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SLOVO STAROSTU NA CESTU.

KniÏná publikácia o obci Kamienka je prvá svojho druhu. Vznikla
ako odozva na najstar‰iu písomnú zmienku o obci v roku 1416 a dnes
je to uÏ 590 rokov od tejto udalosti.

V knihe sú zahrnuté udalosti, osoby a aj prehºad o priebehu v˘vo-
ja obce. Dnes na‰a obec patrí medzi vyspelé obce Humenského okre-
su. Obec má vybudovanú infra‰truktúru, fungujú v‰etky zloÏky
spoloãenského i náboÏenského Ïivota.

KaÏd˘ obãan, ktor˘ tu preÏil urãit˘ úsek svojho Ïivota, je spojen˘
s históriou i súãasnosÈou na‰ej obce. Táto publikácia v kaÏdom musí
prehæbiÈ urãité sebavedomie, Ïe tu bol, Ïil a ãosi sa tu aj po Àom
zachovalo. 

Pre mladú generáciu a pre t˘ch, ão prídu po nás, nech je urãitou
in‰piráciou na zveºadenie obce a Ïivota v nej.

Táto publikácia nevznikala ºahko. Je v˘sledkom mravenãej práce
autora a ìal‰ích "spolupútnikov", ktorí pomáhali toto dielo vytvoriÈ.
V‰etk˘m t˘m patrí vìaka zato, Ïe pre ìal‰ie generácie priblíÏili na‰u
obec, ako sa vyvíjala, ako tu ºudia Ïili, menili sa a dopracovali sa
k tomu, ako dnes na‰a obec vyzerá a aká je.

Vydanie tejto publikácie nebola jednoduchá záleÏitosÈ. To, Ïe sa
dostala aÏ k Vám, to umoÏnila finanãná pomoc viacer˘ch sponzorov,
rodákov z na‰ej obce, podnikateºsk˘ch subjektov a rôznych
príspevkov˘ch organizácií. V‰etk˘m t˘m, v mene svojom a v mene
v‰etk˘ch obãanov obce Kamienka vyslovujem úprimné poìakovanie.
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1. ÚVOD

Publikácia o obci je vydaná pri príleÏitosti 590 v˘roãia za-
tiaº najstar‰ej písomnej zmienky o obci. Táto písomná zmienka
- originál je uchovan˘ v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave, pochádza z roku 1416 a zápis bol uroben˘ na kon-
vente v Lelesi.

Publikácia má charakter skôr historicko - odbornej literatúry.
Je prv˘m tak˘mto literárnym poãinom o obci. 

Po úvodn˘ch kapitolách, v ktor˘ch sú charakterizované
prírodné pomery obce, je v ìal‰ej kapitole opísané erb obce,
zástava a "odkryt˘" obsah najstar‰ej písomnej zmienky obce.

Samostatnou kapitolou je súhrnn˘ prehºad "vlastníkov"
obce. Je tu naãrtnuté do ktor˘ch panstiev obec patrila a ako sa
postupne menili "vlastníci" obce.

ËaÏiskov˘mi kapitolami poznania star‰ích dejín obce sú
kapitoly - obec v období "panovania" Drugethovcov, Csákyov-
cov a Andrassyovcov. Tu sú charakterizované pomery Ïivota
obãanov v obci, rozvoj obce i rozvoj obecnej správy obce v jed-
notliv˘ch obdobiach.

DôleÏitou kapitolou je opis obce v medzivojnovom období.
Obec stratila v období 1.svetovej vojny na bojiskách 18 svojich
obãanov. V období rokov 1942-1944 aktívne podporovala par-
tizánske hnutie vo Vihorlatsk˘ch vrchoch.

Následná kapitola ukazuje obdobie po skonãení 2.svetovej
vojny aÏ po súãasnosÈ. Chronologicky sú obsiahnuté údaje
o v˘voji obce, poºnohospodárstve, spoloãensk˘ch organizá-
ciách, ktoré v˘znamne prispievali k rozvoju obce. Záver tejto
kapitoly obsahuje prehºad o obyvateºstve v obci a rozvoji obec-
nej správy.

Osobitne kapitoly sú venované ‰kolstvu, kultúre a ‰portu,
rozvoju a priebehu cirkevného Ïivota v obci a struãne sú
opísané prírodné javy a pohromy.

Táto publikácia je prvá svojho druhu o obci Kamienka. Autor
si je vedom˘ toho, Ïe neobsiahla v‰etko, ão sa o obci zachova-
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lo a ão súvisí s minulosÈou obce. To by si vyÏiadalo dlhú
a nároãnú prácu v rozliãn˘ch archívoch. Zámerom autora bolo
aspoÀ v základn˘ch rysoch podaÈ informáciu o obci sformovanú
na podklade dostupn˘ch dokumentov.
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2. PRÍRODNÉ POMERY

2.1 Poloha

Obec Kamienka sa nachádza v údolí potoka Rika - to je
severná ãasÈ Vihorlatsk˘ch vrchov.

Prístupová cesta do obce je odboãka z Kamenice nad Ciro-
chou popri potoku Rika.

Samotná obec leÏí v nadmorskej v˘‰ke 228 m ( to je nad-
morská v˘‰ka kostola). Obecn˘ cintorín v‰ak leÏí na západ od
obce, smerom k obci Ptiãie a je v nadmorskej v˘‰ke 258 m. [1]

Kataster obce susedí s katastrami ‰tyroch obcí. Na juhu je
to katastrálne územie Vojenského obvodu Vaºa‰kovce, na
v˘chode a severe sú to katastrálne územia obcí Kamenica nad
Cirochou a HaÏín nad Cirochou a na západe je to katastrálne
územie obce Ptiãie. [2]

Obec leÏí v údolí a zo v‰etk˘ch strán je obklopená vrchmi
Vihorlatského pohoria. Na juhu je to hlavn˘ hrebeÀ Vihor-
latsk˘ch vrchov - Lopu‰tan, Kyjov konãiace vrchom âierna. Na
západe je "dolina" ale s v˘‰kov˘m prev˘‰ením okolo 30 m nad
obcou smerom na Ptiãie. Na severe je údolie potoka zo západ-
nej strany ohraniãené vrchom Drienova a na v˘chodnej strane
chotárnou ãasÈou Îbir a Senokosy. Nad obcou na v˘chodnej
ãasti stojí vrch Jarovník ( aj Javorník).

Pre polohu obce sú charakteristické dva prírodné znaky: 
potok "Rika" pretekajúci cez obec,
vrch "Jarovník" vypínajúci sa bezprostredne nad obcou.

2.2 Geologické a pôdne pomery

Vihorlatské vrchy sa nachádzajú v krajinnom celku Vihor-
latsko-gatinskej oblasti. Sú vybudované zo stratovulkanick˘ch
komplexov.

Postavenie t˘chto stratovulkánov v oblasti celého pohoria
Vihorlat je nasledovné [3]:
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Stratovulkán Poprieãny je na najv˘chodnej‰ej ãasti Vihor-
latsk˘ch vrchov, medzi obcami Vy‰né Nemecké a Podhoroì.
Stratovulkán Diel buduje formácie Bystrej Vavrovej, Dielu
a zasahuje ponad obce Sobraneckej ãasti - Hlivi‰tia,
ChoÀkovce a v˘chodnej ãasti Ruská Bystrá, Hrabova Roztoka.
Stratovulkán Morské oko prezentuje formáciu Hámre, Sninsk˘
kameÀ. Tiahne sa v juÏnej ãasti nad obcami Remetské Hámre
a smerom na sever - severná ãasÈ sa rozprestiera nad obcami
Kolonica, Zemplínske Hámre aÏ Modra.
Stratovulkán Vihorlat tvorí centrálnu ãasÈ Vihorlatsk˘ch vrchov
s oblasÈou vrcholovej kóty Vihorlat (1075,4 m n.m.).
Stratovulkán Sokolsk˘ potok je orientovan˘ v smere SZ-JV. Na
juhu je nad obcami Poruba pod Vihorlatom a Jovsa a na sev-
ernej strane prechádza aÏ nad Kamenicu nad Cirochou.
Stratovulkán Kyjov uzatvára západnú ãasÈ Vihorlatsk˘ch
vrchov. Tiahne sa na juÏnej strane ponad obce Kusín,
Klokoãov, KaluÏa a na severnej strane ponad obce Porúbka,
Ptiãie, Kamienka aÏ do údolia potoka Rika.
Pyroklastick˘ vulkán Kamienka je napojen˘ na severozápadnú
ãasÈ stratovulkánu Sokolsk˘ potok. Vypína sa nad na‰ou obcou
Kamienka a je to vrch Jarovník ( aj Javorník).
Komplex Vinné sa napája na juhozápadnú ãasÈ stratovulkánu
Kyjov. Na juÏnej strane je rozloÏen˘ nad obcami Vinné a Trna-
va pri Laborci.

Hlavn˘ súvisl˘ hrebeÀ Vihorlatsk˘ch vrchov je skupina
leÏiacich vrcholov - Pirnagov vrch, Kyjov (821 m n.m.), Babej,
Lopu‰Èan, Rozdielna (785 m n.m.), Mal˘ PeÀaÏník (738 m n.m.),
Vihorlat (1076 m n.m.), Malá a Veºká Trestia, Motrogon (1018
m n.m.), Sninsk˘ kameÀ (1005 m n.m.), NeÏabec (1023
m n.m.), Fetkov (978 m n.m.).

Z hlavného hrebeÀa vychádza niekoºko boãn˘ch hrebeÀov
na v‰etky strany. Najv˘raznej‰ím boãn˘m hrebeÀom v západnej
ãasti Vihorlatu ale leÏí severne  od hlavného hrebeÀa
a vychádza z oblasti vrcholu Motrogon cez ìal‰ie vrcholy Dzika,
âop, ·ãobik, Trislak, Jedlinky, StrupaÀov na Javorník. Od
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hlavného hrebeÀa ho oddeºuje údolie potoka Rika, ktorá teãie
pribliÏne v smere v˘chod - západ. [4]

V star‰ích archívnych dokumentoch sa nachádza aj "pôvod-
n˘" názov najvy‰‰ieho vrchu "Huverlat". [5] Tento názov si
pamätajú aj obãania Ïijúci v prvej polovici 20.storoãia. E‰te aj
vtedy na‰i pradedovia a prababiãky v beÏnej hovorovej -
náreãovej reãi pouÏívali napr. "idzeme na Huverlat".

Vo Vihorlatsk˘ch vrchoch leÏí aj územie chránenej krajinnej
oblasti. Jeho zemempisné súradnice sú 48°52' - 45°00' severnej
zemepisnej ‰írky a 22°00' - 22°23' v˘chodnej zemepisnej dæÏky.
Vlastné územie má nepravideln˘ tvar. Zaberá strednú ãasÈ
pohoria. Ochranné pásmo chránenej krajinnej oblasti je na
juÏnej strane na okraji lesov nad obcami od ChoÀkoviec aÏ nad
Porubu pod Vihorlatom. Na sever po Jovsianskom potoku a cez
hlavn˘ hrebeÀ pri Malom PeÀaÏníku prechádza do doliny Kli-
novho potoka, odtiaº nepravidelne aÏ po mesto Snina a Stakãín.
Na severov˘chode a v˘chode ide pribliÏne ‰tátnou cestou
Kolonica, Ubºa, Podhoroì aÏ ChoÀkovce. Rozloha chráneného
krajinného územia je 48,83 km2 a ochranného pásma 253,50
km2. [7]

Obec je rozloÏená v dolnej ãasti údolia potoka Rika. Koryto
tohto potoka sa "presúvalo" po celej ‰írke údolia. PodloÏie pod
vrchom je piesãito-kamenisté. Na tomto podloÏí je v hrúbke cca
50-70 cm nános, ktor˘ tvorí pôdu charakterizovanú ako piesãitú,
na mnoh˘ch miestach ale hnedú aÏ glejovitú. Je to pôda ÈaÏká
a pomerne neúrodná.

2.3 Vodstvo

Medzi horsk˘mi hrebeÀmi, ktoré sú tvorené pyroxenick˘mi
andezitmi - to sú Vihorlatské vrchy, sa ãasto vytvárajú hlboké
údolia potokov, obzvlá‰È v horn˘ch partiách pohoria. Tak je to aj
s potokmi na severnej strane Vihorlatsk˘ch vrchov. Potoky
teãúce v okolí Porúbky sa vlievajú do Ptávy, ktorá sa v Humen-
nom vlieva do Laborca. PrevaÏná ãasÈ potokov na severnej
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strane sa vlieva do potoka Rika. Sú to prítoky Zvorník, Klinov
potok, Me‰e, Such˘ potok, Konsk˘ potok, Sorvaãina a ìal‰ie.
Potok Rika sa západne od Kamenice nad Cirochou vlieva do
rieky Cirocha.

Potok Rika je charakterizovan˘ daÏìovo-snehov˘m reÏi-
mom odtoku - v XII. a II.mesiaci akumulácia odtoku, v III.
a IV.mesiaci najväã‰ia vodnatosÈ, v III.mesiaci najvy‰‰í
priemern˘ mesaãn˘ prietok a v IX.mesiaci najniÏ‰í priemern˘
mesaãn˘ prietok. Do podielu zásob vody a aj na jej odtok má
vplyv snehová pokr˘vka. KeìÏe odmäk nastáva na rozsiahlych
plochách súãasne, jarné maximum je veºmi v˘razné. Toto max-
imum vytvárajú vody topiaceho sa snehu a daÏde v rozliãnom
pomere a nastáva v marci, prípadne v apríli. Od mája sa zaãína
pokles vzhºadom k letnému obdobiu a vzostup v jeseni. [6]

2.4 Klimatické podmienky

Pre v˘stiÏn˘, aj najvhodnej‰í popis klímy z oblasti obce
Kamienka sú údaje získan˘ch klimatick˘ch charakteristík
v meteorologickej stanici susednej obce Kamenica nad Ciro-
chou. Údaje sú z obdobia 1951 aÏ 1980. [6]

NajdôleÏitej‰ie klimatické údaje sú teplota a vlhkosÈ, ktoré
charakterizujú príslu‰né územie.

Priemerné mesaãné teploty udáva tabuºka

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
-3,5 -1,3 3 8,9 13,6 17,2 18,5 17,7 13,7 8,6 4,1 -0,7

V Kamenici nad Cirochou je priemerne 52 letn˘ch dní 
(tmax>25°C), priãom deÀ prvého v˘skytu je 16.mája a posledného
15.septembra. Mrazov˘ch dní (tmin>-0,1°C) je priemerne 111
a vyskytujú sa priemerne od 6.októbra aÏ do 29.apríla.

Priemern˘ poãet jarn˘ch dní (oblaãnosÈ men‰ia ako 20%)
bol 38,5 a zamraãen˘ch (oblaãnosÈ väã‰ia ako 80%) bol 143,2
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a priemern˘ch - poãet dní s hmlou bol 51,6. Najviac dní s hmlou
je od septembra do decembra.

ZráÏky za sledované obdobie na meteorologickej stanici
udáva v priemere za jednotlivé mesiace tabuºka v mm.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
36 37 38 47 69 96 93 56 56 53 55 52

âasÈ zráÏok v studenom polroku padá vo forme snehu.
Priemern˘ poãet dní so snehovou pokr˘vkou nad 5cm v˘‰ky
udáva tabuºka.

I. II. III. IX. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
10,8 11,8 5,2 0,1 - - - - - - 3,0 9,7

Vo v˘chodnej polovici v˘chodoslovenského regiónu
v‰eobecne je mie‰ané prúdenie vzduchu s prevládan˘m sever-
no-juÏn˘m.

Kamenica nad Cirochou má iné prúdenie. Prevládajúcim je
juÏné prúdenie a druh˘ najãastej‰í smer je severn˘ (ide o vplyv
ãastej‰ích pádov˘ch vetrov zo svahov Vihorlatsk˘ch vrchov).

2.5 Rastlinstvo a Ïivoãí‰stvo

Celé rozloÏenie Vihorlatsk˘ch vrchov je rozsiahle a ãlenité
a preto majú aj pestré zastúpenie fauny a flóry.

Pri úpätí pohoria juÏn˘ch svahov sa vytvorili spoloãenstvá
teplomilné - tvorené nátrÏníkom piesoãn˘m a kostravkou dal-
matskou. Lesné spoloãenstvá sú väã‰inou hrabovo-dubové
s prechodom do bukového porastu. Smerom do vy‰‰ích polôh
a s prechodom na severné svahy sa stretávame s rastlinn˘mi
druhmi odolnej‰ieho charakteru - rôzne druhy mesaãníc,
mariniek vonn˘ch, veºa rôznych papradí, rozrazilu horského,
lykovcov a ìal‰ích. [4]
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VzÈah medzi klimatick˘mi pomermi a lesnou vegetáciou
vyjadruje vegetaãn˘ stupeÀ - ten je prejavom rozdielov spô-
soben˘ch klimatick˘mi podmienkami v závislosti od nadmorskej
v˘‰ky. Z tohto hºadiska je vo Vihorlatskom pohorí zastúpen˘ch
‰esÈ vegetaãn˘ch lesn˘ch stupÀov.

Cel˘ kataster obce ovplyvÀuje chladná vlhká klíma zo sev-
ernej ãasti. Sú tu ãasté inverzné prúdy a z tohto vypl˘va pre
lesné porasty nebezpeãenstvo skor˘ch (jesenn˘ch) a nesko-
r˘ch (jarn˘ch) mrazov.

Najväã‰ie zastúpenie tu má buk. V niektor˘ch miestach sa
vyskytuje javor, jaseÀ, breza aj dub. Vtrúsené dreviny sú jarabi-
na, ãere‰Àa a najãastej‰ie breza. Pomerne ãasto je vysaden˘
smrek, v star‰om veku trpí najmä námrazou. Z ìal‰ích ihliã-
nat˘ch drevín sa pri zalesÀovaní pouÏíva smrekovec a menej
jedºa. [7]

Na území Vihorlatského pohoria Ïijú rôzne druhy Ïivoãí‰-
stva. Veºkú ãasÈ tvoria bezstavovce, medzi ktoré patria mot˘le,
chrobáky, dáÏìovky a pod.

Z chrobákov sú tu zastúpené z ãeºade fúzaãovit˘ch - fúzaã
veºk˘, fúzaã alpsk˘. Vo vodn˘ch tokoch sú rôzne veslonoÏky,
lastúrniãky a pod. Z vy‰‰ích kôrovcov tu Ïije aj rak rieãny.
Nachádzajú sa tu aj ryby, obojÏivelníky, plazy, mloky a Ïaby.

Îije tu veºké mnoÏstvo rôznych druhov vtáctva od naj-
men‰ích aj najroz‰írenej‰ích vrabcov, s˘korky aj sÈahovavé las-
toviãky, cez tú strednú veºkostnú ‰kálu - hrdliãky, vrany, straky
a ìal‰ie aÏ k najväã‰ím ako sú bocian a k drav˘m - jastrab
veºk˘, orol skaln˘, my‰iak hôrny a ìal‰ie. ëal‰ím vzácnym
druhom sú aj sova dlhochvostá a sova obyãajná.

V˘znamnú zloÏku Ïivoãí‰nej rí‰e tvoria cicavce. Tu sú
zastúpené aj hmyzoÏravé cicavce - jeÏ bled˘ a krt obyãajn˘.

Veºa sa tu vyskytujú aj hlodavce zastúpené druhmi ako sú
veverica obyãajná, plch obyãajn˘ a v blízkosti ºudsk˘ch obydlí aj
my‰ovité hlodavce.

Zvlá‰tnu pozornosÈ si zasluhujú veºké mäsoÏravce medzi
ktoré patrí vlk obyãajn˘, lí‰ka obyãajná, rys ostrovid a maãka divá.
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Pomerne v˘znamnou súãasÈou Ïivoãí‰neho spoloãenstva
v oblasti katastra obce a Vihorlatsk˘ch vrchov je poºovná zver.
BeÏne je tu zastúpená jelenia, v men‰ej miere srnãia zver.
âasto sa vyskytuje "ãierna zver" - diviaky. [3]

Poznámky

[1] Vlastivedn˘ slovník obcí na Slovensku II. Bratislava 
1977. str.16;

[2] Mapov˘ lexikón obcí âSSR. Praha 1968, 10 kraj v˘cho-
doslovensk˘;

[3] Îec,B. a kol.: Vihorlatské vrchy. Geologicko-náuãná 
mapa. Bratislava 2001;

[4] Pejfiimovsk˘, J.: Historická studie území Vojensk˘ch 
lesÛ a majetkov n.p. Kamenica nad Cirochou. 
Praha 1977. str.24-26;

[5] ·OBA Pre‰ov, DH inv.ãís.386/33. Chotárne spory 
Kamenice nad Cirochou a Kamienky o lesoch. 
1781-1784;

[6] Fediã, V.: Dejiny Humenného. Humenné 2003. 
str.12-14;

[7] Volo‰ãuk, J., Terray, J.: Vihorlat - chránená krajinná 
oblasÈ. Bratislava 1987. str.55,168-170;

-18-



3. ERB, VLAJKA A PEâAË OBCE

3.1 Erb

Erb obce Kamienka tvorí: V modrom ‰títe nad strieborn˘m
mierne zvlnen˘m brvnom je strieborná poloÏená ryba v zlatej
zbroji.

