne 

drevených v bývalej obci Blažov. Hlavnou úlohou je  zamerať sa na Blažov v plnej miere 

rozvinúť prácu na presídlenie do Žakoviec alebo Vrbova, okres Kežmarok, kde je veľa 

konfiškovanej nevyužitej a pritom dobrej pôdy.
48

 

Prvé vysťahovanie sa nenieslo až v takom  priateľskom duchu ako to popisujú 

oficiálne dokumenty. Po tom, čo sa skupina vysťahovalcov vrátila späť do Blažova, 

funkcionári rozmýšľali ako presvedčiť ľudí, aby odišli preč. Medzi vysťahovalcami mal 

agitovať súdruh Ivan Pivovarník, ktorý mal dočasne zriadiť v obci Blažov najzákladnejšie 

zariadenie pre život vysídlencov, ktorí sa vrátili, teda obchod a školu. Škola mala byť 

zriadená 22.2.1954. Z pamäti Márie Vaľkovej sa dozvedáme, že pár mesiacov fungovala 

dokonca aj materská škola.
49

 Ako informoval KVP, v dome, kde mala byť zriadená 

predajňa bolo potrebné previesť ešte rekonštrukciu. Jeho hlavnou úlohou bolo navštíviť 

všetkých vysídlencov, ktorí sa nevrátili do Blažova z Moravy – Pitárne.  Mal u nich 

odstrániť všetky nedostatky, aby presvedčovali svojich príbuzných nech odídu z Blažova. 

Kontrolór, ktorý bol skontrolovať súdruha pivovarníka ale zistil, že práve po jeho 

návšteve sa ľudia začali vracať späť. Ďalej kontrolór sa sťažuje na Pivovarníka, že síce 

smeruje svoju činnosť k sociálnej podpore vysídlencom, no o vysťahovaní vôbec 

nehovorí. Nevytvoril úderku, ktorá mala pomáhať presvedčovať. Dňa 12.3.1954 dostal 

úlohu propagovať v Blažove vysídlenie do obce Húzova na Morave. Mal tam predviesť 

filmové zábery, no úlohu nesplnil. Dňa 27.3.1954 žiada Pivovarník, aby do Pitárne boli 

vyslaní vojaci, pretože všetci vysídlenci sa chcú dohodnúť. Vojaci po návrate oznámili, 

že uzavreli len 6 dohôd a vysídlenci sa chcú  1.4.1954 vrátiť do Blažova.
50

 Súdruha 

Pivovarníka po jeho nečinnosti odvolali. Pravdepodobne chcel pomôcť ľuďom ostať v 

Blažove, možno zo strachu pred vysídlencami bol pasívny pri rozkazoch, ktoré dostal od 

KNV. Vojaci, ktorí boli prítomní v obci často vyhľadávali dôvody k bitkám a 

vyvolávaniu nepokojov. Juraj Kravec spomína na to, ako prišli vojaci a pre výstrahu 

zobrali mužov do basy. Jedným z nich bol aj Ján Ferko, ktorý sa práve vrátil z výkonu 

základnej vojenskej služby a hovorí: „Počul som ako im hlavný žandár hovorí: Môžete 
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prísť na poľovačku. Prišlo asi 5 žandárov. Naložili ma do auta. Tam som sedel od 

desiatej rána až do večera. Nikde nebolo nikoho. Potom mi zobrali šnúrky a dali ma do 

lochu. Potom prišla celá vojenská komisia. Predvolali ma z basy. Sedeli tam ako najvyšší 

súd. Súdruh Ferko povedzte, kto organizoval návrat do Blažova? Ja im vravím, že neviem 

nič. Prišiel som od vojska. Ďalej sa ma pýtali: Kto zabil načierno prasa? Kto načierno 

pálil pálenku. Odpovedal som  im  nech ma radšej obesia. Potom ma vzali do väznice v 

Prešove. Tam som robil holiča, no žiletky mi dali už použité a tupé. Tam sme boli čísla, 

nemali sme mená. Sedeli aj Gerčák a Juraj Vaľko. Po prepustení z basy som išiel 

pracovať do lesa. Tam prišli žandári a ja som očisťoval strom od haluziny so sekerou. 

Oni sa ma spýtali, že ako sa mám. Ja som im povedal, že mi všetko zobrali, že nemám nič 

a zaťal som sekeru do pňa. Oni to vyhodnotili ako útok na verejného činiteľa. Odvtedy sa 

mi ťažko vracia do Blažova. Po súde som bol znovu v base. Po prepustení sme museli 

zaplatiť ešte 800 korún za stravu. Nemali sme peniaze, tak zaplatila babka."
51

 

Zastrašovanie ale nepomohlo. Ľudia sa nechceli vzdať svojho majetku, nehnuteľného 

majetku, keďže menová reforma im narobila veľké škody. Preto do dediny prišli tanky. 