Hlavn˘ návrh erbu stvárnil Doc.PhDr. Peter Kónya. Grafick˘
návrh spracovala firma L.I.M Pre‰ov. Dr. Peter Kónya pred-
loÏen˘ návrh erbu odôvodÀuje nasledujúco:

" Podkladom pre tento návrh bola obecná peãaÈ, pochádza-
júca z roku 1787. Odtlaãok typária je uloÏen˘ v zbierke mest-
sk˘ch a obecn˘ch peãatí v Krajinskom archíve v Budape‰ti. Na
peãati je vyobrazená ako obecné znamenie ryba plávajúca vo
vode. Okolo uvedeného symbolu je kruhopis: S.(igillum)
P.(ossessionis) K.(is) Kemencze (peãaÈ obce Kamienka).
Vzhºadom na autentickosÈ tohto znamenia odporúãame, aby sa
obec v súãasnosti vrátila k svojmu pôvodnému symbolu." [1]

3.2 Vlajka

Podºa farieb erbu sa vytvorila aj farebná vlajka - zástava
obce. Vlajka pozostáva z piatich pozdæÏnych prvkov vo farbách
modrej (2/9), bielej (2/9), Ïltej (1/9), modrej (2/9) a bielej (2/9).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukonãená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

3.3 PeãaÈ

Súãasná peãaÈ obce je kruhová - v prostriedku je erb a na
obvode je nápis " Obecn˘ úrad Kamienka".

Historické peãate sa v‰ak od tejto odli‰ujú. Tá doposiaº
z najstar‰ieho obdobia 1787 je opísaná v návrhu erbu - "ryba
plávajúca vo vode".

ëal‰ia je obdobná a je z roku 1873. V prostrednom kruhu
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peãate pláva ryba v potoku, priãom na bliÏ‰om brehu potoka je
krovie a na vzdialenej‰om brehu potoka sú po okrajoch ko‰até
stromy a v strede akoby stæpovité stromy - dreviny. Po obvode
je nápis " K.Kementze Helyzege Petsetye". [2]

V archívoch bol nájden˘ aj odtlaãok peãate z roku 1904. Je
to jednoduchá kruhová peãaÈ s nápisom " Zemplén Vármegye
Kiskemencze Község 1904". V tomto období sa menili názvy
obcí a prevádzala sa registrácia peãatí. [3]

Peãate obce

Poznámky

[1] Návrh erbu obce Kamienka. Archív obecného úradu 
Kamienka;

[2] AACass Ko‰ice, Par. Ptiãie. Dokument z 20.5.1873;
[3] BAZML Sátoraljaújhely. XV.55. Zemplén varmegyei 

pecsetnyomatata gpüteménye 1904;
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4. OSÍDªOVANIE SEVEROV¯CHODNÉHO SLOVENSKA

4.1 Doba predhistorická

Pohyb ºudí v oblasti ciro‰skej doliny a Vihorlatsk˘ch vrchov
bol od pradávna. Zvyãajne sa takto osídºovali doliny a údolia
a pozvoºne aj hornaté ãasti. Svedãia o tom mnohé archeolog-
ické nálezy. Aj keì nebol roben˘ systematick˘ archeologick˘
prieskum, náhodne získané vykopávky svedãia o zaujímavosti
tohto územia.

Zo star‰ej doby kamennej (asi 9000 rokov pred n.l.) sa
v katastri obce Kamenica nad Cirochou na‰iel hrot loveckej
zbrane z obsidiánu. [1]

Mlad‰ia doba kamenná (5000-3200 rokov pred n.l.) vydala
oveºa viac archeologick˘ch nálezov svedãiacich o ob˘vaní tohto
územia. Z nich sú najv˘znamnej‰ie ‰tiepané kamenné nástroje
objavené v blízkosti Humenného, Brekova, aj v Dlhom nad Ciro-
chou, v Kamenici nad Cirochou a v Topoºovke. [2]

Mohyly z neskorej doby kamennej (3200-1900 rokov pred
n.l.) sa na‰li v okolí Brekova, HaÏína nad Cirochou, Udavského
i Ohradzanoch. V mohylách pri Brekove boli nájdené hlinené
nádoby, ºudské kosti ãiastoãne spálené, ãrepy, kamenná sekera
a veºa ‰tiepan˘ch kamenn˘ch nástrojov.

Nálezy z mlad‰ej doby bronzovej (1900-700 pred n.l.) sú
bohaté najmä na bronzové veci. Najvzácnej‰í je nález bron-
zového pokladu z Humenného. Na farsk˘ch poliach neìaleko
Ïelezniãnej stanice boli nájdené bronzové lunice, bronzová
sekierka s tuºajkou a bronzov˘ drát. Obdobné ãasti boli nájdené
aj pri Stakãíne, Malej Poºane a Ruskej Volovej. [1]

Veºmi hodnotn˘ je nález z obdobia mlad‰ej doby Ïeleznej
(500-0 pred n.l.), ktor˘ nasvedãuje o pohybe keltsko-dáckeho
etnika v oblasti horného Zemplína. Je to hromadn˘ nález 263
mincí v katastri obce Ptiãie. Na jar v roku 1950 objavil ·tefan
Drabant pri orbe na miernom pahorku v ãasti chotára Hrudy
poklad uloÏen˘ v hlinenej nádobe. Poklad pozostáva zo
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strieborn˘ch mincí napodobenín tetradrachiem macedónskeho
kráºa Filipa II. (359-336 pred n.l.) Na ãelnej strane je
vyobrazená vpravo obrátená muÏská hlava (Zeus) obohatená
bradou a fúzmi a na hlave vavrínov˘ veniec. Na rubovej strane
je vyobrazen˘ vºavo obráten˘ klusajúci kôÀ s jazdcom. Mince sú
zhotovené z dobrého striebra, hmotnosÈ sa pohybuje od 12,21
do 14,89 g. Priemer mincov˘ch kotúãikov je od 2,12 do 2,60 cm
a hrúbka od 0,4 do 0,6 cm. Vyobrazenie na minciach má vysok˘
reliéf. [3]

4.2 Doba historická

Rímska doba znamenala obdobie aj kultúrnych stykov
starovekého rímskeho impéria s územím dne‰ného Slovenska.
Svedãia o tom aj nálezy mincí v Kudlovciach a Krásnom Brode.
Známe je aj to, Ïe v Humennom (Pod Sokolejom) sa na‰la aj
keramika, medzi in˘m zásobnica s okruÏím a bronzová spona
v tvare kaãiãky. [1]  

Prenikanie Slovanov do v˘chodoalpskej oblasti (zaãiatok
6.storoãia) dokumentujú archeologické nálezy - Ïiarové pohre-

-22-

Keltsko-dácke mince - Ptiãie



biská s keramikou.
Do staroslovanského obdobia sa dá zaradiÈ aj nález

v Humennom pozostávajúci z dvoch hrncovit˘ch nádob, jednej
valcovitej nádoby a ìal‰ieho ãrepového materiálu. [1]

Za zánik Veºkomoravskej rí‰e sa povaÏuje obdobie okolo
roku 898, kedy kmene star˘ch Uhrov napadli Veºkú Moravu. Zo
star˘ch Uhrov sa postupne kon‰tituoval maìarsk˘ národ, ktor˘
od 10.storoãia sa stal hegemónom v Dunajskej kotline.

Z hºadiska hraníc Slovenska e‰te v 10.storoãí nemali Uhri
obsadené V˘chodné Slovensko. Z tohto pohºadu sa dá kon‰ta-
tovaÈ, Ïe územie Slovenska sa stáva integrálnou súãasÈou
uhorského ‰tátu aÏ v 11.storoãí. [4]

V ìal‰om období - 12.storoãie a a zaãiatok 13.storoãia tu uÏ
sa predpokladá, Ïe existovali v Uhorsku Ïupy a severov˘chod-
ná ãasÈ bola rozdelená do Ïúp Abovskej, ·ari‰skej, Zemplínskej
a UÏskej.

Do tohto obdobia väã‰ina bádateºov datuje aj zaãiatok v˘s-
tavby stredovekého hradu Brekov. V˘stavba hradu sa pripisuje
rodu Kaplón v rokoch 1295-1307. V dostupn˘ch prameÀoch sa
spomína v roku 1307 ako centrum Barko. Pôvodní majitelia za
v˘menu ponechali hrad Petrovi (synovi Petra Pethényiho), ktor˘
vlastnil aj Jasenovsk˘ hrad. Po roku 1321 získali hrad Drugeth-
ovci kráºovskou donáciou aÏ do roku 1486. Osudy hradu sú
v ìal‰om období spojené s menami ·tefana Zápoºského,
Drugethovcov, Gabriela Bethlena, Juraja Rákocziho I.
a nakoniec Imricha Tokölyho, ktor˘ hrad v roku 1684 zbúral. [5]

Na druhej strane Laborca stojí Jasenovsk˘ hrad. Pravde-
podobne ho nechal vystavaÈ na konci 13.storoãia magister
Peter, syn Petra Pethényho z Baãkova. Po baãkovskej bitke
v roku 1317 sa dostal do vlastníctva Drugethovcov aÏ do roku
1644. V tomto roku ho dobili Rákocziho vojská a zniãili.
V období panstva Andrassyovcov zaãiatkom 20.storoãia do‰lo
k ãiastoãnej úprave a konzervácii. Dokonãenie prác na hrade
znemoÏnila prvá svetová vojna. [5]

Z dostupn˘ch písomn˘ch archívnych dokumentov je známe
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aj to, Ïe Drugethovci uÏ pred rokom 1380 v Humennom postavili
svoje nové sídlo a to ka‰tieº, ten sa stal potom hlavn˘m sídlom
aj správnym centrom domínia Humenné.

Historici usudzujú, Ïe na v˘stavbu aj udrÏiavanie dvoch
blízko seba stojacích hradov musela byÈ oblasÈ okolo Humen-
ného v tomto období hustej‰ie osídlená.

Existencia hradn˘ch panstiev Brekov a Jasenov spolu
s ìal‰ími osadami Papína, Humenné a Myslina jestvovali uÏ
v 13. storoãí, dokazujú, Ïe tu existovali ìal‰ie dediny a aj rozv-
inuté vlastníckoprávne vzÈahy.

Predpokladá sa, Ïe slovanské osídlenie v 13.storoãí v tejto
oblasti Zemplínskej stolice siahalo prinajmen‰om po Stropkov,
Zbudské Dlhé a Sninu. [6]

Poznámky

[1] Fediã, V.: Dejiny Humenného. Humenné 2003. str.23-40;
[2] Hnát, A.: Laborecko (Dejiny - príroda - hospodárstvo - 

osobnosti). Trebi‰ov 1999. str.37;
[3] Kolníková, E.: Hromadn˘ nález keltsko-dáckych mincí z

Ptiãia. In.: Slovenská numizmatika 6. Bratislava 1980. 
str.24;

[4] Hnát, A.: RadvaÀ nad Laborcom. Pamätnica obce RadvaÀ 
nad Laborcom 2000. str.22,23;

[5] Polla, B.: Hrady a ka‰tiele na v˘chodnom Slovensku. 
Ko‰ice 1980. str.24,25,68;

[6] BeÀko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Ko‰ice 1985. 
str.252,253;
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5.OSÍDLENIE CIRO·SKEJ DOLINY

5.1 Príchod Drugethovcov do tejto oblasti

Severnú ãasÈ Zemplína s jej existujúcimi sídlami spájala
s juÏnou a strednou ãasÈou cesta vedúca údolím Laborca,
naz˘vaná ako "via publica" neskôr ako "magna via".
Zabezpeãovali ju uÏ spomínané hrady Brekov a Jasenov. Tieto
majetky patrili Petrovi Pethényovi na základe donácie kráºa
Ladislava IV. z roku 1283. Okrem t˘chto majetkov a hradov
Petrovi Pethényovi patrili aj ìal‰ie majetky v severov˘chodnom
Uhorsku, medzi nimi aj Humenné. Humenné leÏalo na spomí-
nanej ceste vedúcej z juhu Uhorska smerom do Poºska a sev-
ernú ãasÈ UÏskej stolice. Doposiaº najstar‰ia správa o Humen-
nom pochádza z roku 1317, ako súãasÈ majetkov, ktoré kráº
Karol Róbert odÀal nevernému Petrovi Pethényovi a daroval
Filipovi Drugethovi, svojmu prívrÏencovi. [1]

Drugethovci boli pánmi Humenného a celého severov˘-
chodného okolia takmer 400 rokov, asi od roku 1317 do vymre-
tia po meãi v roku 1684.

Príchod Drugethovcov bol na v˘chodné Slovensko spojen˘
s nepokojmi a dlhotrvajúcimi bojmi. Tieto udalosti boli spojené
s bojom o uhorsk˘ trón.

Najväã‰ími odporcami novokorunovaného kráºa Karola
Róberta bola ‰ºachta západného (Matú‰ âak Trenãiansky)
a v˘chodného Slovenska (Omodejovci z rodu Aba). Do‰lo
k dvom bitkám - bitka pri Rozhanovciach 15.júla 1312, kde boli
porazené vojská Abovcov a bitka pri Baãkove v máji roku 1317,
kde boli porazené vzbúrenecké vojská z v˘chodn˘ch stolíc
Uhorska. Po potlaãení a víÈazstve v t˘chto bitkách Karol Róbert
natrvalo upevnil kráºovskú moc v Zemplínskej stolici. Peter
Pethényi ako jeden z hlavn˘ch úãastníkov odboja musel ujsÈ do
vyhnanstva, kde aj zomrel. [2]

Skonfi‰kované majetky Petra Pethénya daroval kráº svojmu
prívrÏencovi Filipovi Drugethovi. Kráº potreboval skúsen˘ch
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ºudí, ktorí by sa vyznaãovali aj rozvahou a vernosÈou. Medzi
tak˘chto ºudí patrili aj dvaja bratia Filip I. a Ján I. Drugethovci.
Títo cudzinci - bratia pri‰li s kráºom Karolom Róbertom do
Uhorska z Itálie. Bratia Drugethovci sa stali zakladateºmi
uhorskej vetvy Drugethovcov. [3]

Kráº zradcov trestal, ale vern˘ch odmeÀoval. Filip I. Drugeth
získal v roku 1317 majetky uvedené v donaãnej kráºovskej lis-
tine. Sú tu uvedené aj usadlosti z údolia Laborca a Cirochy -
Jasenov, Ptiãie, Kamenica, Snina, Zubné, Jankovce, Lackovce,
Hankovce, Ohradzany, HaÏín a uÏ spomínané Humenné. Touto
donáciou získal aj ìal‰ích 20 dedín v Zemplínskej stolici. [4]

Zo ‰tylizácie donaãnej listiny je zrejmé, Ïe i‰lo o väã‰ie
majetkové ãasti a vzhºadom na okolnosti treba ich povaÏovaÈ za
osady jestvujúce uÏ pred 13.storoãím. [1]

5.2 Najstar‰ia písomná zmienka o obci

Doposiaº nájdená najstar‰ia písomná zmienka o obci
Kamienka je z roku 1416. Tento dokument, jeho záznamy o obci
sa t˘kajú uÏ rozvetveného panstva rodiny Drugethovcov. [5]

"V roku 1416, prípadne skôr sa poddaní z Kamienky zúãast-
nili zajatia obyvateºov ZáluÏíc v lesoch Vihorlatu. Keì kráº Îig-
mund Luxembursk˘ v roku 1416 poveril Lelesk˘ konvent vy‰etriÈ
okolnosti zajatia, v mandáte je najstar‰í doklad o dedine
Kamienka."

"Vznik Kamienky predpokladáme okolo polovice
14.storoãia, priãom jej zakladateºmi boli usadlíci so ‰olt˘som
podºa zákupného nemeckého práva."

Toto kon‰tatuje v˘znamn˘ slovensk˘ historik Prof. Ferdi-
nand Uliãn˘ o zatiaº najstar‰ej písomnej zmienke o obci a o jej
vzniku. [6]

Vznik tohto dokumentu je jasne pomenovan˘. Obsah
a záver je v‰ak uÏ drastickej‰í a treba zdôrazniÈ, Ïe pre poru‰o-
vateºov chotárnych hraníc tragick˘.

Na konci tohto dokumentu je slovo "fuspendi" - obesiÈ. [7]
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Bol to krut˘ trest za tak˘to preãin.
V uvedenom dokumente sú spomenuté aj ìal‰ie obce -

Kamenica, HaÏín, Lackovce, Modra a Chlmec. To svedãí o tom,
Ïe severná ãasÈ Vihorlatsk˘ch vrchov a dolina Cirochy od
Humenného po Sninu uÏ v tomto období bola dávnej‰ie
osídlená a vládli tu rozvité hospodárske vzÈahy.
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5.3 Názvy obce

V doposiaº najstar‰om dokumente z roku 1416 je názov
obce Kys Kementze. [5]

V 16.storoãí v rozsahu rokov 1560 aÏ 1596 sa objavuje
názov v podobe Kys Kemenche a Kys Kemencze. Jedna podo-
ba sa objavuje pri súpise desiatok a druhá pri súpise daÀov˘ch
port. [8]

V 17.storoãí na zaãiatku v roku 1600 sa objavuje forma - Kis
Kemenche, ale v ìal‰ích rokoch 1620, 1635, 1691, 1696
nadobúda ìal‰í tvar - Kis Kemencze. [8]

V 18.storoãí prevláda forma z konca 17.storoãia. Objavuje
sa aj tvar - Kiss Kemencze v roku 1711 v súpise Dominni
Homonna. [9]

V 19.storoãí sa objavili v úradn˘ch listinách trochu
skreslené názvy obce. V roku 1828 v daÀovom súpise je uve-
den˘ názov - Kis Kementze. [10]

V roku 1869 pri sãítaní obyvateºstva a zvierat je na sãítacích
hárkoch uveden˘ názov Kis Kemencze. [11]

Slovenská akadémia vied spracovala prehºad názvov obcí
na Slovensku - názov Kamienky je tu v tvaroch: 1773 Kis-
Kemencze, Malá Kamenka; 1786 Kisch-Kemencze, Malá
Kamenka; 1808 Kis-Kemencze, Malá Kamûnka, Malá Kameni-
ca; 1863-1913 Kiskemence; 1920 Kamienka. [12]
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6. Vlastníci obce

Po upevnení kráºovskej moci kráº Karol Róbert v rokoch
1317 aÏ 1327 ustanovil Filipa Drugetha za Ïupana Zemplínskej
stolice a daroval mu skonfi‰kované majetky Petra Pethénya
v tejto oblasti.

Rod Drugethovcov sa stal na dlhé roky vlastníkom celej
severnej ãasti stolice - laboreckej aj ciro‰skej doliny. Rodina
Drugethovcov vlastnila panstvo Humenné a obec Kamienka
bola súãasÈou tohto panstva. [1] 

Tak ako sa rozrastala a rozvetvovala rodina Drugethovcov,
zmenili sa aj vlastníci obce.

V roku 1451 sa chceli Drugethovci deliÈ o majetky a aj keì
sa neuskutoãnilo delenie dozvedáme sa, Ïe aj Kamienka mala
byÈ predmetom tejto deºby. Delenie majetkov sa malo uskutoãniÈ
medzi synmi Heleny Dobryovej, rodenej Drugethovej a na
druhej strane medzi Drugethovcami ·tefanom II. a Bartolome-
jom I. [2]

O jedno storoãie ìalej - v rokoch 1550 aÏ 1595 to uÏ bolo
iné rozdelenie vlastníkov na humenskom panstve a aj vlast-
níkov obce Kamienka. V polovici 16.storoãia - v roku 1545 boli
vlastníkmi obce traja Homonnayovci - Imrich, vdova po Antálovi
a tretím bol Juraj. [3] V roku 1556 sú uvedení uÏ len dvaja vlast-
níci Mikulá‰ IV. a ·tefan V. V roku 1577-79 to boli uÏ ·tefan V.,
Mikulá‰ IV., Franti‰ek III. a Ga‰par II. Ku koncu storoãia patrilo
humenské panstvo aj obec Kamienka len trom vlastníkom ·te-
fanovi IV., Barbore (dcére Antona I.) a Jurajovi I. [2] Zaujímavé
je aj to, Ïe medzi vlastníkmi obce sa v rokoch 1577-78 aj 1588
objavuje aj ìal‰í a to Nikolaj z tohto rodu. [4]

Na konci 16.storoãia patril horn˘ Zemplín takmer len
Drugethovcom. Veºmi dôleÏitou formou získavania majetkov
boli sobá‰e uzatvárané s najbohat‰ími rodinami Uhorska. [5]
Podiely na vlastníctve obce mali traja Homonnay Barbora, Juraj
a ·tefan. [6]

V rokoch 1582-1598 sa v súpise port Zemplínskej stolice
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objavujú aÏ ‰tyria vlastníci - majitelia port v obci Kamienka
z ‰ºachticov Homonnay - Juraj, Ga‰par, ·tefan a vdova po
Mikulá‰ovi (Nikolaj). Tento vlastnícky stav trval aj na zaãiatku
17.storoãia v rokoch 1600 aÏ 1605. [4] 

V roku 1615 podpísal Juraj III. Drugeth zakladajúcu listinu
humenského kolégia. V tejto listine sú záväzky na fungovanie
‰koly. Pri nedodrÏaní t˘chto záväzkov boli Jezuiti oprávnení
vyvlastniÈ majetky ktoré sa nachádzajú v Kamienke, Modre, Adi-
dovciach, Chlmci a v Ptiãom. Po preloÏení kolégia do UÏhorodu
v roku 1640 sa jezuiti v Humennom sústredili len na pastoraãnú
ãinnosÈ. [7]

Aj v tomto storoãí mali vo vlastníctve Drugethovci veºké
majetky. V roku 1612 to bolo 125 dedín a v roku 1623 113 dedín
medzi nimi aj Kamienka. V roku 1656 pozostávalo panstvo
Drugethovcov zo 124 obcí. [8]  

Îigmund II. v roku 1683 vykonal súpis majetkov Drugethovcov.
Cel˘ majetok sa ãlenil na dominia - panstvá:

➥ oppidum Humenne malo 32 dedín,
➥ oppidum Snina (aj kúria) malo 5 dedín,
➥ oppidum UÏhorod (aj hrad) malo 28 dedín,
➥ oppidum Trebi‰ov (aj hrad) malo 9 dedín. [9]

Obec Kamienka bola súãasÈou panstva Humenné.

V roku 1684 (19.4) zomiera Îigmund II. Drugeth. T˘m
vlastne dochádza k tomu, Ïe vymrel drugethovsk˘ rod po meãi
(nezanechal po sebe syna) a drugethovské majetky dedili jeho
dve dcéry: Klára a Terézia-Mária. Ich sobá‰mi sa zaãal drugeth-
ovsk˘ majetok deliÈ medzi ìal‰ie rodiny.

Klára Drugethová sa vydala za grófa Îiãiho a mali dcéru
Annu-Máriu, ktorá sa vydala za grófa Franti‰ka Csakyho.
Druhá dcéra Terézia-Mária sa vydala za grófa Jozefa Gotharda
z Dernátu (Vandernáta).

V roku 1727 do‰lo k deleniu panstiev Humenné a Skrabské.
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Panstvo Skrabské dostala Terézia-Mária, manÏelka Jozefa
Vandernáta. Panstvo Humenné sa delilo ìalej medzi potomkov
Kláry a Petra Îiãiho.

T˘mto delením sa dostala Kamienka do vlastníctva Csaky-
ovskej rodiny. Rodina Csakyovcov vlastnila humenské a tre-
bi‰ovské panstvo, rodové majetky na Spi‰i a podiel na
Oravskom panstve. [10]

Potomkovia Franti‰ka Csakyho a Anny-Márie Îiãiovej boli
Franti‰ek, Imrich, Anna a Juliana.

Dcéra Juliana (rodená Csakyová) sa vydala za grófa Sza-
pariho. Z tohto manÏelského zväzku bola dcéra Etela. Etelka
Szapariová zdedila po svojej matke Juliane Csakyovej v roku
1838 humenské panstvo.

Karol III. Andrassy sa v roku 1835 zosobá‰il z Etelkou Sza-
pariovou a t˘m Andra‰‰iovsk˘ rod získal Csakyovsk˘ majetok -
humenské panstvo. [11]

Obec Kamienka patrila do humenského panstva. VeºkosÈ,
rozloha pozemkov v katastri obce je obsiahnutá v katastrálnej
mape obce z roku 1867 o parcelaãn˘ch protokoloch. [12]

Grófka Etelka Andrassy vlastnila v obci:
pozemky . . . . . . . . . . . .2 667 880 m2,
les  . . . . . . . . . . . . . . . .25 620 630 m2,
rybník  . . . . . . . . . . . . . .8 056 m2

celkom  . . . . . . . . . . . . .28 296 566 m2 ~ 2 829 hektárov.

Druh˘m najväã‰ím vlastníkom bola de Nagy Paulina 
(Nagy Gyula - statkár z Hazsina) a vlastnila:
lúka - Rakytov láz  . . . . .26 766 m2,
les - âerná hora  . . . . . .3 203 031 m2

celkom  . . . . . . . . . . . . .3 229 797 m2 ~ 323 hektárov.

Katastrálne územie obce v tomto období susedilo s katas-
trálnym územím obcí:

-33-



➥ na juÏnej strane - Jovsa, Kusín, Klokoãov a KaluÏa,
➥ na západnej strane - Porúbka a Ptiãie,
➥ na severnej strane - HaÏín, Kamenica a Modra,
➥ na v˘chodnej strane - Vaºa‰kovce.

Po smrti Karola III. Andrassyho r.1845 sa o správu majetkov
starala jeho manÏelka, ktorá zriadila pre svojich synov v roku
1876 z majetkov leÏiacich v Ïupách Zemplín a Zala "fideikomis"
v rozlohe okolo 50 000 k.j. Parchovany a Kamenicu nad Ciro-
chou urãila pre Emanuela, Trebi‰ov a Humenné pre Júliusa
a Aladára.

Emanuel I. zdedil panstvo Kamenica nad Cirochou s dedi-
nami - Kamienka, Modra, Ptiãie, Adidovce, Vy‰n˘ Hru‰ov,
Rovné, Dedaãov, Medzilaborce a tu patrili aj obce Tu‰ice,
Tu‰ická Nová Ves a Horovce, majetkov˘ podiel v meste Pállya
a vinice vo Viniãkách. [10] Po smrti Emanuela získal jeho
majetky syn Gejza I. Andrassy.

Na zaãiatku 20.storoãia majetky v Kamienke vlastnil uÏ
"gróf Andrassy Gejza". Ako daÀov˘ poplatník platil v obci
v rokoch 1906-1909 daÀ. [13]

Keì bol zákonom ã.179/1924 zru‰en˘ fideikomis, stal sa
cel˘ zdeden˘ majetok vlastníctvom Gejzu Andrassyho.
V dôsledku tohto opatrenia a aj následnej pozemkovej reformy
Gejza Andrassy postupne odpredával jednotlivé majetkové
podiely zo svojich panstiev jednotlivcom. [10]

V rokoch 1933 aÏ 1935 do‰lo vo Vihorlatsk˘ch vrchoch ku
vzniku majetku ãeskoslovenského ‰tátu v správe Vojensk˘ch
lesn˘ch podnikov. DÀa 1.10.1933 bol vykúpen˘ lesn˘ majetok
Gejzu Andrassyho v panstve Kamenica nad Cirochou. Do‰lo aj
k vykúpeniu ìal‰ích priºahl˘ch lesov pre vojenské úãely.

Na základe zákona ã.63/1935 do‰lo k zriadeniu vojenského
cviãi‰Èa v priestore Vaºa‰kovce.

Pre obhospodarovanie vykúpen˘ch lesov do‰lo k vzniku
samostatnej vojenskej lesnej správy Kamenica nad Cirochou
v rámci vtedaj‰ích Vojensk˘ch lesn˘ch podnikov Malacky. [14]
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7.OBEC V OBDOBÍ PANSTVA DRUGETHOVCOV

7.1 Obec v období do konca 16.storoãia

Uhorsko v 15. a 16.storoãí sa zmietalo v rôznych vojnách.
Charakterizuje ho slabá vláda panovníkov, sedliacke povstania
a aj turecké nájazdy.

Drugethovsk˘ rod bol veºmi váÏen˘ v Uhorsku. Drugethovci
boli vlastníkmi takmer celej severnej ãasti Zemplínskej stolice
aÏ do konca 17.storoãia. 

Celé dejiny Drugethovského rodu v Uhorsku sa neustále
tiahnú spormi o majetok, vymáhanie dediãstva a podobne. Tieto
spory sa rie‰ili nielen súdnou cestou, ale aj ãasto ‰arvátkami,
lúpeÏami a ozbrojen˘mi v˘padmi. T˘m trpeli obyvatelia celého
panstva. [1] Dokumentuje to aj údaj z roku 1543. Tu je uve-
den˘ch 71 obcí na humenskom panstve, aj obec Kamienka,
o ktoré vedú spor Juraj a Anton Drugethovci [2] a aj vdova po
·tefanovi Drugethovi Klára Batoriova. [3]

Aj v Zemplínskej stolici tak ako v celom Uhorsku, boli pod-
daní povinní odovzdávaÈ poplatky a dane. Tieto sa v priebehu
storoãí menili. [3]

Poddan˘ uÏívajúci pôdu platil zemepánovi, ‰tátu a cirkvi.
Poplatkovou jednotkou pre zemepána bola usadlosÈ. Poddan˘
uÏíval usadlosÈ dediãne, ale s obmedzením, Ïe pôdu nemohol
predaÈ, ani s Àou voºne disponovaÈ. UsadlosÈ sa zákonne dedi-
la. S vlastníctvom usadlosti súviseli tri druhy povinností:
➥ peÀaÏná renta (census) -  jar na Juraja a jeseÀ na Michala;
➥ naturálna renta (munera) - odvádzala sa zemepánovi 

a deviata ãasÈ úrody - desiatok zo v‰etk˘ch druhov plodín,
od niektor˘ch zvierat;

➥ renta v úkonoch alebo robota (servitia) - museli 
zemepánovi odrobiÈ napr. v roku 1514 t˘Ïdenne jeden 
deÀ, ale koncom 16.storoãia museli robiÈ na pánskom 2-3 
dni v t˘Ïdni. [4]
âo v‰ak bolo najponiÏujúcej‰ie, to bola osobná viazanosÈ
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na zemepána. Poddan˘ nemohol vstupovaÈ do manÏelstva,
odchádzaÈ z dediny do dediny, alebo do ‰koly, alebo na remes-
lá. Bol "pripútan˘ k pôde".

E‰te hor‰í osud mala dedinská chudoba. Naz˘vali sa Ïeliari
- inquilini. Vlastnili iba malé záhradky v intraviláne. [4]

ëal‰ou povinnosÈou poddan˘ch bolo odvádzaÈ ‰tátnu daÀ -
dica, kontribúcia. Základom pre urãenie v˘‰ky dane bola spoãi-
atku porta alebo brána (ktorá umoÏÀovala vtiahnutie roºníckeho
rebriniaka naloÏeného senom ãi obilím do roºníckeho dvora). [3]
Od roku 1598 sa novou daÀovou jednotkou stal dom. V˘‰ka
dane bola 1-2 zlaté, neskôr vzrástla aÏ na dvojnásobok.

Poddan˘ musel prispievaÈ aj na cirkev, feudálny ‰tát jej
povolil vyberaÈ pre seba desiatu ãasÈ úrody, takzvan˘ desiatok
(dÏema). V oblastiach s men‰ou úrodou sa namiesto desiatku
vyberala náhrada v peniazoch. V oblasti horného Zemplína -
panstvo Humenné sa vyberal desiatok z obilia, oviec, kôz
a vãiel. [3]

Obec Kamienka patrila v 16.storoãí panstvu Drugethovcov,
ale ktorému o tom dávajú známosÈ aÏ súpisy port v druhej
polovici 16.storoãia. Celá severná ãasÈ Zemplínskej stolice bolo
Humenské panstvo vo vlastníctve troch Homonnayovcov -
Imrich Homonnay vlastnil 314,5 port v 83 obciach, Antal
Homonnay 183 port v 67 obciach a Juraj Homonnay 165 port
v 73 obciach. V‰etky okolité obce - HaÏín, Kamenica, Chlmec,
Ptiãie, Modra - boli vo vlastníctve t˘chto troch Homonnayovcov.
Aj obec Kamienka bola vlastnícky rozdelená:
Homonnay Imrich - 2 porty sedliacke, 1 Ïeliarska,
vdova po Antalovi Homonnay - 2 porty sedliacke, 1 Ïeliarska,
Juraj Homonnay - 1 porta sedliacka.

V tomto období Ïili v obci aj dvaja ‰olt˘si. [5]
V roku 1567 vo v˘poãte port pre zdaÀovanie v Zemplínskej

Ïupe sú v obci Kamienka uvedené 4 1/2 porty vo vlastníctve
humenského panstva. [5] V ìal‰om súpise v˘poãtu port
majetkov humenského panstva o rok neskôr 1568 sú uvedení
dvaja vlastníci - Nicolaus 3 porty a Franc 1 1/2 porty. [5]  
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O niekoºko rokov neskôr - ku koncu 16.storoãia sa popri
v˘poãte sedliackych port 2-3 objavujú aj vypoãítané Ïeliarske
porty 1-1 1/2 [7] ëal‰ie tri domácnosti rybárov a jedna slobod-
nícka daÀ neplatili. [3]

Vlastníci port pre zdanenie v obci ku koncu roku 1575 sa
zmenili. Boli uÏ ‰tyria a patrilo im:
➥ Franti‰ek Homonnay - port 1,
➥ Ga‰par Homonnay - port 1/2,
➥ ·tefan Homonnay - port 1 1/2,
➥ Mikulá‰ Homonnay - port 1 1/2. [7]

Na zaãiatku 80 rokov v roku 1582 uÏ bol stav vlastníkov in˘.
Bolo to zapríãinené úmrtím Mikulá‰a, po ktorom dedila jeho
manÏelka Judita a neskor‰ie dcéra Barbora. [6,10]

Menil sa aj stav port, obec sa zrejme zaºudÀovala a t˘m
vzrástol poãet port. Zdanili sedliakov od ‰iestich port a stav
vlastníkov v tomto roku bol nasledujúci:
➥ Juraj Homonnay - 1 1/4 port,
➥ Ga‰par Homonnay - 1/2 port,
➥ ·tefan Homonnay - 2 port,
➥ vdova po Mikulá‰ovi - 2 1/4 port. [6,3] 

VeºkosÈ obcí v Zemplínskej stolici podºa poãtu port v roku
1593 dokazuje súhrn port celej stolici v roku 1593. [8] Usadlosti
obce boli majetkom ‰tyroch ãlenov Drugethovského rodu
s prívlastkom Homonnay:
➥ ·tefan Homonnay - 1 1/2 porty,
➥ Ga‰par Homonnay - 1/2 porty,
➥ Nikolaj Homonnay - 1 1/2 porty,
➥ Juraj Homonnay - 1 1/4 porty.

Súpis majetkov Drugethovské rodiny na konci storoãia
v roku 1598 svedãí o tom, Ïe im patrili obce v celej severnej
ãasti Zemplínskej stolice. [9] Len ·tefan V. vlastnil 110 dedín
Zemplínskej stolice, ão svedãí o veºkom majetku a bohatstve.
[10] V celej Ïupe bolo 10 499 poddan˘ch, z nich 2 442 patrilo
Drugethovcom. Drugethovci patrili medzi ‰iestich najbohat‰ích
zemepánov v Zemplínskej stolici. [11]
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V samotnej obci Kamienka v tomto roku 1598 mali Drugeth-
ovci 20 poddan˘ch, z ktor˘ch patrilo: 
➥ ·tefan Homonnay - 8 poddan˘ch,
➥ Barbora Homonnay - 8 poddan˘ch,
➥ Juraj Homonnay - 4 poddan˘ch. [9]

Poddaní platili dane od porty kráºovi - ‰tátu. Mimo toho
odvádzali aj desiatky - zemepánovi a cirkvi.  

Zo zachovan˘ch dobov˘ch dokumentov sú známe
odovzdávania desiatok v obci aÏ ku koncu 16.storoãia.

Najãastej‰ie boli odvádzané desiatky z obilia. V˘kaz v˘beru
desiatku obilia jarného v Humenskom di‰trikte z roku 1576
obsahuje z na‰ej obce celkom 36 mien. Na konci je sumár, Ïe
odviedli celkom 39 kôp a 10 snopov jarín a 14 1/2 kôp ozimín.
Tento dokument na mikrofilme je takmer neãitateºn˘. Z tohto
mnoÏstva mien sa dali vydokumentovaÈ aspoÀ tieto - Valentín
Mate, Matú‰ Papan, Ján Labas, Juraj Harny, Andrej Sunej. [12]  

O rok neskôr, teda z roku 1577 existuje ìal‰í v˘kaz desiat-
ka jarného obilia v Humenskom di‰trikte. Tento dokument
obsahuje uÏ menej mien ako v predchádzajúcom roku, je to len
18, ãiÏe polovica. Na konci je sumár, Ïe odviedli 47 kôp a 27
snopov obilia a 70 kôp a 6 snopov jarín. Keì porovnáme tieto
dva roky idúce za sebou, tak je zrejmé, Ïe rok 1577 musel byÈ
podstatne úrodnej‰í. Len polovica t˘ch, ktorí odvádzali desia-
tok, odviedla v tomto roku dvojnásobok oproti predchádzajúce-
mu roku 1576. Z dokumentu sa dali vydedukovaÈ mená Michal
Voystko, Sumian Fabian, Mikulá‰ Olah, Pavol Soltes. Zaují-
mavosÈou je, Ïe pod názvom dediny - Kys Kemencze je uve-
dené meno richtára - birova (judex) - Gregor Stejka. [12]

Mimo pestovania plodín sa chovali aj ovce. Svedãí o tom
regest v˘beru desiatku jahniat di‰triktu Humenné v roku 1583.
Desiatku z jahniat odovzdávali ‰tyria poddaní  - Ján Sotys,
Matej Püsola, Bernard Mysüb a Sigmund Szoltys. Neodvádzali
jahÀatá, ale vyplácali sumu peÀazí. Táto suma peÀazí z preda-
ja jahniat ãinila 157 forénov, z toho 77 forénov odviedol vybe-
raã desiatku duchovnému farnosti. [13] 
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O ìal‰ích poddan˘ch z obce svedãia aj ìal‰ie v˘kazy
z v˘beru desiatok. V˘kaz v˘beru desiatok z obilia z ìal‰ieho
roku 1587 obsahuje 16 mien. Odvádzali jariny. Mená, ktoré sa
tu vyskytujú, nekore‰pondujú s menami v predchádzajúcich
rokoch. Sú tu piati Dzurovci - Andrej, Ján, Jakub, ·tefan, ìalej
traja Albertovci - Ferencz, Antal, Andrej a ìal‰ie mená Juraj
Zyka, Margit Pavlovics. Na zaãiatku pod názvom obce Kis
Kemencze je uveden˘ (judex) richtár - Soltys (Scultetus)
Ladislav. [11] Popri t˘chto menách sa objavujú vo v˘kazoch
v˘beru desiatok z obilia v roku 1590-91 aj traja Ïeleziari -
odviedli po 6 gbelov jarín. [14]

Z roku 1589 je ìal‰í v˘kaz o v˘bere desiatku z obilia. Je tu
uveden˘ch 5 mien ÈaÏko ãitateºn˘ch - Valmítius Zubod, Sigifiu-
min Solzit. Odvádzali desiatku z obilia. Pod názvom obce Kys
Kemencze je uveden˘ - starosta (judex) - Solties. [15]

Oveºa väã‰í poãet poddan˘ch odvádzal desiatku z obilia
v roku 1599. V regeste v˘beru desiatku z obilia a jariny
v Humenskom di‰trikte je uveden˘ch 18 mien. Z nich pre zaují-
mavosÈ uvedieme aspoÀ tie, ktoré boli ãitateºné - Anton a Gre-
gor Dzika, Juraj Gudos, Gregor Michal a Andrej Paulovicz,
Andrej Jsualt, Anton Komas a Matú‰ Matta. Odvádzali obilie
jesenného jaãmeÀa v snopoch o poãte v rozmedzí 10 aÏ 30.
Pod názvom obce Kis Kemencze je meno richtára (judex) -
Ladislav Konach. [16]

Veºmi zaujímav˘m je regest o v˘bere desiatka z jahniat
v Humenskom di‰trikte v roku 1598. Je tu veºa mien, ale tá zau-
jímavosÈ je v tom, Ïe v tomto regeste sú uvedené v˘bery desi-
atku kôz, capov a jahniat. Desiatku capov odvádzali dvaja -
Matú‰ Mattovich a Gregor Czakowich. Desiatku kôz odvádzali -
Ján Antolovicz, Andrej Czaka, Anton Czakovicz a Gregor
Gikovich. Desiatku jahniat odvádzali - Juraj Grados, Hocisz
Rusznak, Sidorus Pafiski a Andrej Csaustovicz. Nie je tu uve-
dené meno richtára. [17]
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7.2 Obdobie do konca 17.storoãia

Predchádzajúce 16.storoãie bolo v znamení tureckého
nebezpeãenstva. Bolo tu obdobie boja o uhorsk˘ trón. Do konca
16.storoãia spadá aj rozmach reformácie, ktorá zasiahla aj
Zemplín. Rozpory nastali aj v rodine Drugethovcov. âasÈ z nich
bola na strane reformácie, druhá ãasÈ taktizovala, aby zachráni-
la svoj majetok. V 17.storoãí sa stali oporou rekatolizaãn˘ch
snáh.