Ľudí vyhodili von z domov, natiahli reťaze okolo domu a pred ich očami im zbúrali dom, 

aby sa naučili počúvať a neprotestovať voči budovaniu socializmu v našej vlasti. Ľuďom 

dali ešte na výber. Mohli si vybrať či chcú bývať v obci Žakovce, alebo v Sobranciach. 

Ľudia, pravdepodobne pre lepšiu polohu či pre nádherné prostredie, si vybrali Žakovce. 

Otvorenie nového sídliska v Žakovciach bolo navrhnuté na 10. alebo 17. júla 1955 

v Žakovciach na futbalovom ihrisku. Svoje príhovory mali predniesť najvyšší 

predstavitelia štátu, KNV a pod. Pre ľudí mala byť zabezpečená zábava a pre deti 

kolotoče.  
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 Svedectvo Jána Ferka zo dňa 8.novembra 2013. Archív autora. 
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Obrázok 7 Zbúrané domy počas vysťahovania  

(Zdroj: http://blazov.sk/sk/foto/index.html 10.1.2014) 

Po smutných osemnástich rokov, kedy bola zrušená a prenasledovaná gréckokatolícka 

cirkev – jej duchovenstvo i veriaci prišlo uvoľnenie známe ako pražská jar. Obnovenie 

Gréckokatolíckej cirkvi prichádza aj do Žakoviec, kde farnosť dovtedy spravoval 

pravoslávny kňaz o. Smolnický. O. Rojkovič sa smel vrátiť k svojmu ľudu v roku 1968. Prvý 

gréckokatolícky odpust v Žakovciach bol slávnosťou celej katolíckej cirkvi. Svätú liturgiu 

prišiel dňa 21. septembra 1969 sláviť vladyka Vasiľ Hopko,
52

 aby poďakoval Bohu za to, že 

bol so svojím ľudom vo veľmi ťažkej dobe.  

 

Stretnutia v Blažove 

Prvé stretnutie v Blažove, konkrétne v jeho osade Čertež zorganizoval p. Ján Blaško, 

rodák z Čerteža, ktorý dal postaviť kríž v roku 1999. Kaplnka, v ktorej sa  konajú 

stretnutia bola postavená na mieste, kde predtým stála fara. Zasvätená je sviatku 

Narodenia Presvätej Bohorodičky. Posvätená bola 3. augusta 2002. Blažovčania a ich 

potomkovia sa každoročne stretávajú v prvú sobotu mesiaca august. Programom je vždy 

svätá liturgia v kaplnke a panachýda pri kríži. Toto miesto svojou  prítomnosťou poctil aj 

vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý tam slávil archijerejskú 

svätú liturgiu v rokoch 2005 a 2011. O miesto stretávky sa stará skupina nadšencov, ktorí 

chodia každomesačne do Blažova kosiť trávu a upravovať okolie. Bývalí obyvatelia sa 

príkladne starajú o toto miesto. V roku 2012 pribudol na cintoríne aj prvý malý kríž ako 

pamiatka na pochovaných na cintoríne. Vo vitrínke, kde je stručne popísaná história 
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  Porov. BABJAK, J.: Zostali verní 1. zväzok. Prešov : Petra, 2009. s. 212. 
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Blažova sa nachádza aj mapa Blažova a Blažovskej Doliny, ktorú zostavil Ing. Ján Vaľko 

podľa pamäti svojho otca Michala Vaľka (Bedaliv)
53

 a Štefana Bajusa.  

 

Záver 

Po násilnom vysťahovaní obyvateľov z obce Blažov vojaci zbúrali všetky domy. V obci 

zostal len gréckokatolícky chrám. Chrám do ktorého chodievali biskup Blažovský, biskup 

Hopko a mnohí iní obyvatelia Blažova, aby si vyprosovali požehnanie, trpezlivosť a lásku do 

svojho života. Rusíni sa vždy usídľovali v horských oblastiach, kde život nebol najľahší. No 

oni vďaka svojej viere dokázali vytrvať aj v najhorších podmienkach. 