Po smrti Valentína sa zemepánom Humenného stal Juraj
Drugeth z trebi‰ovskej vetvy. Jeho star˘ otec Franti‰ek mal
dcéru Eufrozínu a syna Juraja. Eufrozína sa vydala do Vranova
za ·tefana Bátoriho. Ich dcéra, známa ako âachtická pani, sa
preslávila svojimi krvav˘mi v˘ãinmi.

Juraj Drugeth mal znaãn˘ vplyv na cisárskom dvore. Vymo-
hol vyberanie m˘ta pre mesto Humenné. 

Napriek mnoh˘m ÈaÏk˘m vojensk˘m udalostiam, ktoré
postihovali Humenné a humenské panstvo, sa ale Humenné
rozvíjalo ìalej. Vznikali tu remeselnícke cechy, mohli sa konaÈ
t˘Ïdenne a v˘roãné trhy.

V 17.storoãí sa konãí aj éra vlády Drugethovcov v hornom
Zemplíne. Z posledn˘ch Drugethovcov - Juraj (IV. -bol synom
Jána X. Drugetha) bol Ïupanom UÏsk˘m. Bol zvolen˘ za
najvy‰‰ieho veliteºa domobrany na Zemplíne. Jeho najstar‰í
syn bol biskupom a prostredn˘ Îigmund sa ukazoval ako sºub-
n˘ pre pokraãovanie Drugethovského rodu. Vy‰tudoval na
viedenskej univerzite a v roku 1675 bol Ïupanom a bol aj
komorníkom u cisára Leopolda. [18]

Keì vypuklo povstanie Imricha Tökölyho (1683) postavil sa
Îigmund proti povstalcom. Po potlaãení povstalcov Tököly zajal
aj samotného Îigmunda a uväznil ho v Ko‰iciach. Z väzenia sa
mu podarilo dostaÈ na slobodu. Zomrel 19.4.1684 v UÏhorode
prirodzenou smrÈou. [10] T˘m sa vlastne skonãila éra Drugeth-
ovcov v hornom Zemplíne a majetky sa delili podºa dedenia.

V dokumentoch sa uvádza, Ïe v roku 1656 panstvo
Drugethovcov pozostávalo zo 124 obcí. [19]
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Obec Kamienka patrila Drugethovcom aj v 17.storoãí.
Panstvo Drugethovcov sa skonãilo aj v obci smrÈou Îigmunda -
vymrel rod po meãi.

Na zaãiatku 17.storoãia v roku 1600, 1601 a 1602 boli vyko-
nané a upresÀované súpisy domov v Zemplínskej stolici. V t˘ch-
to rokoch bolo v obci:
➥ rok 1600....................19 domov,
➥ rok 1601....................11 domov,
➥ rok 1602....................10 domov. [7,3]

Vo v˘poãte port pre vyrúbanie dane je v rokoch 1609
a 1610 zdanená sedliacka a Ïeliarska porta. Av‰ak v roku 1618
je zdanená len 1/2 sedliackej a 1/2 Ïeliarskej porty. [6,3]

Tento posun v zdaÀovaní port - poãte nastal aj v ìal‰ích
rokoch. Súviselo to asi s pribúdaním resp. ubúdaním oby-
vateºstva v obci. V rokoch 1620 a 1630 boli zdaÀovaní sedliaci
od 1 porty. [7]

ëal‰ie vymedzovanie zdaÀovan˘ch port je zdokumento-
vané aÏ v roku 1663. Tu bola zdanená ‰tvrtinová porta v hod-
note 1/2.[20] 

V poslednom desaÈroãí tohto storoãia bolo evidované
v súpise portalného urovnania aÏ v roku 1691 a tu je uvedené  -
obec Kamienka poãíta celé sedliacke usadlosti ob˘vané poãtom
5 a má platiacej porty ãiastku - 4-tinová porta 1/4 a 16-tinová
porta 1/16. Obdobn˘ stav bol aj v roku 1692. [21]

Obyvatelia obce - usadlosti aj v tomto storoãí pestovali
obilie a chovali dobytok. Z t˘chto úÏitkov odvádzali desiatku pre
zemepána a cirkev.

Najstar‰í v˘kaz o odvádzaní desiatkov z tohto storoãia je
z roku 1607. V tomto regeste je evidencia v˘beru desiatkov
z obilovín. Je veºmi zle ãitateºn˘ a tak sa z toho dalo aspoÀ
z ãasti vylú‰tiÈ 5 mien - Georgius Lukacs, Janos Skonick, Janos
Gikon, Georgius Magraf a Andreas Janak. Pod názvom obce
Kis Kemencze je uveden˘ richtár (judex) Konak. [22]

V˘kaz z odvodu desiatku z obilia je z roku 1610. Sú tu uve-
dení ‰tyria sedliaci, z dopestovaného obilia - kôp odvádzali
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snopy - vychádza to tak, Ïe z jednej kopy odvádzali 10 snopov.
âitateºné mená sú tri - Anton Czikovicz a dvaja s priezviskom
Paulovicz. Pod názvom obce Kys Kemencze je uvedené meno
richtára (judex) Ján Solciz. [23]

Oveºa bohat‰í na v˘povednú hodnotu je regest v˘beru
desiatku z obilia, jarín a rojov vãiel z roku 1641. V obci boli
odvádzané desiatky len z obilia - z jarín. Sú tu uvedené mená
Juraj Ontoli, Anton Czikowicz, Juraj Kozowicz, Peter a Jeczko
Isaltowicz, Michal Paulowicz a Pavol Hreha. Z obilia odviedli
cca 105 snopov a z jarín cca 180 snopov. ZaujímavosÈou tohto
regestu je, Ïe sú tu zapísaní aj nemajúci pôdu - Ïeliari
a podÏeliari, celkom 10 mien. Pre ilustráciu sú tu priezviská
Chikovicz, Threczkovicz a Mihaliczkovicz. Sú to dovtedy
neznáme mená a zrejme ide o prisÈahovalcov. Pod názvom
obce Kis Kemencze je uveden˘ richtár (judex) Joanas Konak.
[24]

V˘kaz v˘beru desiatkov o rok neskôr, teda z roku 1615
uvádza uÏ 14 mien sedliakov. Sedliaci odvádzali desiatky
z obilnín v rozmedzí od 5 do 10 snopov, ão svedãí o malej úrode
v tomto roku. Pre zaujímavosÈ sa tu vyskytujú nové mená sedli-
akov odovzdávajúcich desiatky - Gajdo‰ Juraj, Biliek Juraj,
Jaczko Osvald a Lalos Peter. ëal‰ie mená sedliakov sú zhodné
s rokom 1614. V tomto roku boli v obci aj Ïeliari a podÏeliari
nemajúci pôdu -  Matej Valieza, Peter Kamieczny, Ján Kolibab,
Juraj Rezník a Tomko Rusznak. RozdielnosÈ priezvísk t˘chto
Ïeliarov oproti roku 1614 svedãí o urãitej migrácii resp. presunu
obyvateºstva v tomto období. Pod názvom obce Kis Kemencze
je uveden˘ richtár (judex) ·tefan Salciz. [24]

V dvadsiatich rokoch 17.storoãia - 1620-1623 sa odvádzal
desiatok z obilia z obce Kamienka. Sedliaci zrejme neboli
bohatí, lebo ich poãet sa pohyboval v rozmedzí 5 aÏ 8 a veºkosÈ
odovzdaného desiatku medzi 10 aÏ 20 snopov. Priezviská sedli-
akov sú z tohto obdobia rovnaké. Pre zaujímavosÈ sú to
Antalovicz, Matovicz, Mihalieczkovic, Gajdo‰, Hlikovic,
Paulovicz. Sú tu uvedení aj nemajetní - nemajúci pôdu -
Matovicz, Ontal, Mihaliecz a Ysuald. Pod názvom obce Kis
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Kemencze sa tu vyskytujú mená richtárov (judex) - v r.1620
Joannes Soloes, v r.1622 Jannes Kunak, v r.1623 Joannes
Seolayk. [25,26]

V tomto období sa z dediny neodvádzali desiatky z vãiel ani
z ich produktov. To svedãí, Ïe vãelárstvu sa tu nedarilo. [27]

O desiatky rokov neskôr v ãiastkovom v˘bere desiatku
z obilia v Humenskom di‰trikte v roku 1629 je uveden˘ch 7
mien. Z nich oproti predchádzajúcim rokom sú zaujímavé mená
ako -  Ján Gondoly, Jaczko Sault, Peter Labos, Michal Ontal.
Odvádzali desiatku z obilnín celkom 135 snopov a z jarín 158
snopov. Pozoruhodnej‰ie je to, Ïe sú tu uvedení sedliaci, ktorí
odviedli len do 10 snopov a to ‰tyria. Toto svedãí o chudobe a aj
slabej úrode. Pod názvom obce Kis Kemencze je uvedené
meno richtára (judex) Matias Albert. [27]

V polovici 17.storoãia boli v roku 1646 odvádzané z obce
desiatky znovu len z obilia. Je to regest o v˘bere desiatku obil-
ia jesenného a jarného ako aj jaãmeÀa a ovsa v Humenskom
di‰trikte. Sú tu mená sedliakov z tohto obdobia - Seolak Janos,
Anradik Mihaly, Matta Sioffar, Dzikor Mihaly, Rusznak Olexa,
Osnar Mihaly. Odovzdali celkom 32 gbelov, ktoré sa rozdelili
pre zemepána, pre cirkev a pre kráºa. V tomto regeste sú uve-
dené aj ‰tyri mená nemajetn˘ch - Andreas, Dzura, Georgeus
Albert a Heles János. RozdielnosÈ priezvísk svedãí o pohybe
a stave obyvateºstva. V tomto období sa v obci nevyberal desi-
atok z oviec. [29]

Poãas Tököliovskej "rebélie" v roku 1685 boli vyberané
desiatky z obilia. V súpise je vyznaãená obec Kys Kemencze
a odviedla desiatku 3 gbely jarín, 4 gbely ozimín a 2 gbely ovsa.
[30]

Na konci 80-rokov 17.storoãia, vo v˘kaze o v˘bere desiatok
v roku 1688 sa objavuje 7 mien - Michal Anteljovicz, Joannes
a Georgius Budahazi, Rolieta Ferencz, Georgius Príhoda, Fran-
cius a Ladislav Kurnak. Desiatka pripadá - odvedená ozimina
kôp 1 1/2 a snopov 10, ovsa 1/2 kôp a 6 snopov. Príjem desiatok
bol aj v zrne - oziminy 6 ko‰ick˘ch gbelov a ovsa 3 ko‰ické
gbely. Pod názvom obce Kis Kemencze je uveden˘ richtár
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(judex) Michal Stovja. [31] 
V˘kaz desiatok z obilia v roku 1690 obsahuje súhrne z obce

v˘ber desiatku zrnín v ko‰ick˘ch gbeloch a to z jarín 2 2/4 1/8,
oziminy 6 2/4, jaãmeÀa 2 2/4 a ovsa 6. Pri v˘bere a zápise desi-
atkov boli prítomní - richtár Joannes Szalaj a prísaÏn˘ Michal
Hrehocz. [32]

Tak, ako aj v predchádzajúcom období, aj v druhej polovici
17.storoãia sa sedliaci v obci venovali aj chovu zvierat. Z roku
1661 sa zachoval súpis z obce Kis Kemencze z oviec. Desiatok
z oviec odvádzali Budahazy Janek, Gondoly Mihaly a Osvald
Mihaly. Okrem oviec sa z obce odvádzal desiatok aj z husí
a sliepok. Na konci súpisu je uvedené " Z tejto obce jeho
Veliãenstvo prijalo z dvoch druhov desiatku 19zl. 98gr." [33]

Jednoduch˘ zápis z v˘beru desiatku je z roku 1643. Vo
v˘kaze je uvedené Kiskemencze - za 30 oviec od piatich ºudí
vyplatené 3zl. 60gr. a podobne na ìal‰ej strane - Kis Kemencze
- tridsaÈ ºudí platiacich desiatok za obilie sa dojednalo na platení
peniazmi 26zl. [34]

V˘kaz desiatok z rokov 1687 a 1688 obsahuje súpis sedli-
akov, ktorí odvádzali desiatok z kôz a oviec. V obidvoch rokoch
sú v súpise uvedení ‰tyria sedliaci. Zaujímavé je, Ïe sa zhodu-
jú priezviská, ale nie mená. V roku 1687 to boli Joannes
Budaházi, Antonius Budaházi, Michal Lesso a Simon Bodnar.
Odviedli celkom 15 jahniat a 22 kozºat, nie v skutoãnosti, ale ich
vykúpili peniazmi. Richtárom v tomto období bol Joannes
Maskovicz. [30]

V roku 1688 to boli Joannes Budaházi, Georgius Budaházi,
Philiphur Lesso a Georgius Honofre. Vykúpili peniazmi celkom
23 oviec, 12 kôz, 2 jahÀatá a 1 kozºa. "Najbohat‰ím", ktor˘
musel zaplatiÈ najviac peÀazí, bol Joannes Budaházi - celkom
10 oviec, 10 kôz, 1 jahÀa a 1 kozºa. [34]

Celkov˘ prehºad o stave platenia desiatkov za rok 1690
dáva "desiatkové vyúãtovanie" v Humenskom okrese. Tento
dokument v ãasti obce Kis Kemencze obsahuje 9 mien, ktoré sú
pomerne ÈaÏko ãitateºné. Súãet v spodnej ãasti ukazuje, Ïe
odvádzali desiatku z ozimín, jaãmeÀa a ovsa - a to snopy aj
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zrniny a peniaze v hotovosti za vykúpenie jahniat a kozºat.
Najväã‰ie desiatky odvádzali Joannes Budahazy a Michael
Lesso. [31]

7.3 Îivot obyvateºov obce

Îivot sedliakov v obci a na celom panstve Humenné bol
ÈaÏk˘. Pestovali obilniny a to jariny - jarnú p‰enicu, jaãmeÀ,
ovos, aj oziminy - raÏ a p‰enicu. Z domácej zeleniny sa pesto-
vali kapusta, cibuºa, zeler, cesnak a z okopanín repa jedlá aj
k⁄mna, potom redkviãka, mrkva. Zemiaky sa v tejto oblasti
zaãali pestovaÈ aÏ v 19.storoãí. DôleÏit˘m zdrojom pestovania
a obchodovania boli konope. Z konopného semena sa vyrábal
olej a z konopného vlákna sa pradením a tkaním vyrábalo plát-
no. Pre celé dediny bol dôleÏit˘ chov dobytka a pastierstvo.
Koní bolo menej, viac sa vyuÏívali voly. Roz‰íren˘ bol chov
oviec, kôz. Dobre sa darilo aj chovu o‰ípan˘ch, bukové
a dubové lesy poskytovali bohatú stravu.

Obilie sa meralo na ko‰ick˘ gbel (cubulus), ktor˘ mal 83
litrov. VáÏilo sa na jeden funt - 0,56 kg a väã‰ia jednotka cent -
asi 60 kg. Konopné semená sa odvádzali v dutej miere - meca
(icze) alebo v misách, konopné vlákno v hrstiach (marok). [4]

Územie obce aj celého panstva, jeho pôda nebola veºmi
bonita. Na celom panstve sa obrábalo v prevaÏnej väã‰ine dvoj-
poºn˘m systémom a v niÏ‰ie poloÏen˘ch oblastiach trojpoºn˘m
systémom. Trojpoºn˘ systém sa skladá - oziminy, jariny a úhor.
Trojpoºn˘ systém bol napr. v Belej, Dlhom, Jasenove a pod.
Dvojpoºn˘ systém bol uÏívan˘ v Kamienke, Porúbke, Pãolinnom
a pod. Neúrodné polia boli napr. na Vaºa‰kovciach. Na
obrábanie pôdy sa pouÏíval dreven˘ pluh, brány a háky, pri
zbere kosa a "‰erpy" - kosáky. Obilie sa mlátilo ruãne - cepmi.
[1] Najprv sa ako jediná surovina pre dennú potrebu vyuÏívalo
drevo, ktorého bolo nadostaã. Z nerastn˘ch surovín to bol
kameÀ ako stavebn˘ materiál a piesok. V rozºahl˘ch lesoch sa
vyskytovala lovná zver, v potokoch okrem pstruhov a in˘ch
druhov r˘b sa lovili aj raky. [35]
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7.4 Historick˘ v˘voj obecnej správy

Obec Kamienka leÏala na v˘chode a v severnej ãasti
Uhorska - severná ãasÈ Zemplína. Predpokladá sa, Ïe v polovi-
ci 11.storoãia na tomto území vznikol územnosprávny celok
‰tátnej správy - Zemplínsky komitát. Na ãele komitátu stál
Ïupan, ktorého menoval kráº.

V dôsledku poãetn˘ch donaãn˘ch darovacích zmlúv mal˘ch
aj väã‰ích území sa od polovice 13.storoãia zväã‰oval vplyv
‰ºachty na riadení územn˘ch celkov. V˘sledkom tohto procesu
okrem iného bola aj premena Zemplínskeho komitátu na Zem-
plínsku stolicu, ako in‰titúciu Zemplínskej ‰ºachty. Zemplínska
‰ºachta si zo svojich radov volila Ïupana, podÏupana a ‰tyroch
slúÏnych. So zavedením funkcie slúÏnych nastalo aj územ-
nosprávne rozdelenie Zemplínskej Ïupy na ‰tyri sluÏnovské
obvody ãi okresy. [3] Prv˘m sluÏnovsk˘m okresom bola oblasÈ
situovaná v juhozápadnej ãasti stolice - neskôr naz˘van˘ Pod-
horsk˘ okres (Tokaj, Sárospatak). Druh˘ - neskor‰ie známi pod
menom MedzibodroÏsk˘ - OstroÏsk˘ okres zaberal juhov˘chod-
nú ãasÈ (Leles, Kráºovsk˘ Chlmec). Tretí, neskor‰ie Vranovsk˘
alebo Ujheºsk˘ okres zaberal celú západnú ãasÈ stolice - Strop-
kov, Vranov, Seãovce, Trebi‰ov aÏ za Sátoraljaújhely. Napokon
‰tvrt˘ - neskôr naz˘van˘ Michalovsk˘ okres zaberal v˘chodnú
ãasÈ stolice - Snina, Medzilaborce, Humenné, StráÏske,
Michalovce aÏ k Oborínu. 

Územie tohto ‰tvrtého okresu bolo rozdelené na tri pod-
celky. Horovsk˘ sa tiahne od Horoviec popri Ondave na sever
aÏ k Oºke. Michalovsk˘ pokr˘val obce okolo Michaloviec medzi
riekami Ondavy a Laborca. Humensk˘ pokr˘val od StráÏskeho
cel˘ severov˘chod stolice. 

Veºa dedín na území humenského panstva v 11. aÏ 15.
storoãí vznikalo na základe zaloÏenia ‰olt˘smi. K základn˘m
právam ‰olt˘sa na území vznikajúcej dediny bolo právo postaviÈ
si dom, mlyn a mal právo vlastniÈ polia i lúky. V novej vzniknutej
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dedine mal aj práva riadiace - súdiÈ previnilcov za priestupky,
vyberaÈ pokuty aj dane a odvádzaÈ ich zemepánovi. K v˘hodám
‰olt˘sov patrilo to, Ïe neplatili roãné dane zemepánovi a neod-
vádzali ani desiatok.

K základn˘m právam usadlíkov vo vznikajúcich dedinách
podºa nemeckého práva bolo oslobodenie od povinnosti voãi
zemepánovi na urãitú dohodnutú lehotu (napr.10 resp.20
rokov). V rokoch lehoty si usadlíci vybudovali domy,
hospodárske stavby, museli skultivovaÈ pridelené pozemky na
oráãiny, lúky a pastviny.

K pôvodn˘m usadlíkom sa postupne mohli pridávaÈ ìal‰í
novousadlíci so ‰olt˘som a tak postupne v jednej dedine mohlo
byÈ viac ‰olt˘sov. 

Po uplynutí lehoty uÏ kaÏdá sedliacka roºnícka usadlosÈ
musela spæÀaÈ kaÏdoroãné povinnosti k zemepánovi, cirkvi
i kráºovi. To isté bolo aj so ‰olt˘smi a tak v roºníckych dedinách
humenského panstva v 17.storoãí z hºadiska veºkosti povinnos-
tí k zemepánom Drugethovcom tvorili dve skupiny. Jedna
skupina pôvodom na starobyl˘ch dedinách platila roãne tri zlaté
a odvádzali 4 gbely ovsa, dva gbely p‰enice a jeden gbel
jaãmeÀa. Druhá poãetnej‰ia skupina platila len 1,5 zlatého
a odvádzala polovicu obilnín. Súviselo to aj z úrodnosÈou
chotárnych polí v nov˘ch dedinách. 

Z hºadiska miestnej správy tvorili dediny obce podºa ich
sídelnej veºkosti a poãtu obyvateºov. Väã‰ie dediny boli
samostatn˘mi obcami, men‰ie, susediace v poãte dve - tri spolu
boli jednou obcou. Na ãele kaÏdej obce bol dedinãanmi na rok
zvolen˘ starosta - richtár a obyãajne dvaja resp. ‰tyria miesto-
prísaÏní. 

PovinnosÈou starostu bolo dozeraÈ, aby obyvatelia Ïili
v dobr˘ch susedsk˘ch vzÈahoch, aby si splnili daÀové povin-
nosti, dávkové i robotné povinnosti k zemepánovi a cirkvi.
Odmenou starostu bola úºava na dani a odvádzaní desiatku
poãas v˘konu funkcie.

Obec Kamienka patrila od zaãiatku do Zemplínskej stolice
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a do humenského panstva Drugethovcov. Mená richtárov -
starostov obce sa nachádzajú v dobov˘ch dokumentoch.

Zo súãasne nájden˘ch je najstar‰í dobov˘ dokument zo
16.storoãia - v˘kaz o v˘bere desiatka z obilia z roku 1577,
v ktorom je uveden˘ richtár Gregor Stejka. [12] Rok:
▲ 1587 - v˘kaz desiatku - richtár Soltys Ladislav [11],
▲ 1589 - v˘kaz desiatku - richtár Solties [15],
▲ 1599 - v˘kaz desiatku - richtár Ladislav Konak  [16].

V 17.storoãí mená richtárov - starostov sa najãastej‰ie 
objavovali v regestoch z v˘beru desiatka z obilia. Rok:   

▲ 1607 - v˘kaz desiatku - richtár Konak [22],
▲ 1610 - v˘kaz desiatku - richtár Jan Solciz [23],
▲ 1614 - v˘kaz desiatku - richtár Joanes Konak  [24],
▲ 1615 - v˘kaz desiatku - richtár Stefan Solciz [24],
▲ 1620 - v˘kaz desiatku - richtár Joannes Soloes  [25],
▲ 1622 - v˘kaz desiatku - richtár Joannes Kunak  [25],
▲ 1623 - v˘kaz desiatku - richtár Joannes Seolayk  [26],
▲ 1629 - v˘kaz desiatku - richtár Matias Albert  [27],
▲ 1687 - v˘kaz desiatku - richtár Joannes Maczkovicz  [30],
▲ 1688 - v˘kaz desiatku - richtár Michael Stovja  [31],
▲ 1690 - v˘kaz desiatku - richtár Joannes Szalaj,

- prísaÏn˘ Michael Hrehovcz. [32]

Poznámky

[1] Fediã, V.: Dejiny Humenného. Humenné 2003. str.50,67,68;
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str.263;
[3] Uliãn˘, F.: Dejiny osídlenia Zemplínskej Ïupy. Michalovce 2001.

str.206,207,618,684-688, 681;
[4] Hoffmann, L.; Stankovsk˘, A.: Z dejín Sniny a okolia. Ko‰ice 

1976. str.23,24,27;
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[17]BAZML, Sátoraljaújhely, Tekecs Zemplén diszma jedzek 
(mikrofilm), krabica N°406;

[18]Guzej, J.; Prislupsk˘, J.; Terek, ·.: Kamenica nad Cirochou 650
roãná. Humenné 1968. str.50-58;

[19]Michnoviã, ·.: Îalobín kedysi a dnes. Pre‰ov 1997. str.9,14;
[20]BAZML, Sátoraljaújhely. IV.A 1005/a, Loc.101, N°475-481, 

Vymedzovanie port v Zemplínskej stolici r.1690-94;
[21]BAZML, Sátoraljaújhely. IV.A 1005/a, Loc.101, N°477, Comita-

tus pro revisione Portarum, subsequendass exinde erarundem

-50-



Rectificatione 1691;
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8. OBEC V OBDOBÍ PANSTVA CSÁKYOVCOV

8.1 Od panstva Drugethovcov aÏ k Csákyovcom

Posledné roky - desaÈroãia 17.storoãia a zaãiatok rokov
18.storoãia boli poznamenané dôleÏit˘mi celospoloãensk˘mi
udalosÈami, ktoré mali vplyv na v˘vin v Uhorsku. Po vyhnaní
Turkov a zjednotení rozdelenej krajiny (1683-1699) bolo veºké
protihabsburské povstanie, vedené príslu‰níkmi v˘chodn˘ch
Ïúp Uhorska - Imrichom Thökölym a Franti‰kom Rákoczim.

Dlhotrvajúce boje a veºké vojenské operácie si vyÏadovali
vydrÏiavanie obrovského vojska. Stravovanie a iné zaopatrenie
vojska bolo zverené stoliciam a kráºovsk˘m mestám v Uhorsku.
V druhej polovici 90.tych rokov bol v Humennom dislokovan˘
Carbelliho pluk. Potraviny pre vojakov a krmivo pre kone posky-
tovali v‰etky obce humenského panstva. [1] Obec Kamienka
podºa rozdelenia na generálnom zhromaÏdení Ïupy 20.novem-
bra 1693 prispievala pre "companie" pána Dynlemonta ãiastka-
mi 1+1 a pre pána Fichtera ãiastkami 3+3. [2] Celkom pre tieto
oddiely prispievalo 20 dedín - z najbliÏ‰ích Chlmec a Porúbka.

Posledné desaÈroãia 17.storoãia priniesli aj zmeny vo vlast-
níckych vzÈahoch humenského panstva. Vo veku 27 rokov -
14.februára 1684 zomrel Îigmund Drugeth. KeìÏe nemal
muÏsk˘ch potomkov, ním vymrel po meãi jeden z najstar‰ích
a najv˘znamnej‰ích uhorsk˘ch magnátskych rodov. Niekoºko
rokov pozdnej‰ie v roku 1691 umrel posledn˘ príslu‰ník rodu -
korbavsk˘ biskup Valent Drugeth. [3]

Drugethovské majetky sa zaãali deliÈ - do‰lo k zmene vlast-
níckych vzÈahov. Po smrti posledného príslu‰níka rodu sa stala
majiteºkou Klára, manÏelka Petra Zichyho. Po jej smrti sa panst-
vo rozdelilo medzi jej dve dcéry - jedna sa vydala za grófa
Csákyho a druhá za nizozemského vyslanca grófa Van
Dernátha. Na celé nasledujúce storoãie malo humenské panst-
vo dvoch zemepánov: grófov Csákyovcov a grófov Van Der-
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nathovcov. Obec Kis Kemencze - Kamienka patrila spolu
s ìal‰ími 20 obcami do panstva grófov Csákyovcov. [4]

8.2 Obdobie aÏ do konca 18.storoãia

Ku koncu 17.storoãia roku 1690 bola obec Kamienka
zaÈaÏená ãiastkami na poloviãnú daÀ. ·olt˘som bol Szikora
Janos a dávky sa odvádzali na sv.Juraja v jari a na sv.Michala
v jeseni. Desiatky z obilia sa odvádzali v gbeloch. Odvádzal sa
aj desiatok z husí, sliepok a slepaãích vajec. Ovca a prasa aj pri
desiatku sú povinné. S panstvom mali dohodu, aby kaÏd˘
t˘ÏdeÀ doniesli do kuchyne 8 pstruhov. Obec bola vo fundácii
zaviazaná uÏhorodsk˘m jezuitom. [5] 

Tento stav sa zmenil na zaãiatku 18.storoãia. V roku 1706
mala obec uÏ ‰tyroch ‰olt˘sov - Maczkovics, Stopka Vasil, Siko-
rc Ivan a Gajdos Michal. V súpise je uvedené, Ïe celkom mali
20 b˘kov, 6 kráv, 24 oviec a 3 úle vãiel. Súpis sa uskutoãÀoval
v jarn˘ch mesiacoch, tak je aj zaznamenané, Ïe previedli jarnú
sejbu. [6]

ëal‰ie obdobie zaãiatku 18.storoãia je poznamenané
vypuknutím ìal‰ieho protihabsburského povstania v júni 1703.
Zemplínsku stolicu ovládli takmer aÏ do konca vojny v roku
1710 povstalecké vojská.

V Humennom a na celom panstve sa zdrÏiavali v˘znamní
povstaleckí velitelia a vedúce osobnosti odboja. V období
morovej epidémie 1709-1710 sa tu uch˘lili povstalecké vojská
a ich velenie - veliteº kuruck˘ch vojsk mar‰al Mikulá‰ Bercsényi.
[1]

Humenské panstvo aj samotné Humenné zasiahla morová
epidémia aÏ v roku 1710. Údaje o poãte obetí moru sú veºmi
chabé. V obci Kamienka je údaj z roku 1711, kde sa v súpise
humenského panstva uvádza, Ïe poãas nákazy moru zomrelo 9
sluhov a 1 syn sedliaka. [7]

Okolie Humenného bolo v rukách kurucov do konca roka
1710. V novom roku 1711 obsadili mesto a okolie vládne - hab-
sburské vojská.
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UÏ uvádzan˘ súpis humenského panstva z roku 1711
ukazuje na zmenen˘ stav oproti roku 1706. ·kultétmi v obci boli
- Macsku Dzura, Mihaly Savsfa, Skuba Janos a Papaky Miko.
Títo ‰kultéti b˘vali v 1 usadlostiach, celkom mali 2 kravy a na
jednej celej v˘mere jesennú sejbu. Morová epidémia najviac
postihla ‰kultéta Skubu Janosa, kde zomreli 4 sluhovia. [7]

O rok neskor‰ie, v roku 1712 bol uroben˘ ìal‰í súpis. Tu sú
uÏ len dvaja ‰kultéti v obci Kamienka - Stopkocz Mihaly
a Maczko Guörgy. Obidvaja b˘vali v 1/4 usadlostiach. Obhospo-
darovali orné pôdy aj lúky. V tomto období boli v obci opustené
usadlosti 1 celá a 1/4. [8] Tento stav bol pravdepodobne zapríãi-
nen˘ morovou epidémiou alebo vysÈahovalectvom.

Neute‰en˘ stav, ktor˘ tu v obci bol, sa trochu vylep‰il
a v roku 1715, kedy bol vykonan˘ celokrajinsk˘ súpis, sú uÏ
uvedení nasledujúci sedliaci - Szvatko András, Jancsa Iván,
Rszaznek Filipania, Jancsa Lukcsa, Gyurenka, Ferocz János,
Hurila János, Maskovicsov Juro, Gajdosov János, Ondrus
Szikora. Starostom "judex" v tomto roku bol Szvatko András.
Spolu hospodárili na sedliackych pozemkoch, kde sa mohlo
zasiaÈ 63 bratislavsk˘ch gbelov a mali 23 mal˘ch jutár lúky. Sú
tu zapísaní aj dvaja Ïeliari. V obci sa okrem toho nachádzalo aj
10 opusten˘ch usadlostí. Polia tejto obce sa delia na dve
humná (záhrada a za záhradou), zem leÏiaca pri úpätí vrchu je
neúrodná. Lúky sú malé. Pasienky dostatoãné, lesy na oheÀ
a budovy dostaãujú. To je struãná charakteristika okolia obce.
V obci sa uÏ v tomto období nachádzal mlyn s jedn˘m kruhom
v úzkej vode, ktorého príjem je 10 gbelov. [9]

Obdobn˘ súpis, nedatovan˘, z tohto obdobia je uÏ rozdiel-
ny. Je tu uveden˘ch uÏ 11 mien, ktoré nie sú totoÏné s menami
z roku 1715. Starosta "judex" je na zaãiatku Konacsko Zgyure
a potom sú Salak, Fazes János, Feres Hriba, Haurila János,
Janosok Lukács, Janosok Iván, Andzimov Zgyra, Svalci Janisa
a Zgyüreczko Milyi. Ob˘vali z nich ôsmi 1/8 usadlosti a traja 1/16

usadlosti. Chovali 4 b˘kov, 6 kráv, 2 ovce, 2 prasatá, 4 úle vãiel.
Hospodárili na poliach, kde mali jarnú aj jesennú sejbu.
Mlynárom bol Haurila János a v obci mal "pivovar" (varil pivo)
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Janosok Lukács. [10] Toto pivo sa v tomto období "varilo"
naozaj a tomu zodpovedalo aj vybavenie "pivovaru". Nebol to
"pivovar" v tom technologickom vybavení ako je to v 20.storoãí.
Zrejme na‰i predkovia obºubovali aj tento nápoj ako obãerstve-
nie.

Zaãiatoãné desaÈroãie 18.storoãia bolo zrejme neúrodné
a obyvateºstvo trpelo hladom a biedou. Svedãí o tom aj zápis
v urbári humenského panstva z rokov 1713-1717, kde je uve-
dené - dediny, ktoré platia árendu z Homonnayovského panst-
va, ktor˘m bolo vzhºadom k teraj‰ím biednym a neúrodn˘m
ãasom uºavené, majú polovicu árendy od Nového roku na deÀ
sv.Juraja zloÏiÈ, polovicu na deÀ sv.Michala. Obec platila v súãte
k 1.1.1713 20 zlat˘ch. V obci boli ‰tyria ‰olt˘si, mali ‰tyroch
synov a Ïili v jednej usadlosti. Chovali b˘kov, kravy, ovce
a prasatá. V tomto období sa tu nenachádzali vãely. [11]   

Vo vyúãtovaní príjmu kráºovského desiatku v Humenskom
okrese v roku 1716 je v obci uveden˘ch celkom 7 sedliakov. Zo
zaujímav˘ch mien - Ivanyisin, Svalyovicz, Dzurenko, Kurilla.
Richtárom "judex" bol Maczkovicz Jura. Obec celkom mala
odviesÈ 6 gbelov mie‰anej p‰enice a 4 gbely ovsa. Toto bolo
vykúpené za 36 denárov.

Situácia v druhom desaÈroãí 18.storoãia bola v Zemplíne
veºmi ÈaÏká. Dôsledky dlhotrvajúcej vojny, morov˘ch epidémií
sa odrazili aj na tom, Ïe dediny boli vyºudnené, polia neo-
brábané. Preto bolo hlavn˘m obsahom v˘voja v tejto polovici
18.storoãia pozdvihnutie zniãenej a hospodársky vyãerpanej
krajiny. Tento stav dokumentuje celokrajinsk˘ súpis vykonan˘
v roku 1715. V obci Kamienka bolo iba 7 poddansk˘ch, 2
Ïeliarske a 3 iné domácnosti. ëal‰ích 11 usadlostí bolo
opusten˘ch. V‰etci poddaní sa venovali poºnohospodárstvu.
Obrábali orné pozemky o rozlohe celkom 63 gbelov a lúky
s rozlohou 23 koscov. Îeliari sa Ïivili prácou na panskom majeri
a na pansk˘ch pozemkoch. V obci bol jeden mlyn. [12]

O päÈ rokov pozdnej‰ie, teda v roku 1720 bolo v obci 14
poddansk˘ch usadlostí. Obhospodarovali uÏ celkom orné
pozemky o rozlohe 140 gbelov a lúky s rozlohou 56 koscov.
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Poºnohospodárstvo sa rozmáhalo, pretoÏe v obci pribudol ìal‰í
mlyn, teda boli dva. [12] Tieto mlyny boli v rôznych lokalitách.
Ten prv˘ stál v obci tam, kde dnes stojí dom rodiny ·kubovej -
pri obchode Jednota a pri moste. Prívod vody na pohon mlyn-
ského kolesa bol úzkym potokom z potoka Rika z oblasti za
domom "·várneho" a prechádzal pred obchodom, ‰kolou
a vrátil sa späÈ do potoka pred mostom pri kostole. Druh˘ mlyn
bol nad dedinou, v dne‰nej situácii pod hájenkou vojensk˘ch
lesov. Prívod vody na pohon mlynského kolesa bol z potôãika
Sucha a vrátil sa do potoka Konske a späÈ pri správe vojen-
sk˘ch lesov do potoka Rika. [13]  

Hospodársky vzostup obce pokraãoval aj v ìal‰om období.
V urbári humenského panstva z roku 1728 je obec opísaná ako
- leÏiaca v údolí medzi vrchmi. V obci sú dve ‰olt˘stva. ·olt˘so-
vo panské, ktoré vedie ‰olt˘s Maczkoviecz. Tu hospodária Ivan
a Georgy Maczkovicz kaÏd˘ s dvoma synmi, Ivan Gajdos s 1
synom a Joannes Skuba tieÏ s 1 synom. Ob˘vajú kaÏd˘ 1/4 usad-
losÈ. Chovajú dobytok celkom 7 koní, 6 kráv, 20 oviec a kôz, 7
prasiat, a aj 2 úle vãiel. Druhé ‰olt˘stvo patrí spoloãnosti
JeÏi‰ovej UÏhorodského kolégia. [14] 

ëalej sa uvádza, Ïe cenzus a desiatok, ako aj desiatok
z in˘ch poloÏiek nedávajú. Sú zaviazaní zabezpeãiÈ dostatok
pstruhov z potoka Rika pre panstvo na pôstne dni. Chytanie r˘b
je ale zakázané ak˘mkoºvek spôsobom. Lesy majú bukové,
Ïaluìnaté naz˘vajúce sa Bresztovo, Megvgye, Lopostanjik,
Babe Kevestyv. Panskí ‰olt˘si majú mlyn na rybníku, predt˘m
mali tieÏ postaven˘ v potoku Rika. [14]

Z obce sú "zbehovia" - Andreas Mihalis v LoÏine, Joannes
Hupka v Trebi‰ove, Andreas Sikora v Jovse a Stephanus
Maczkovich v Závadke v UÏskej Ïupe. [14]

V dostupnom ãiastkovom súpise dávok z obilia, ktoré sa
odvádzali z obce v roku 1730 je uvedené odvádzanie z dvoch
sedliackych a z 1/2 Ïeliarskej usadlosti. [15]

Oproti predchádzajúcim desaÈroãiam dochádza k niektor˘m
zmenám v skladbe obyvateºstva. Pokraãoval pomerne dobr˘
hospodársky v˘voj v obci, toto dokumentujú aj údaje zachytené

-56-



v urbári domínia Humenné z roku 1766. V tomto roku bolo
v obci 28 sedliackych usadlostí, z toho jedna bola opustená.
ZaujímavosÈou je, Ïe 18 ob˘valo 1/4 usadlosti, 16 ob˘valo 1/8

usadlosti. Starosta "judex" Janostsin Onder ob˘val 2/4 usadlosÈ.
Sedliaci v poãte 35 ºudí zoskupení do 5 rodinn˘ch - príbuzen-
sk˘ch spoloãenstiev - Janostsin 3, Miskovské 8, Sidovské 4,
Behunovské 5 a Salamonovské 4, ìalej do 2 spoloãenstiev
susedsk˘ch - Maczkovszké 5 a Kurilovské 6. ëal‰ích 5 Ïeliarov
a 4 podÏeliari nevlastnili usadlosti a neboli v Ïiadnom spoloãen-
stve. Sedliaci obhospodarovali celkom 904 pozemkov o veºkosti
2 korcov, 476 lúk o veºkosti 17 vozov a 26 vyklãovan˘ch lúk.
V obci bolo u sedliakov aj Ïeliarov a podÏeliarov 87 synov - 11
Ïenat˘ch, 43 chlapcov a zbytok dospievajúcich. Chovali 3 kone,
82 b˘kov, 68 kráv, 27 b˘ãkov, 85 jalovíc, 121 oviec, 96 kôz, 96
prasiat a 3 úle vãiel. "Najbohat‰ím" sedliakom bol starosta
Janostsin Onder - mal najväã‰ie pozemky a lúky a choval
v‰etko domáce zvieratstvo okrem koní a mal aj najviac 23 kôz
a najviac 15 prasiat. Kone v obci drÏali Macka Pavol - Dobes 1
a Salakuv Pavol 2. Najviac oviec choval Konatsko Milyo 10
a vãely ako jedin˘ v obci drÏal Sidov Gyura - 3 úle. V obci bola
novopostavená krãma, e‰te nedokonãená. Túto krãmu s benifi-
ciami k nej patriacimi - dvoma mlynmi prenajíma novou zmluvou
Ïid z Porúbky. [16] 

âasÈ obyvateºstva bola vyÀatá spod poddansk˘ch povin-
ností a na základe dohody s panstvom platili tzv. árendu za uÏí-
vanie zemepanského majetku. Obec platila poplatok v roku
1766 a 1767 za prezimovanie oviec 12 zlat˘ch. Îid z Porúbky,
ktor˘ mal prenajatú krãmu v Kamienke, platil v rokoch 1766
a 1767 250 zlat˘ch. [17]  

V tomto období sa spresnilo vyberanie daní, urobil ‰tát
poriadok v oblasti udrÏiavania armády a in˘ch hospodárskych
záleÏitostiach. Veºká pozornosÈ sa zaãala v tomto období veno-
vaÈ zdraviu ‰irok˘ch vrstiev obyvateºstva. Od druhej polovice
storoãia muselo maÈ kaÏdé mesto vlastného lekára alebo
felãiara. V Humennom je v roku 1767 doloÏen˘ felãiar Matej
Sokolovsky. [18] Obãania obce Kamienka chodili k lekárovi do
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Humenného, ale obec mala pôrodnú babicu, ktorá sa volala
Ilona Csorbalova. [19]   

Obdobie vlády Márie Terézie (1740-1780) a Jozefa II.
(1780-1790) moÏno nazvaÈ obdobím smel˘ch reformn˘ch
pokusov. Niektoré z nich boli namierené aj proti príli‰nej moci
‰ºachty a vytvárali lep‰ie Ïivotné podmienky pre poddan˘ch.