Práca chce prispieť k uvedomeniu si dôležitosti poznania svojej minulosti, minulosti 

predkov, pretože človek bez nej, ako aj bez tradícií a kultúry bude len ťažko nachádzať svoje 

vlastné miesto v spoločnosti. Je dôležité aby sa nezabudlo na krivdu, ktorú spôsobila vláda 

komunistickej diktatúry obyvateľom Blažova a poznať dejiny obce, aby človek mohol byť 

hrdý na to, odkiaľ pochádzali jeho predkovia, no pamätať najmä na to, že vytrvali v zápase o 

pravdu do konca a nekolaborovali so zlom. Po ťažkých chvíľach, ktoré ľudia v Blažove 

zažili, vyšlo slnko a oni začali žiť svoj plnohodnotný a šťastný život v Žakovciach. Aj v tejto 

práci platí staré známe Historia magistra vitae – Históra učiteľka  života.  Nuž nechajme sa 

poučiť. 

 

Zoznam použitej literatúry: 

Archívy: 

Archív Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov 

Fond:  Bežná agenda 

Dekanské vizitácie 

Diecezálná školská kancelária 

Prezidiálné spisy 

Matriky 

 

Štátny archív Prešov 

Štátny archív Prešov, pobočka Prešov 

Fond:  Krajský národný výbor Prešov -Sekretariát predsedu (1949-1960) 

                                                 

53
 Michal Vaľko: narodený 26. 6. 1930 v Blažove – osada Čertež, zomrel 14.10.2008 v Kežmarku. Po 

vysťahovaní z Blažova žil v Žakovciach spolu s manželkou Máriou, rod. Ferkovou. Pracoval v Chemosvite Svit.  



 

 

  
152 

ONV Sabinov 1945-1960 

Urbáre 

Archív autora 

List biskupa Vasiľa Hopka Kataríne Birošovej, z Osek  zo dňa 16. februára 1965. 

Parte biskupa Vasiľa Hopka 

Svedectvo Anny Uhlárovej zo dňa 7. január 2014 

Svedectvo Jána Ferka zo dňa 8. novembra 2013. Archív autora. 

Svedectvo Jána Vaľka zo dňa 9. január 2014. 

Svedectvo Juraja Kravca zo dňa 22.3.2014. 

Svedectvo Márie Vaľkovej zo dňa 10.januára 2014. Archív autora. 

Svedectvo Michala Vaľka zo dňa 1. januára 2008. 

BABJAK, J.: Zostali verní 1. zväzok. Prešov : Petra, 2009. 640 s. ISBN 978-80-8099-034-

3. 

BABJAK, J.: Zostali verní IV. Košice : Slovo, 1999. 128 s. ISBN 80-85291-66-5. 

BABJAK, J.: Zostali verní V. Košice : Slovo, 1999, 128 s. ISBN 80-85291-72-X. 

BAZILOVIČ, J.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Prešov : Vydavateľstvo 

Prešovskej univerzity, 2013, 480 s. ISBN 978-80-555-0737-8. 

BENICKÁ, J.: Postupný zánik obce Blažov. In Mladá veda 2009 - Historické vedy, 

filozofia a etika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných 

vied, 2009, s. 6. 

BEŇKO, J.: Osídlenie severného Spiša do polovice 14. storočia. In HORVÁTH, P.: 

Historické štúdie XV. Bratislava : SAV, 1970, s. 161 - 190. 

BOHÁČ, V.: Liturgický rok v byzantskom obrade. Prešov : Prešovská univerzita v 

Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, 210 s. ISBN 978-80-555-0873-3. 

BOLEŠ, D.: Počiatky Toryského dekanátu a spišský rotulus z rokov 1331-1332. Levoča : 

Spišský dejepisný spolok. 2010, 86 s. ISBN 978-80-969456-5-8. 

BORZA, P.:  Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období II. svetovej vojny 

(1939-1945). Prešov : Petra, 2006. 222 s. ISBN 80-89007-80-5. 

BORZA, P.: Proces legalizácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In: 

CORANIČ, J. – ŠTURÁK, P.: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. 

Prešov : GTF PUv Prešove, 2009. s. 112 – 119. 



 

 

  
153 

CORANIČ, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení 

sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudejovickém, 2014, s. 356 – 357. ISBN 

978-80-86074-30-6. 

DROZD, V.: Dejiny gréckokatolíkov od Užhorodskej únie po erigovanie Prešovskej 

eparchie. Svidník, 2004, 104 s.,  

HALAGA, O.: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice : 

Východoslovenský kultúrny spolok, 1947, 136 s. 

HARAKSIM, Ľ.: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 

1867. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961, 204 s.  

HIRKA, J.: Pod ochranou Márie - Pastier v službe Cirkvi. Prešov : GTF PU, 2013, 568 s. 

ISBN 978-80-555-0866-5. 

HIŠEM, C.: Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach. Košická univerzita 1657. 

Košice : KU v Ružomberku, 2009, s.111. 