Pre poddan˘ch v Uhorsku, teda aj na vidieku to bola pre-
dov‰etk˘m urbárska regulácia, ktorá Ïiaº v Zemplínskej stolici
realizovaná ako v jednej z posledn˘ch. SúãasÈou toho bol súpis
v‰etkého obyvateºstva obcí a miest, vrátane ním uÏívanej pôdy
a jeho povinností voãi zemepánom. V záujme zistenia t˘chto
skutoãností vypovedali v prítomnosti stoliãn˘ch funkcionárov
zástupcovia obcí (richtár a prísaÏní) na presne stanoven˘ch 9
otázok. V obci Kamienka tento súpis vykonali stoliãní komisári
Ludovicus Székely a Emericius Szentléleky dÀa 29.apríla 1772.
Za obyvateºov obce na otázky v˘povede poskytli - Kuril Istok -
richtár, Mackovits Onda, Behun Matyas, Janovcsin Dzura
a Janovcsin Milyo - v‰etci prísaÏní.

Z poskytnut˘ch odpovedí sa dozvedáme, Ïe v obci nie je
Ïiaden urbár. Z panstvom nemajú Ïiaden dohovor, ale od
zaãiatku pracujú na panskom od dÀa sv.Jána do sv.Michala.

ÚÏitky: Polia, keì sú hnojené jeden rok sa urodí zrno. Na
lúkach sa dá dopestovaÈ seno pre dobytok. Je aj dostatok
pasienok pre chov dobytka. OraÈ sa dá iba dvoma kusmi dobyt-
ka. V meste môÏu na trhoch predaÈ svoje v˘robky. Majú zdravú
vodu pre seba aj zvieratá. Dreva je dostatok na kúrenie
a stavebné úãely. Majú záhrady, uÏitoãné priestory pre pesto-
vanie konopy - konopianky aj kapustníky. Na moãenie konopy
majú dostatok vody. Majú dva panské mlyny, tri trepárne
a jednu pílu.

·kody: Bez hnojenia sa v chotári niã neurodí. Lúky a nie-
ktoré polia sú ohrozované povodÀami. V obci samostatn˘ gazda
nevládze utiahnuÈ samostatnú usadlosÈ. ZasiaÈ sa môÏe iba 15
pre‰porsk˘ch meríc. UsadlosÈ 1/4 od sv.Michala do sv.Jána
kaÏd˘ ‰tvrt˘ t˘ÏdeÀ s dvoma statkami tri dni, alebo pe‰i 6 dní
roboty musí na panskom vykonaÈ. Od sv.Jána do sv.Michala
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kaÏd˘ druh˘ t˘ÏdeÀ nasledovne jeden t˘ÏdeÀ s dvoma statkami
a nasledujúci pe‰o do roboty na panskom ísÈ. Deviaty t˘ÏdeÀ
dávajú desiatku pánom z kaÏdého dopestovaného zrna. Okrem
toho, kaÏdá rodina 6 grajciarov za vãely, za dojnú kozu a dojnú
ovcu po 6 grajciarov a za mladé 3 grajciare. Za roãné prasa
platili 6 grajciarov. Ako daÀ z usadlosti - za 1/4 usadlosÈ 28 graj-
ciarov. Ak nezimovali ovce, platili 30 grajciarov. ·tyri  - 1/4 usad-
losti dávajú jednu ovcu. Celá dedina dá jedného barana a pol
pre‰porskej miery konopného semena. Jedna 1/4 usadlosti tri
hrste (harsce) upraveného konopia a tri sliepky, 20 vajec, 1 hus.
V dedine sa nenachádza opustená usadlosÈ. V‰etci sú veãne
poddaní jednému pánovi. [20]    

V‰etci obyvatelia obce sú v súpise klasifikovaní ako pod-
daní v kategóriách - sedliaci, Ïeliari a podÏeliari. Celkom je
v súpise 35 sedliakov, 1 Ïeliar majúci dom a 1 podÏeliar bez
domu. Sedliaci ob˘vali 1/4 a 1/8 usadlosti - celkom to bolo 6 1/4

sedliackych usadlostí. VeºkosÈ pozemkov v obci bola stanovená
na 25 bratislavsk˘ch meríc a veºkosÈ pozemkov mimo obce
(extravilán) celkove 375 bratislavsk˘ch meríc. Lúky mali rozlohu
150 mal˘ch jutár. Pozemky sú rozdelené na dve humná
(v záhrade a za záhradou - za humnami), v dvoch tretinách sú
hornaté a neúrodné, preto vyÏadujú ãasté hnojenie. Pastva pre
dobytok je dobrá a dosÈ rozsiahla. [21] 

Po prerozdelení panskej pôdy a stanovení nov˘ch povin-
ností voãi vrchnosti v zmysle urbariálnej reformy, bol pre obec
ustanoven˘ 7.9.1773 urbár. V prílohe urbára bol súpis pod-
dan˘ch, ktor˘ sa stotoÏÀoval so súpisom vykonan˘m v roku
1772. Bolo tam 35 sedliakov, 1 Ïeliar a 1 podÏeliar. Podºa nari-
adenia "jeho veliãenstva" za celú usadlosÈ v obci bolo
oznaãen˘ch 22 jutár ornej pôdy a 8 mal˘ch jutár zriedkakedy
dvakrát kosen˘ch lúk. V obci sa tak nachádzalo 16 poloviãn˘ch
a ‰tvrtinov˘ch 18 vytvoren˘ch usadlostí. Poãet usadlostí sa
takto zv˘‰il na 12 2/4. Pozemky a lúky zostali na pôvodn˘ch
veºkostiach. V‰etky pozemky boli v tejto obci zaradené do
2.triedy. Îiadne pozemky nie sú v zálohe a opustené. V obci nie
sú vinice a ovocné sady. [22]
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Celkové urbárske poplatky, dávky a roboty sú za celú Zem-
plínsku stolicu zhrnuté v sumárnej tabuºke za rok 1774. Obec
Kis Kemencze z panstva Domínium Homonna Pars Csakiana je
pozemkami zaradená do 2.triedy, má 35 sedliakov, 1 Ïeliara a 1
podÏeliara. Má celkom 12 1/2 usadlostí, vnútorné pozemky na 25
1/4 usadlostí, 275 mal˘ch jutár pôdy a 100 mal˘ch jutár lúk
v extraviláne. Sedliaci majú spolu roãne odrobiÈ 630 dní
s vozom alebo 1330 dní ruãnej práce. Roãné dávky 35 zlat˘ch,
12 1/2 voza dreva na kúrenie, 75 funtov pradiva (konope), 12 1/2

hrncov masti, 25 kohútov, 25 kurãiat a aj 150 vajíãok. Roãnú
daÀ obec platila 145 zlat˘ch. [23] Obdobne je stav v tomto
období zachyten˘ v urbárskej tabuºke Zemplínskej stolice.
Údaje uvádzané v tomto dokumente sa zhodujú s údajmi uÏ
uveden˘mi. [24] 

Pre doplnenie uveden˘ch údajov o urbárskych robotách
ch˘bajú údaje o domoch. Tieto údaje sú obsiahnuté v súpise
domov z roku 1773. Je tu obsiahnut˘ch 35 mien vlastníkov - 33
sedliackych domov, 3 Ïeliarske a 4 podÏeliarske (bez domu).
KaÏdá sedliacka usadlosÈ bola hodnotená samostatne a 17
malo akosÈ usadlosti 2/8 a 16 malo akosÈ usadlostí 4/8. [25]

Podstatne odli‰né údaje o rozloÏení a majetnosti oby-
vateºov obce Kamienka v posledn˘ch 30 rokoch 18.storoãia
poskytujú daÀové diciálne súpisy vykonané stolicou v rokoch
1777 aÏ 1796-97. Súhrne sú tieto údaje uvedené v tabuºke
daÀového diciálneho súpisu. [26]  

V t˘chto súpisoch sú domy daÀovníkov klasifikované ako
3.triedy (najhor‰ie), obdobne orná pôda, pozemky tieÏ ako
3.trieda, lúky sú v‰ak zatriedené o stupeÀ vy‰‰ie do 2.triedy.

V priebehu t˘ch dvoch desaÈroãí pribúdalo domov
a v rokoch 1792/3 a 1793/4 ich bolo 51. Bolo aj viac daÀovníkov
- pribudlo sedliakov aÏ na 44 aj Ïeliarov aÏ na 7. Je to obec len
poºnohospodárska, pôda sa obrábala len roÏn˘m statkom -
b˘kmi a v poslednom desaÈroãí 18.storoãia ich chovali kaÏd˘
rok viac ako 60. Kravy sa chovali kvôli mlieku cca 35 roãne
a k chovu o‰ípan˘ch a ovcí pribudol chov kôz 20-30 roãne.
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Detí sa rodilo pomerne dosÈ, kaÏd˘ rok to bolo nad 10.
Sedliaci zrejme neboli veºmi zámoÏní preto, Ïe len v ‰tyroch
rokoch v priebehu 25 rokov si niekto dovolil drÏaÈ sluhu.

V rokoch 1782-1786 bol mlynárom Slahta Pavol. O niekoºko
rokov pozdnej‰ie v roku 1793/4 bol mlynárom Konaczko Milyo.
V súpisoch sa v rokoch 1783-1786 a 1793/4 objavil aj Ïid - jude
Izák Judkovicz árendátor. V roku 1796/7 je v evidencii
daÀovníkov aj poºovník Pynsiezkov Dzura a ako zaujímavosÈ aj
dezerta Janovczik Milyo. V priebehu t˘chto 25tich rokov je len
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36 35 15 10 1 3 2 49 56 24 35 28 36 275 100

38 33 19 12 2 2 35 38 14 55 4 38 275 100

1777 38 33 19 12 2 1 47 48 32 38 39 275 100

1778 39 35 12 10 1 1 55 42 9 32 38 39 275 100

1779 39 35 24 15 1 1 49 51 43 49 39 275 100

1780 40 35 16 14 2 1 48 46 29 48 39 275 100

1781 40 35 3 30 31 26 30 39 275 100

1782 40 36 8 7 2 2 1 46 31 36 30 39 275 100

1783 40 34 10 3 2 2 49 47 18 36 6 39 275 100

1784 41 35 14 9 3 2 44 49 22 51 24 39 275 100

1785 41 34 12 4 4 3 45 37 12 21 6 37 275 100

1786 41 34 11 4 3 29 34 1 5 16 38 108 80

1791/2 53 42 14 5 6 3 3 61 29 15 19 23 49 247 88

1792/3 55 44 13 9 6 3 1 92 44 16 11 28 51 152 98

1793/4 53 44 11 9 7 1 1 64 89 32 26 32 51 163 79

1794/5 49 44 16 11 5 1 76 59 62 38 54 49 153 165

1796/7 49 39 3 3 1 1 47 22 26 24 10 42 132 66



v troch súpisoch vyznaãen˘ richtár. V jednom z nedatovan˘ch
súpisov bol richtárom Michael Janoscin. V roku 1792/3 bol
richtárom Szitofilu Ondac a v rokoch 1793/4 Maczkocz Valyo.
[26] 

K t˘mto daÀov˘m súpisom svojim obsahom spolupatrí aj
súpis doplatkov, ktoré odvádzali Ïidia z jednotliv˘ch obcí Zem-
plínskej stolice za roky 1783 aÏ 1788. V obci Kamienka bola
jedna Ïidovská rodina, uÏ spomínaného Izáka Judkovicza a tá
odviedla za uveden˘ch ‰esÈ rokov - komorn˘ poplatok vo v˘‰ke
41 (forénov) zlat˘ch a domestikálny poplatok vo v˘‰ke 31
zlat˘ch. [27] 

Takéto súpisy vytvorené na evidenciu daní platiaceho oby-
vateºstva neposkytujú v‰ak ucelen˘ obraz o v‰etk˘ch oby-
vateºoch obce. Tu sú uvádzaní len obyvatelia povinní platiÈ daÀ,
teda v‰etky kategórie poddan˘ch. Nezachytávajú úradníkov,
duchovn˘ch a in˘ch príslu‰níkov privilegovan˘ch skupín. Zaz-
namenávajú sa len hlavy rodín, nie manÏelky. âo znemoÏÀuje
stanoviÈ celkov˘ poãet obyvateºstva. Preto sa údaje tohto
charakteru rozchádzajú z ãíslami, ktoré zaznamenalo prvé
celokrajinské sãítanie obyvateºstva, ktoré sa previedlo z inici-
atívy Jozefa II. v celom Uhorsku v rokoch 1784-1787.

V tomto v dejinách prvom sãítaní obyvateºstva v obci
Kamienka bolo 51 domov. V t˘chto domoch Ïilo 61 kresÈan-
sk˘ch rodín a 1 Ïidovská. V obci bolo 36 sedliakov, 39
bezprostredne príbuzn˘ch a 40 domkárov alebo v slobodn˘ch
zamestnaniach. Îenat˘ch kresÈansk˘ch muÏov bolo 78 a 119
bolo slobodn˘ch a vdovcov. Mlad˘ch chlapcov do 12 rokov bolo
55 a nad 12 aÏ 17 rokov len 15. Îeny Ïiaº nie sú rozdelené
a celkovo ich bolo 178. Celkom v obci bolo 375 kresÈanov.
V uvádzanej jednej Ïidovskej rodine bol 1 Ïenat˘, 2 slobodní a 4
Ïeny - teda celkom bola 7 ãlenná rodina. V kolónke suma celej
populácie je uvedené ãíslo 382, ão je súhrnn˘ poãet obyvateºov
obce v ãase sãítania. [28]  

Mimo daní ako v predchádzajúcich desaÈroãiach odvádzali
aj desiatok ku koncu 18.storoãia. Z dostupn˘ch dokumentov
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bolo zistené, Ïe do biskupskej pokladne v rokoch 1775-1777
odvádzali v naturáliách desiatok v hodnote 98 forénov zlat˘ch
a 87 grajciarov. [29]  O rok neskor‰ie 1778 odviedli 3 zlaté a 20
grajciarov ako desiatok za kozºatá a jahÀatá. [30] Okrem toho
odviedli aj desiatok z obilia - z mie‰anej p‰enice 56 kríÏov,
z jaãmeÀa 43 a ovsa 50 kríÏov. Najviac kríÏov odviedli - Kurillo-
va Mara 9, Kurilla Ivan a Belin Mara po 7. Na t˘chto súpisoch
pri odvádzaní desiatkov je uveden˘ v rokoch 1776 a 1778 ako
"biro" richtár Janovesin Mihaly. [31] 

Urbárskou reguláciou bol aj v Zemplínskej stolici uveden˘
urbár vo v‰etk˘ch obciach. Tento urbár sa neobnovoval kaÏd˘
rok - teda nerobil sa nov˘ urbár ani jeho príloha súpis. Obnovo-
val sa urbár a hlavne súpisy pre celé domínium - panstvo.

OblasÈ a obce pri meste Humenné a aj samotné mesto bolo
aj na konci storoãia rozdelená na ãasÈ patriacu grófom Csáky-
ovcom a grófom Van Dernathovcom. Vandernathovsk˘ majetok
vlastnil gróf Henrich Van Dernath, ale csákyovsk˘ majetok
(majery a dediny) sa vo vlastníctve delil medzi grófa ·tefana
Csákyho a grófa Imricha Csákyho. Obec Kamienka a spolu
ìal‰ích 20 obcí patrili do vlastníctva grófa ·tefana Csákyho.
Z ìal‰ích obcí z blízkeho okolia do tohto panstva patrili HaÏín,
Kochanovce, Kudlovce, Lackovce, Udavské, Ptiãie i Porúbka.
[32]  

Súpis obyvateºov a dávok v obci bol vykonan˘ v roku 1794
a v obci Kamienka bolo 47 domov sedliackych, 9 Ïeliarskych
a v obci boli aj 4 podÏeliari (bez domu). Bolo obsaden˘ch
celkom 13 a 2/8 usadlostí pre hospodárenie. Nebola Ïiadna
usadlosÈ opustená. V obci bolo 203 obyvateºov schopn˘ch
práce. Pre prácu na poºnohospodárstve vyuÏívali aj dobytok -
b˘kov, kravy v poãte 137 kusov. Mali povinnosÈ roãne poskyto-
vaÈ nasledujúce práce - museli odpracovaÈ ako obec s dvo-
jzáprahom 637 dní, Ïeliari a podÏeliari ruãné - manuálne roboty
352 dní. V naturáliách zemepánom odvádzali aj 12 2/4 misky
masla, po 24 kurãiat a sliepok a 147 vajec. Cenzus vo v˘‰ke 98
zlat˘ch odvádzali na sv.Juraja a sv.Michala. V súpise je uve-
den˘ch celkom 60 mien. PodÏeliari boli ‰tyria - dvaja Joannes
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Príhoda, Michal Slachta a Stephanus Snarofsy. V obci boli
dvaja árendátori a dvaja rybári - Thomas Kurilov a Andreas
Slachta. Richtárom (judex) bol Valentin Maczkocz. [32] 

ëal‰í obdobn˘ súpis ako príloha urbára domínia Homonna
bol vykonan˘ v roku 1796. Tu je uvedené, Ïe v obci bolo 47
domov sedliackych a 9 Ïeliarskych. Bolo obsaden˘ch
urbárskych usadlostí 13 a 2/8. Obyvateºov schopn˘ch vykonávaÈ
prácu je uveden˘ch 186. Pre prácu na poºnohospodárstve
vyuÏívali naìalej dobytok - voly, kravy v poãte 140 kusov.
Roãne poskytovali práce dvojzáprahom 624 dní a ruãné -
manuálne práce Ïeliari 261 dní. V naturáliách odvádzali 12
misiek masla, po 24 kusov kurãiat a sliepok a 144 vajíãok. Cen-
zus vo v˘‰ke 57 zlat˘ch odvádzali na sv.Juraja a na sv.Micha-
la. Celkom je v súpise uveden˘ch 56 mien. [33] 

Oproti roku 1794 v súpise z roku 1796 ch˘bajú ‰tyria
podÏeliari, t˘m poklesol poãet osôb schopn˘ch práce. Zmenila
sa aj ‰truktúra obyvateºstva - sú tu nové mená sedliakov, ão
malo odraz aj na v˘‰ke cenzusu.

K ìal‰ím zmenám do‰lo v roku 1797. V súpise z tohto roka
je uveden˘ch 46 domov sedliakov, 10 Ïeliarov a 1 podÏeliar
(bez domu). Obsaden˘ch bolo celkom 13 cel˘ch a 2/8 usadlostí.
Obyvateºov schopn˘ch vykonávaÈ prácu bolo 182. Na poºno-
hospodárstve vyuÏívali len dobytok - voly a kravy pre ÈaÏné
práce v poãte 138 kusov. Cez rok poskytovali prácu dvojzápra-
hom v poãte 663 dní a manuálnu prácu v poãte 335 dní.
V naturáliách naìalej odvádzali 12 misiek masla, po 25
kapunov a sliepok a 153 vajíãok. Cenzus odvádzan˘ na
sv.Juraja a sv.Michala bol 54 zlat˘ch. V tomto súpise je uve-
den˘ch 58 mien a podÏeliarom bol Michal Schlachta. Árendá-
torov, ktorí odvádzali 10,15 resp.20 zlat˘ch je uveden˘ch 14.
Richtárom (judex) v tomto roku bol Andreas Griscik senior. [34] 

Oproti roku 1796 sa zmen‰il poãet sedliakov o jedného, ale
pribudli jeden Ïeliar a jeden podÏeliar. Poãet obyvateºov schop-
n˘ch práce poklesol o ‰tyroch, ale zv˘‰ila sa povinnosÈ na prácu
s dvojzáprahom o 19 dní a na manuálnu prácu o 74 dní.

Mimo árendátorov uveden˘ch v súpisoch z rokov 1794
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a 1797 bol prílohou urbár aj samostatn˘ súpis árendátorov na
celom panstve. V rokoch 1796 a 1797 mali v obci prenajaté -
krãmu Hersko Joseffovitz a mlyny - Georgius Psenko (Benko)
a Paulus Schlachta. [33,34]  

V súvislosti so záujmami ‰tátu nadobúdali v tomto období
väã‰í v˘znam cesty. Krajinská cesta vedúca do Humenného vo
v‰etk˘ch troch smeroch t.j. do Kochanoviec (smer na Medzi-
laborce), do Jasenova (smer na Sninu) a do Závadky (smer na
Michalovce a Vranov) bola v dobrom stave. No napriek dobré-
mu stavu ciest bola doprava najmä väã‰ích nákladov spojená
s ÈaÏkosÈami. Prechod cez Laborec bol len cez brod a v daÏdi-
vom poãasí prievoz. AÏ ku koncu storoãia vrchnosÈ pristúpila
k stavbe kvalitného mosta cez rieku Laborec. Most dlh˘ 30 siah
bol postaven˘ v roku 1777, priãom 225 zlat˘ch na stavbu
poskytlo panstvo a 75 poddaní z Kudloviec. Na stavebn˘ch prá-
cach sa okrem obãanov mesta a obce Kudlovce podieºali aj
poddaní z okolit˘ch obcí - aj obãania Kamienky. [36] 

Na stav a pravidelnú údrÏbu mostov a ciest dohliadali m˘t-
nici. M˘tnici vyberali m˘to aj na pravideln˘ch t˘Ïdenn˘ch
a dvoch v˘roãn˘ch trhoch v meste Humenné. KaÏd˘ náv‰tevník
trhu pri vstupe do mesta musel najprv zaplatiÈ m˘to. Tieto
poplatky ale pre chudobn˘ch poddan˘ch z dedín patriacich
panstvu boli veºkou prekáÏkou pre speÀaÏenie svojich poºno-
hospodárskych produktov. Koncom 80-tych rokov bolo oslobo-
den˘ch od poplatkov okolo 29 obcí humenského panstva. [1]

Vzhºadom ku skutoãnosti, Ïe napredoval rozvoj hospodárst-
va, rozrastalo sa aj samotné mesto Humenné. Preto sa do
sluÏieb zemepánov dostali aj "zdatní" mládenci z okolit˘ch
dedín. Z obce Kamienka pôsobili v sluÏbách grófa ·tefana
Csákyho ako "hajdu Domino"- hajdúsi. V roku 1795 bol hajdúch
Michael Kurilov a v rokoch 1796-1797 uÏ boli dvaja hajdúsi
Michael Kurilov a Stephan Skubov. Ako zamestnanci dostávali
o‰atenie, obuv aj naturálie. HotovosÈ roãne predstavovala v˘‰ka
pre Kurilu 56 zlat˘ch a 55 grajciarov a pre Skubu 43 zlat˘ch a 55
grajciarov. Táto v˘‰ka bola závislá aj od toho, aké bral o‰atenie
a naturálie. [36]
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8.3 Îivot obãanov

Celé 18.storoãie sa vyznaãuje v obci s men‰ími v˘kyvmi
vzostupne. Obec sa rozrástla a zo 17 sedliackych domov v roku
1720 vy‰la aÏ na 46 domov v roku 1796. Obec sa zaºudÀovala
a vzrástol poãet obyvateºov aÏ na 382, ão je súhrnn˘ poãet oby-
vateºov v roku 1787, teda v ãasoch prvého celokrajinského sãí-
tania obyvateºstva. Z daÀov˘ch súpisov sa dozvedáme, Ïe ku
koncu uÏ bolo 51 domov, pribudlo aj sedliakov. Z rastom poãtu
domov aj obyvateºov vzrástol aj poãet chovn˘ch zvierat. Obec
bola len poºnohospodárska a pôda sa obrábala roÏn˘m statkom
- b˘kmi. Kravy sa chovali kvôli mlieku a prasatá kvôli mäsu.
Rozmáhal sa chov oviec a kôz a v roku 1795 bolo v obci aÏ 62
o‰ípan˘ch, 38 oviec a 54 kôz. Pasienkov bolo dosÈ a pa‰a na
nich dobrá, vhodná pre chovateºské úãely. Len pre zaujímavosÈ,
v tomto roku bolo v obci 16 detí muÏského pohlavia. Pestovalo
sa obilie, p‰enica, jaãmeÀ, ovos, domáce plodiny a podstatne
vzrástlo pestovanie konopy. Produkty sa predávali na trhoch
v Humennom. V obci fungovala krãma, ktorú mal prenajatú Ïid
z Porúbky. Z poºnohospodárskych stavieb boli v obci 2 mlyny, 3
trepárne a píla na spracovanie dreva. Drevo sa vyuÏívalo na
kúrenie, aj na stavebné úãely.

8.4 Obecná správa v období Csákyovcov.

Z hºadiska miestnej správy stav ku koncu 17.desaÈroãia
zostával rovnak˘ ako v priebehu celého desaÈroãia. Zaují-
mavosÈou je ale to, Ïe v dokumente o obci z roku 1690 sa
objavuje ‰olt˘s - Szikora Janos. [5] Zaãiatkom 18.storoãia sa
tento stav zmenil a v súpise o obci sú:
V rokoch 1706 - ‰tyria ‰olt˘si:

▲ Maczkovics,
▲ Stopka Musil,
▲ Sikorc Ivan,
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▲ Gajdos Michal. [6]
V rokoch 1711 - ‰tyria ‰olt˘si:
▲ Maczku Dzura,
▲ Mihaly Savsta,
▲ Skuba Janos,
▲ Papcky Miko. [7]
V rokoch 1712 - dvaja ‰olt˘si:
▲ Stopkocz Mihaly,
▲ Maczko Guörgy. [8]

V súpise z roku 1715 je uveden˘ richtár - Szvatko Andras. [9] 
Nedatovan˘ súpis - 1716 je uveden˘ ako richtár - Konaczko
Zgyre. [10]
V roku 1716 - v˘kaz desiatku - richtár - Maczkovicz Jura. [11]
V rokoch 1728 - dve ‰olt˘stva: 

-  pánske vedie ‰olt˘s Maczkoviecz,
-  spoloãnosti JeÏi‰ovej. [14]

V roku 1766 - urbár humenského panstva - richtár Janostin Onder. [16]
V roku 1772 - urbár Kamienka - richtár Kurila Istok,
prísaÏní: -  Maczkovics Onda,

-  Behun Matyas,
-  Janovcsin Dzura,
-  Janovcsin Milyo. [20] 

V roku 1776 - daÀov˘ súpis - richtár - Michael Janoscin. [26]
V roku 1792/3 - daÀov˘ súpis - richtár - Szitofilu Ondac. [26]
V roku 1793/4 - daÀov˘ súpis - richtár - Maczkocz Valyo. [26]
V roku 1776,1778 - v˘kaz desiatkov - richtár - Janovesin Mihaly. [31]
V roku 1794 - súpis robôt a dávok - richtár - Valentin
Maczkovicz. [33]
V roku 1797 - súpis robôt a dávok - richtár - Andreas Griscik.
[34]
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9. Obec v období 19.storoãia aÏ k 1.svetovej vojne
(od  Csákyovcov k Andrassyovcom)

9.1Prvá polovica 19.storoãia (1800-1849)

V histórii európskeho kontinentu a Uhorska bolo 19.storoãie
veºmi v˘znamné. Ohraniãovali ho dve veºké udalosti - Veºká
Francúzska revolúcia roku 1789 a revoluãné roky 1848/49. Celá
Habsburská monarchia bola t˘mito udalosÈami veºmi v˘razne
zasiahnutá. ÚãasÈ monarchie na dlhotrvajúcich napoleonsk˘ch
vojnách mala za následok veºké finanãné ÈaÏkosti a aj
hospodárske vyãerpanie krajiny. Sedliaci ako aj celok chudob-
neli a t˘m sa podstatne menila hlavne v poºnohospodárskych
oblastiach monarchie spoloãenská ‰truktúra poddan˘ch. Rástol
poãet Ïeliarov a podÏeliarov, ktorí sa Ïivili námedznou prácou
na pansk˘ch veºkostatkoch.

K tomu treba prirátaÈ to, Ïe vlastne po celé 19.storoãie
v severn˘ch ãastiach Uhorska a aj Zemplínskej stolice vzniká
hlad a bieda. V dôsledku populaãného prírastku rastie aj poãet
roºníckeho obyvateºstva, ale nerastie pôda. Na severnom Zem-
plíne v tomto období len asi 11% z celkovej úÏitkovej pôdy uÏí-
vali roºníci. Hor‰í osud mali bezzemkovia - Ïeliari. Îeliar dostal
asi pol jutra pôdy a biednu chatrã. Z lesa si mohol doniesÈ drevo
len pre najnutnej‰iu potrebu. Zemepánovi musel odpracovaÈ 90-
110 dní do roka. Znaãná ãasÈ Ïeliarov a dedinskej chudoby
odchádzala v letnom období na Ïatevné práce do juÏného Zem-
plína. Tu pracovali poãas troch mesiacov a to ão zarobili, sotva
staãilo na pokrytie najnutnej‰ích potrieb.

Keì v‰ak pri‰li neúrodné roky, tak sa dostavil hlad a bieda.
Niãiv˘ hlad - hladové roky boli v rokoch 1816-1817. V piatich
v˘chodn˘ch Ïupách zomrelo 44 000 ºudí. Pre Zemplín panovník
uvoºnil podporu vo v˘‰ke 25 000 zlat˘ch a pôÏiãku 50 000
zlat˘ch. [1]

Najtragickej‰í rok bol 1831, keì sa k hladu pridruÏila
cholerová epidémia. V Zemplíne postihla 40 439 ºudí a zomrelo
18 672 ºudí. Hlboká hospodárska a sociálna nespokojnosÈ zem-
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plínskeho ºudu vyústila do nepokojov. Nepokoje v auguste 1831
zaãínali v juÏn˘ch ãastiach Zemplína a roz‰írili sa aÏ do sev-
ernej‰ích ãastí. Privolané vojsko v‰ak veºmi razantne zasiahlo
a "cholerové" povstanie potlaãilo. Zriadené ‰tatariálne súdy
poãas septembra 1831 vy‰etrili 4000 osôb  - 119 vzbúrencov
obesili. [1] 

ëal‰ie roky bolo tomu podobne. V rokoch 1848-49 sa
revolúcia roz‰írila aj do Habsburskej monarchie. Pokroková
burÏoázia aj v uhorskom sneme roku 1848 pretlaãila prijatie
súboru tzv. marcov˘ch zákonov. Najv˘znamnej‰ím ãinom v‰ak
bolo zru‰enie poddanstva, ktoré v‰ak nebolo dôsledné a ‰ºach-
ta uhájila svoje záujmy. Zákon o zru‰ení poddanstva zbavoval
od feudálnych povinností len urbársku pôdu a tej bolo na Zem-
plíne len asi 17% z celkovej úÏitkovej pôdy.

Po potlaãení revolúcie na západe, do‰lo k dohode aj medzi
ViedÀou a Petrohradom a rakúsko-uhorské vojská porazili
v auguste 1849 maìarské národné vojská.

Po poráÏke revolúcie a páde bachovho absolutizmu do‰lo
v roku 1867 k rakúsko-maìarskému vyrovnaniu a pretvoreniu
habsburskej monarchie na Rakúsko - Uhorsko. [2]

Zásady o zru‰ení poddanstva prevzala aj viedenská vláda
tzv. Urbárskym patentom zo dÀa 2.3.1853. Pre urbárskych
roºníkov sa mala z pansk˘ch lesov a pasienkov vydeliÈ istá ãasÈ
a to v rozsahu od 2 do 12 jutár lesov alebo pasienka na jednu
celú urbársku usadlosÈ. Takto vznikli na Slovensku po zru‰ení
poddanstva urbárske lesy a pasienky. [1]  

Toto "urbárske" vysporiadanie prebiehalo v Uhorsku
rozdielne. KaÏdá Ïupa si to vybavovala osobitne a trvalo to
niekoºko rokov. KaÏdá obec v Ïupe mala maÈ tzv. urbárske ãlen-
stvo. Toto urbárske ãlenstvo sa ustanovovalo buì dojednaním
s príslu‰n˘mi zemepánmi, alebo vznikli legalizovaním súdnou
cestou.

V Zemplínskej Ïupe sa cel˘ tento proces uskutoãÀoval od
roku 1825 do roku 1865. V niektor˘ch obciach tento proces
zapoãal e‰te pred urbárskymi zákonmi - 1825 cestou dojedna-
nia v HaÏíne a v roku 1834 súdnou cestou vo Veºkej Breznici,
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MaÈa‰ovciach a v Továrnom. Po nadobudnutí platnosti
urbárskeho zákona vznikli - legalizovali sa cestou súdu a dojed-
naním aj v ìal‰ích obciach. V roku 1849 to pre‰lo cestou dojed-
nania v Pribeníku a cestou súdu v Kamienke, Kamenici, âier-
nom Potoku a v Kalnej Roztoke. V susednej dedine v Ptiãom to
pre‰lo cestou dojednania v roku 1862. [1] 

Na zaãiatku 19.storoãia v obci mierne vzrástol poãet oby-
vateºov aj domov. V súpise z roku 1804 je uveden˘ch 8 pan-
sk˘ch domov, tri mlyny a 52 sedliackych domov. Sedliaci
hospodárili spolu na 13 a 1/4 usadlostí. Îeliarov v obci bolo 8
a hospodárili na 2 a 3/4 usadlostí. Celkom bolo 161 obyvateºov,
z toho 113 muÏov a 100 Ïien. Ako ÈaÏné zvieratá pouÏívali
"roÏn˘ statok" - voly, ktor˘ch chovali 142. Mimo toho chovali
ìalej 100 kráv vrátane teliat a 34 kôz. V obci je evidovan˘ ako
richtár (judex) Andreus Behun senior. [3] 

V predchádzajúcom súpise nebola kolónka - Ïid a ani podºa
mena a priezviska sa tam obãan tejto národnosti nenachádzal.
Súpis Ïidov, ktorí boli uvedení v roku 1803 v Zemplínskej Ïupe
v‰ak v obci eviduje dve Ïidovské rodiny. Jedna bola sedemãlen-
ná a tvorili ju muÏ so Ïenou, dvaja synovia, dve dcéry a slúÏka.
Druhá rodina bola päÈãlenná a muÏ i Ïena mali e‰te troch synov.
[4] Nie je tam uvedené ako sa Ïivili, ão robili, ale dá sa pred-
pokladaÈ, Ïe boli árendátormi - nájomníkmi niektor˘ch budov,
ktoré boli vo vlastníctve zemepánov. Tomu nasvedãuje aj pre-
hºad Ïidov v humenskom obvode v roku 1808. V Kamienke sú
uvedení dvaja Ïidia. Prv˘ je Abrahám Michalovits pochádzajúci
zo Stropkova a jeho zamestnanie je "‰enkár". Druh˘ je Chaim
Weis pochádzajúci z Litowisch (Haliãa - dne‰né Poºsko) a mal
zaujímavú prácu akoÏe "páli pálenku". [5] 

Urãití ºudia - obãania Kamienky prichádzali, ale niektorí
museli aj odchádzaÈ, aj keì sa im nechcelo. K tak˘m patrili aj
mladí muÏi odchádzajúci slúÏiÈ do armády - povedané reãou
ºudu - i‰li na vojnu. A keì sa im nechcelo, hºadali cesty ako sa
z toho vyslobodiÈ. V roku 1806 sa to nechcelo Michaelovi
Kurillovi. Napísal ÏiadosÈ na grófa ·tefana Csákyho o oslobo-
denie z povinnosti ísÈ na vojenskú sluÏbu. Túto ÏiadosÈ odobrilo
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aj obecné "zastupiteºstvo" zvlá‰tnym listom na pána grófa.
Tento list sa zaãína: "Najurodzenej‰í a najslávnej‰í Pán Gróf,
nám najmil‰í pane! Podpísaní pokorne prosíme s ãist˘m sve-
domím a ak treba aj pod prísahou..." V liste sa ìalej okrem
iného uvádza, Ïe istá Ïena b˘vajúca v Kamienke porodila
v neprítomnosti svojho manÏela 4 deti. Tak aby sa to neopako-
valo, prosia o oslobodenie od povinnosti vojenskej sluÏby. List
podpísal richtár (judex) Martinus Janovcsiczko a prísaÏn˘
Andreas Gyusseszanov. [6] 

Niektoré budovy, ktoré boli vo vlastníctve zemepánov,
neboli aj nimi vyuÏívané. Tomuto nasvedãuje aj súpis budov
z rokov 1810 a 1811, ktoré v obci boli prenajímané árendátor-
mi. V strede obce bola drevená krãma a pri nej bol postaven˘
dom pálenice s ôsmimi murovan˘mi kotlami. Oproti pálenici, za
potokom, sa nachádza dreven˘ dom, ktor˘ slúÏi na uschovanie
jaãmenného sladu a na su‰enie sladu slúÏi murovaná pec. Na
konci pri pálenici stáli tri drevené stajne, dve pre ustajnenie pri-
bliÏne 40 kusov a jedna pre ustajnenie 30 kusov dobytka. Pri
stajniach stála stará stodola v ktorej bola uschovaná mláÈaãka.
Rovná veºká stodola bola nájomníkom postavená v roku 1810.
Oproti stajniam bol novopostaven˘ dreven˘ senník. V obci bol
postaven˘ horn˘ mlyn s dvoma kameÀmi na mletie a pri Àom
stála vodná píla postavená na dvoch murovan˘ch stæpoch. Pre
nájomníka slúÏi dreven˘ dom a hospodárske budovy - stajÀa,
chlievy a senník. Na dolnom konci obce stál doln˘ mlyn
s dreven˘m domom pre mlynára. K tomuto mlynu patrili taktieÏ
hospodárske budovy. Mlyn bol postaven˘ z tvrdého dreva,
veºkosÈou pre dva kamene. Na konci súpisov je uvedené, Ïe na
prenájom sú aj vy‰e obce leÏiace tri malé mlyny bez ìal‰ieho
opisu. [7,8] 

V roku 1810 bol vykonan˘ aj súpis benefícií na panstve
grófa Csákyho. Tento súpis v obci Kamienka je dosÈ
zjednodu‰en˘. Neobsahuje to, ão majú poskytnúÈ poddaní
zemepánom. Obsahuje celkom 60 mien, z toho je 52 sedliakov,
7 Ïeliarov a 1 podÏeliar. Sedliaci hospodárili celkom na 26
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cel˘ch a 1/2 usadlosti. Celkom je uvedené ãíslo 114 muÏov a 99
Ïien. Chovali celkom 142 b˘kov, 99 kráv a 26 oviec. Na pozícii
ãísla 47 je uveden˘ richtár (judex) Martinus Janostsin. [9] 

Obdobn˘ je súpis vykázania úrody, ktorú mali poddaní
v roku 1811. V tomto urbárskom súpise je uveden˘ch 53 sedlia-
kov b˘vajúcich v domoch a 7 Ïeliarov majúcich dom. Sedliaci
hospodárili spolu na 6 cel˘ch a 6/8 usadlosti. Celkom bolo
vykázan˘ch 348 kríÏov oziminy, 321 kríÏov ovsa a 108 vozov
sena. Na konci súpisu sú uvedené - mlyn pre dva kamene
v obci aj mimo obce, krãma, 8 kotlova pálenica a panské
pozemky. Toto vlastnili zemepáni. Celkom mali 122 jutár zeme,
36 jutár lúk na kosenie. Na pansk˘ch pozemkoch bol od oby-
vateºov vyrúban˘ desiatok 195 kríÏov oziminy, 30 kríÏov
jaãmeÀa, 119 kríÏov ovsa a 36 vozov sena. [10] 

Osobitne bol spracovan˘ v roku 1811 súpis klãovísk, polí
a lúk aj lesov v deviatich dedinách. V obci Kamienka bolo zae-
vidovan˘ch - "jutra po 1200 ‰tvorcov˘ch siah" - 109 750/1200 lúk,
3327 190  /1200 1.trieda lesy, 2158 300/1200 2.trieda lesy, 356 1080/1200

3.trieda lesy, 29 600/1200 neúrodn˘ch miest a rozporn˘ch lesov
2.triedy bolo 182 1006/1200 - celkom 6363 776/1200 . Najväã‰ie lúky boli
v oblastiach oznaãovan˘ch ako Pod Kossárky, Na Kossárky
a Kamenna. Les 1.triedy bol v oblasti oznaãenej Bresztov
Verch, Meassi Verch, Medvedze, Bikov hrunok, Nad Osztro-
vecz, Rozdzil, Na Rozesiperu Szkalu, Penyezsnyi, Na Hazsin-
skim, Kundratov Verch, Cserveni Hrunok, Medvedze, Lopustan
a Babej. Les 2.triedy - Malinni Verch, Pod Rosárky, Sztobe,
Folyova Sztrany, Dgyil, Strednya Rosztoka. Les 3.triedy - Chlivi,
Bestyitky, Osztra, Szkalki a Dalnya. [11] V‰etky názvy sú uve-
dené tak, ako je to v súpise.

V roku 1812 sa urobil súpis usadlostí, pozemkov, lesov
a pansk˘ch príjmov celého Zemplínskeho komitátu. V súpise
z humenského panstva je obsiahnutá aj obec Kamienka. V obci
bolo 60 domov a 13 2/4 usadlostí. Panskej zeme bolo 152 jutár
a 5061 jutár lesov. Obec odvádzala 60 forénov - zlat˘ch pansk˘
poplatok. Roboty sedliacke po 20 grajciarov bolo za 229 forénov
a 40 grajciarov. Roboty Ïeliarske po 10 grajciarov bolo za 24
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forénov. Dlhá vozba - vozenie po 40 grajciarov za 8 forénov
a 50 grajciarov. Odvádzanie - poskytovanie potravín za 11
forénov a 15 grajciarov. Suma roãného príjmu 8894 forénov a 3
grajciare. Za uÏívanie dreva a trstiny odvádzali 5 forénov a 45
grajciarov. Desiatok dávali z plodín 56 forénov a 18 grajciarov
a z vody 10 forénov. Suma roãného zo v‰etk˘ch desiatkov 2137
forénov a 72 grajciarov. Z mlynov bol príjem 201 forénov a 36
grajciarov, z pozemkov 109 forénov, z lesov 1096 forénov a 3
grajciare. Suma roãného príjmu 2137 forénov a 42 grajciarov. [12] 

Tento stav bol v období, keì majetky v obci Kamienka patrili
do vlastníctva Juliany Csáky, ktorá bola vydaná za Petra Sza-
pary. Toto panstvo v tomto období tu z ãasti b˘valo - hlavne
v letnom období a chodili tu na rôzne "posedenia" a pod. T˘m,
ão sa o panstvo "staral", bol Joannes Enyedy z manÏelkou
Annou rodenou Sztanyi.