HOMZA, M. : Historia Scepusii Vol. I. Bratislava, Kraków : Katedra slovenských dejín 

UK FiF Bratislava, Instytut Histoii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2009, 664 

s. ISBN 978-80-968948-2-6. 

HOPKO, V.: Greko-katoličeskaja cerkov 1646-1946. Prešov : Petra, 1946, 66 s. 

HROMNÍK, M.: Blahoslavený Vasiľ Hopko. Trnava : Dobrá kniha, 2003, 58 s. ISBN 80-

7141-425-5. 

CHALUPECKÝ, I.: Osemstoročné Žakovce. Kežmarok : Vivit, 2009, 192 s., ISBN 978-

80-89264-33-9. 

CHALUPECKÝ, J.: Dejiny Osturne. Osturňa : Historický a kultúrny spolok v Osturni, 2004. 

s. 143 

JANIGA, J.: Zriadenie a budovanie vojenského obvodu Javorina. In Vojenská história. 

časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo.  roč. 8., č. 4,  s. 101- 113. 

JANOČKO, M.: Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii do roku 1989. Prešov : 

Petra, 2008. 304 s. ISBN 978-80-8099-019-0. 

KAPLAN, K.: Československo v letech 1948-1953.2 část. Zakladatelské období 

komunistického režimu. Praha : SPN, 1991.  148 s. 

KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Praha : NLN, 2007. 404 s. ISBN 80-7106-268-5. 

MAREK, M.: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006. 

520 s. ISBN80-7090-822-X. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 o zrušení Vojenského obvodu 

Javorina http://www.vlm.sk/pdf/zakon/455_2010.pdf (1. 3. 2014)  



 

 

  
154 

PETRO, M.: Prvopočiatky crkevného školstva na teritóriu východného Slovenska. In 

Roczniki Teologiczno -  pastoralne 2. Limanowa : MM Limanowa, 2008. s. 46-60. 

ISBN 978-83-923672-5-3. 

POTÁŠ, M.: Parochija Žakivci. In: Gréckokatolícky kalendár 1987. Bratislava : SSV, 1987.  

s. 131-138. 

PREČAN, V.: Slovenské národne povstanie dokumenty. Bratislava : Vydavateľstvo 

politickej literatúry, 1965. 1220 s. 

RÁBIK, V.: "In confibus Rutenicalibus". Cirkevná a feudálna správa Makovického panstva v 

stredoveku. In CORANIČ, J.: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. 

Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. s. 183-196. 

SEDLÁK, P.: Stručné dejiny Brezovice do začiatku 20. storočia. Prešov : Vydavateľstvo 

Michala Vaška, 2000. 104 s. ISBN 80-7165-255-5 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkanciensis 1829.  

Cassoviae, 1829. 225 s. 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkanciensis 1864.  

Unghvarini, 1864. 287 s. 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkanciensis 1888.  

Unghvarini, 1888. 222 s. 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkanciensis 1915.  

Unghvarini, 1915.  290 s. 

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Prešoviensis 1944, 

Prešov : Andreae, 1944. 209 s. 

SZÉKELY, G. - MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku, Košice : Slovo, 1997., 96 

s. ISBN 80-85291-35-5. 

ŠKURLA, M.: Odsúdení do raja. Neuveriteľné príbehy na ceste za šťastím. Svidník, 2004, 

161 s.  

ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: Opcia. Prešov : Koordinačný výbor reoptantov Slovenskej 

republiky v Prešove, 2005. 278 s. ISBN 80-969380-4-5. 

ŠOLTÉS, P. – ŽEŇUCH, P.: Sociálne a spoločenské postavenie fréckokatolíkov na 

východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. In: Slavica Slovaca. roč. 

37, č. 1, 2002. s. 37-47. 

ŠOLTÉS, P. – ŽEŇUCH, P.: Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na 

východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. In: Slavica Slovaca. roč. 

36, č. 2, 2001. 133-146. 



 

 

  
155 

ŠOLTÉS, P.: Tri jazyky, štyri konfesie. Bratislava : Pro Historia, 2009. 232 s. ISBN 978-

80-970060-6-8. 

ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. 

514 s., ISBN 80-85174-03-0 

ULIČNÝ, F.: Poľské vojenské vpády na Slovensko v druhej polovici 15. storočí.  In 

HORVÁTH, P.: Historické štúdie XV. Bratislava : SAV, 1970. s. 253-262. 

VASIĽ, C.: Gréckokatolíci. Dejiny- osudy, osobnosti. Košice : Byzant, 2000. 144 s. ISBN 

80-855-81-23-X 

Zákon 169/1949. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-169 (17.2.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