Panské nehnuteºnosti boli veºké a lesy tvorili väã‰iu ãasÈ
katastra obce. Preto tu bol aj lesn˘ radca Joseph Pzachazss
(manÏelka Mária Cziziasky) a lesn˘ úradník Vencel Hanussy
(manÏelka Joanna Pap). [26] Pán lesn˘ radca s manÏelkou sa
"ãinili" aj o zachovanie rodu. V období rokov 1823-1825 sa im
narodili dvaja synovia a boli pokrstení na fare v Ptiãom. Les-
níkom v tunaj‰ích lesoch bol Martin Tutko (manÏelka Mária
Hojsfak). [26]

Zmeny v poãte a sociálnej skladbe obyvateºstva v obci
Kamienka v druhom desaÈroãí 19.storoãia dokumentuje ìal‰í
daÀov˘ (diciálny) súpis, ktor˘ je známy z posledn˘ch desaÈroãí
18.storoãia. V roku 1828 je celkom evidovan˘ch 39 daÀovníkov,
Ïijú spolu s 99 osobami. Sedliakov je 34, 4 Ïeliari a 3 podÏeliari
a jeden remeselník. Len jeden daÀovník mal sluhu. Poãet
domov, od ktor˘ch sa platila daÀ, bol 35. DaÀ z drÏanej zeme
pestovaním obilia odvádzali v bratislavsk˘ch mericiach v poãte
366 1/3. Lúky, ktoré mali v drÏbe, boli o celkovej veºkosti 84 3/6

mal˘ch jutár. Chovali 26 b˘kov a 3 b˘ãkov, 13 kráv - dojníc a 11
neplodn˘ch. Jedného ÈaÏného koÀa mal mlynár. Chovali e‰te 5
prasiat a 16 kôz. Nechovali v tomto období ovce. Domov v obci
bolo v celkovom poãte 38 zaraden˘ch do 3.triedy. Orné
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pozemky vo veºkosti v jutrách poãtom 108 a lúky vo veºkosti
v mal˘ch jutrách poãtom 80 boli zatriedené do 3.triedy. V súpise
sú aj dvaja mlynári a Ïid Izak Juskovicz, ktor˘ árendoval
pálenicu vrátane kotlov a dom. [13] 
V súpise sú na zaãiatku uvedení obyvatelia, ktorí potvrdzujú
správnosÈ:
richtár (judex) -  Georgius Dzurino,
prísaÏní (jurati) -  Martin Janotsin,

-  Stephan Janotsin,
sedliaci (coloni) -   Andreas Kristsán,

-   Paul Zsidó,
-   Andreas Szalaga,
-   Ivan Janosik,
-   Andreas Salamon,

Ïeliar (inquilinus) -   Ivan Pinovetz. [13]     

Celkov˘ poãet obyvateºstva z tohto obdobia uvádza aÏ
L.Nagy vo svojej knihe. Podºa t˘chto údajov v roku 1828 bolo
v obci 65 domov a Ïilo tam 489 obyvateºov a v‰etci boli rimoka-
tolíci. [14] Tento údaj v‰ak neposkytuje prehºad o spoloãen-
skom rozvrstvení v‰etkého obyvateºstva. Okresn˘ prehºad
o obyvateºstve v okrese Humenné dáva sumárny popis z jed-
notliv˘ch dedín z roku 1844 a 1845. V obci bolo 39 domov a 40
uÏívateºov. Sedliakov bolo 23 a 4 Ïeliari. Chlapcov - detí bolo
128 a celkom bolo 155 muÏov. Podºa vekového rozvrstvenia -
90 bolo do sedemnásÈ rokov, 40 bolo Ïenat˘ch, 17 slobodn˘ch
vrátane vdovcov a 8 bolo nad 40 rokov. ·tatistika e‰te uvádza,
Ïe sa narodilo 10 detí a zomreli ‰tyria ºudia. [15]

V tomto sumárnom prehºade nie sú uvedení obyvatelia
podºa národnosti a ani podºa náboÏenstva. Prospelo by to
k urãitému vzájomnému porovnaniu s t˘m, ão je vykázané
v daÀov˘ch súpisoch o odvode dane Ïidov z jednotliv˘ch obcí
humenského panstva v rokoch 1846 a 1847. Celková vyrúbaná
daÀ v období na kaÏd˘ rok 1846, 1847, 1848 bola 144 forénov
- zlat˘ch a 2/8 grajciara kaÏdoroãne. Kráºovsk˘ desiatok bol kaÏ-
doroãne 12 zlat˘ch a 39 grajciarov. [16] Preto, Ïe to nesplácali
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pravidelne, tak sa to v niektorom ìal‰om roku spoãítalo a v˘‰ka
sa nahromadila.

9.2 Druhá polovica 19.storoãia (1850-1899)

V polovici 19.storoãia sa Humenné aj s jeho priºahl˘mi ded-
inami prebúdza z letargie a zaznamenáva zreteºnej‰í rozvoj.
Ostáva v‰ak naìalej chudobnou oblasÈou.

Po smrti posledného Drugethovca Îigmunda rozsiahly
majetok prechádzal do vlastníctva naãas Zichyovcov, Van Der-
nathovcov a Csákyovcov. AÏ v 19.storoãí sa v Humennom
objavil predstaviteº rodu Andrassyovcov, ktor˘ po celé toto
storoãie, ale aj zaãiatkom nasledujúceho storoãia vpl˘val na
uhorskú politiku.

O Andrassyovcoch sa vie, Ïe pochádzali zo Sedmohrads-
ka. V 18.storoãí sa rozdelili v Uhorsku na dve vetvy - na krás-
nohorskú (Juraj Andrassy a syn Mikulá‰) a betliarsku ( ·tefan
Andrassy).

Keì sa Karol III. Andrassy oÏenil s Etelkou Szaparyovou,
získal t˘mto sobá‰om nové majetky a medzi in˘m to bol aj
znaãne okypten˘ Drugethovsk˘ majetok v Humennom. Jeho
traja synovia na základe pozostalosti si rozdelili majetok takto:
Parchovany a Kamenicu nad Cirochou dostal Emanuel, Tre-
bi‰ov a Humenné Július a Aladár. Po smrti Emanuela získal
majetok - teda túto ãasÈ - Kamenické panstvo jeho syn Gejza
Andrassy. [17] 

E‰te aj ìal‰ia udalosÈ podmienila rozvoj v tejto ãasti Zem-
plínskej stolice. Objavenie Ïeleznej rudy, hojnosÈ lesov a dosta-
tok vodnej energie z horsk˘ch potokov podmienili zaloÏenie
Ïeleziarní v Zemplínskych Hámroch. Ich vznik moÏno datovaÈ
do rokov 1815 a zaloÏil ich Ïeleziarsk˘ podnikateº Jozef Rohll.
Îeleziarne vyrábali v ãasoch najväã‰ieho rozmachu v roku 1857
okolo 6000 centov surového Ïeleza. V oblasti Ïeleziarní vznikli
aj ìal‰ie závody v Belej nad Cirochou, vo Vy‰nej Jablonke
a v Kamenici nad Cirochou. [18] 

Îeleziarne v Kamenici zaloÏila grófka Adela Andrassyová
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a tu sa nevyrábalo surové Ïelezo, iba sa spracovávalo napr. na
poºnohospodárske nástroje, lopaty, klince a pod. Îeleziarne -
hámor stáli na pravej strane cesty z Kamienky do Kamenice
poniÏe mosta na Rike. Aj dnes sa tento most volá "hamornick˘".
Voda do tejto "fabriky" bola privádzaná z potoka Rika z katastra
obce Kamienka. Nad mostom v ãasti "Verbiny" bola rieka
prehradená a voda vedená mal˘m korytom popri ãasti
"Senokosy" aÏ do Ïeleziarní. Tak je to zachytené aj v katastrál-
nej mape obce Kamienka z roku 1867. [19] 

V období ‰tyridsiatych rokov 19.storoãia bolo v Kamenici
zamestnan˘ch v ÏeleziarÀach 16 robotníkov. Postupne tieto
Ïeleziarne zanikli a na tomto mieste bola vystavaná tehelÀa,
ktorá okrem tehál vyrábala aj odvodÀovacie rúrky pre melio-
raãné potreby Andrassyovcov. [20]    

Rod Andrassyovcov za obdobie pôsobenia v Humennom
a okolí nepomohol zmierniÈ sociálne podmienky obyvateºov
obce, zamestnancov na svojich majetkoch a nemal ani záujem
na rie‰ení ãi uÏ národnostn˘ch, hospodárskych alebo
kultúrnych problémov, pokiaº mu takéto rie‰enie neprinieslo úÏi-
tok. [17]

Aj keì bolo zru‰ené poddanstvo v celom Uhorsku, veºmi
ÈaÏko sa to presadzovalo do praktického Ïivota pre odpor
‰ºachty - zemepánov. AÏ koncom 19.storoãia bolo zru‰ené pod-
danstvo aj v ciro‰skej doline. V˘znamnú zásluhu na zru‰ení
robotn˘ch povinností na panstve Kamenica a v jeho okolí mal aj
Marcin Chvostaº, rodák z Modrej nad Cirochou, ktor˘ bol na toto
obdobie pomerne vzdelan˘ a svoje názory a poÏiadavky
obãanov osobne tlmoãil cisárovi Franti‰kovi Jozefovi. Na dôkaz
poddanstva ukázal aj robotné známky, ktoré zemepán dáva
poddanému za odpracované dni na panskom. Menovan˘ zom-
rel v roku 1964 v rodnej obci. [20]

Napriek celkovému vzrastu hospodárstva a rozvoja reme-
selnej v˘roby, na Zemplíne a aj v okolí na humenskom panstve
v druhej polovici tohto storoãia, ostalo urãujúcim odvetvím
v obci poºnohospodárstvo. Oproti predchádzajúcemu obdobiu
sa zmenila ‰truktúra i skladba vlastníctva pôdy a poãet gaz-
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dovsk˘ch sedliackych usadlostí.
Urãit˘ zosumarizovan˘ stav vlastníkov a pozemkov v obci

udáva ‰tatistick˘ prehºad z roku 1865. V obci vlastnili pozemky
dvaja veºkostatkári a 66 mal˘ch gazdov. Celková plocha pôdy
v katastri obce je 5404 katastrálnych jutár. Najväã‰iu plochu
zaberajú lesy 4205 katastrálnych jutár, orné pozemky 424, lúky
129 a pasienky 391 katastrálnych jutár. Neúrodná pôdy zabe-
rala plochu 255 katastrálnych jutár. V katastri obce sa
nenachádzali plochy viníc. [21] 

Podrobn˘ obraz o prerozdelení pozemkov po terezianskej
reforme dokumentuje katastrálna mapa a parcelaãné protokoly
s menami vlastníkov z roku 1867. [19] 

Najväã‰ím vlastníkom nehnuteºnosti v obci bola grófka
Andrassy Etelka. V intraviláne vlastnila 5 domov:
➥ ã.1 - dom s pota‰Àou, mlyn, píla,
➥ ã.2 - misliveck˘ dom,
➥ ã.15 - dom a mlyn,
➥ ã.16 - krãma,
➥ ã.17 - dom a stromová ‰kola,
➥ ã.18 - dom s dvorom (pota‰Àa).
V intraviláne vlastnila teda celkom  30 385 m2. 
V extraviláne - pozemky............ 2 667 880 m2

les ................... 25 820 630 m2
rybník ....................... 8 056 m2
............................................................
celkom .......... 28 496 566 m2

Celkom teda vlastnila grófka Etelka Andrassy 28 526 951
m2 ~ 2 852 ha. ZaujímavosÈou je evidencia pod ã.1 - dom
s pota‰Àou. Táto evidencia svedãí o tom, Ïe v obci Kamienka
na grófskom majetku bola aj v˘roba pota‰e. Pota‰ - uhliãitan
draseln˘ K2CO3 je nepostrádateºnou surovinou pri v˘robe skla.
Jej v˘roba je nároãná na drevo - na 1 kg pota‰e sa poãítalo aÏ
10 q drevenej hmoty. Preto je len samozrejmé, Ïe aj keì tu bolo
drevnej suroviny nadostaã, vyrábala sa na rôznych miestach -
Vaºa‰kovce, Adidovce, Kamienka.
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Misliveck˘ dom - to je dne‰ná budova, kde sídli správa
vojensk˘ch lesov - Kamienka. Mlyn - horn˘ stál pod domom ã.1,
tam stála aj píla, doln˘ mlyn - dom ã.15, to je dnes dom rodiny
·kubovej, v prostriedku pri moste. Krãma - dom ã.16 stála
v priestoroch vstupu do obce na pravej strane oproti auto-
busovej zastávke, kde sú dnes domy od Jána Kerekaniãa hore
aÏ po dom Kolesárovcov. A nakoniec dom ã.17 to je b˘valá
hájenka vojensk˘ch lesov - dom susediaci z hornej strany
s domom Jána Kerekaniãa.

ëal‰ím najväã‰ím vlastníkom v katastri obce Kamienka
bola de Nagy Paulina (Nagy Gyula bol statkár v HaÏíne). Vlast-
nila lúku - Rokytov láz a les - âerna hora v celkovej rozlohe 3
229 797 m

2

~ 323 ha.
Vo vlastníctve obce bol dom ã.68 - to bol pravdepodobne dom
pre b˘vanie obecného pastiera. Mimo toho obec vlastnila
v intraviláne miestny priestor 21 130 m2 a v extraviláne - poºné
a spojovacie cesty 50 728 m2, vodné toky v sumári 72 394 m2,
cintorín - 5 478 m2 a pozemky - 666 211 m2. Celkom obec vlast-
nila 815 941 m2 ~ 82 ha.

Cirkevné majetky v tomto období boli kostol s rozlohou 637
m2 a lúka pri kostole o v˘mere 29 265 m2. ·kolská budova mala
popisné ãíslo 26 - stála na mieste kde stojí aj dnes, celkov˘
pozemok bol 856 m2.

V obci bolo v tomto období 10 domkárov - to sú takí, ão
vlastnili len dom. Medzi sedliakov sa poãítali aj takí, ão nevlast-
nili pozemky v extraviláne, a t˘ch bolo 8. Najväã‰ími vlastníkmi
pozemkov celkovo boli:
·lachta Jozef a spoloãník ·lachta Michal s v˘merou 76 851 m2,
dom ã.31; Mesaro‰ Andrej a spoloãník Mesaro‰ Ján s v˘merou
75 209 m2, dom ã.47; Janovãík Ján star˘ s v˘merou 69 955 m2,
dom ã.25; ·kuba Andrej s v˘merou 63 279 m2, dom ã.48;
·alak Jozef a spoloãník ·alak Vasiº s v˘merou 61 805 m2, dom
ã.42.

Títo piati sedliaci a ich spoloãníci vlastnili nad 6 ha
pozemkov. Pre celkov˘ prehºad uvádzame aj ìal‰iu ‰truktúru
rozloÏenia vlastníkov v rozmedzí:
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▲ 5 aÏ 6 ha boli 8 sedliaci,
▲ 4 aÏ 5 ha bol 1 sedliak,
▲ 3 aÏ 4 ha boli 12 sedliaci,
▲ 2 aÏ 3 ha boli 11 sedliaci,
▲ 1 aÏ 2 ha boli 15 sedliaci, 
▲ do 1 ha boli 9 sedliaci.

Najviac sedliakov bolo samostatn˘ch vlastníkov - celkom
37, dvaja vlastníci  - t˘ch bolo 11 a traja vlastníci na pozemkoch
boli len dvaja.

Pozemky sedliakov sa zväã‰a rozkladali vo v˘chodnej ãasti
- pod Jarovníkom. Bolo to v t˘chto honoch - Pastovník,
Senokosy, Za Potokom, Predná a Zadná StrupaÀova, NiÏná
Dolina, Záhumienky, Doma‰nia, ·tverhie horby a Lazy. Na
druhej strane dediny to bol len hon Pod Chrastki. Je moÏné
kon‰tatovaÈ, Ïe to boli pozemky s hor‰ou kvalitou pôdy - menej
úrodné. Pozemky s lep‰ou pôdou boli aj naìalej vo vlastníctve
grófky Andrassyovej Etelky. Boli v t˘chto honoch RiÀ, Konske,
Pod Markevou, Drinova, Nad Chrastkami, Dluhi, Ukru‰och
a Pod âernou. [19]  Názvy honov sú opísané z katastrálnej
mapy bez úprav.

V obci sú podºa katastrálnej mapy dva mlyny. Vlastníkmi
mlynov bola grófka Etelka Andrassy. Mlynov v okolí Humen-
ného bolo celkom v 26 obciach. V niektor˘ch obciach boli aj dva
mlyny. V okolit˘ch obciach boli v‰ade mlyny - v Porúbke, Chlm-
ci, Ptiãom, HaÏíne, Kamenici nad Cirochou, Modrej aj na
Vaºa‰kovciach. V Kamienke boli dva mlyny - horn˘ mlyn bol
s troma kameÀmi a bol kapacitne väã‰í - viac zomlel, a doln˘
mlyn mal dva kamene. [22]  

Oveºa väã‰í prehºad o obci je zdokumentovan˘ v sãítaní
obyvateºstva, súpise domácich zvierat a budov z roku 1869. [23]
V tomto roku bola nasledujúca skladba prítomného obyvateºst-
va - celkom prítomn˘ch 599, muÏov 304, Ïien 295. MuÏov slo-
bodn˘ch 178, Ïenat˘ch 117, vdovcov 9. Slobodn˘ch Ïien 161,
vydat˘ch 112, vdov 11 a 1 bola rozvedená.

Boli to obyvatelia pomerne negramotní, len 97 muÏov a 41
Ïien vedelo ãítaÈ a písaÈ ani ãítaÈ nevedelo 189 muÏov a 192
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Ïien, ão je celkom 63,5%. V obci bolo 566 rimokatolíkov, 15
gréckokatolíkov, 1 evanjelik - kalvín a 17 Ïidov.

Vekové zloÏenie bolo pestré. Najstar‰ím obãanom bol muÏ
vo veku 92 rokov - Hrubovsk˘ Andreas a bol vdovec. Najstar‰ia
Ïena bola 72 roãná - Behun Maria a bola vdova. Vekové
rozloÏenie bolo nasledujúce:
do 29 rokov - 181 muÏov a 187 Ïien,
od 30 do 59 rokov - 106 muÏov a 90 Ïien,
od 60 do 99 rokov - 17 muÏov a 18 Ïien.

Z tohto vypl˘va, Ïe v obci Ïilo nad 60 rokov len 35 obãanov,
ão predstavuje 5,82%. Detí do 10 rokov veku Ïilo v obci 106
dievãat a 93 chlapcov, ão je spolu 199 detí, ~ 30 % obyvateºov
obce. V roku sãítania 1869 sa narodilo 12 chlapcov a 18 dievãat
- spolu 30 detí.

Zamestnanie obãanov bolo rovnaké ako v predchádzajúci-
ch rokoch. Bolo to viazanie sa k pôde - 72 bolo majetn˘ch ão
obrábali pôdu, 102 boli roãní sluhovia na pansk˘ch pozemkoch
a 49 boli nádenníci, ão robili na panskej pôde.

V obci boli do kolónky - úradníci zaradení traja obãania, do
kolónky - robotníci 10 obãania a do kolónky - samostatní pod-
nikatelia dvaja obãania. Úradníci pracovali ako uãitelia, robotní-
ci robili na píle resp. mlyne a podnikatelia boli mlynári. Traja
obãania pracovali ako ‰enkári - krãmári. Hospodársky správca
na grófskych majetkoch bol v dome ã.2 - Abertky Karoly (51
roãn˘).

V dome ã.2 - hospodárskeho správcu b˘valo 7 ãlenov
domácnosti a dvaja ìal‰í - sluha a slúÏka. Syn hospodárskeho
správcu - Abertky Bela (21 roãn˘) pôsobil ako uãiteº na ‰kole
v Humennom.

V súvislosti s touto rodinou sa v októbri roku 2005 v na‰ej
obci Kamienka objavil potomok - Abertky Karol, ktor˘ dnes
s rodinou Ïije v oblasti Mi‰kolca v Maìarsku a je lesníkom. Jeho
pra -pradedo sa podºa rodného listu narodil v roku 1867 v na‰ej
obci Kis Kemencze a volal sa Abertky Gyula. Boli mu poskyt-
nuté údaje zo sãítacieho hárku z roku 1869 a aj rady pre ìal‰ie
pátranie.
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V obci Ïili dvaja mlynári  - Sofranek Janos a Vrabely
Andreas s rodinami. Krãmu mal prenajatú Ïid Reich Berko, ale
jeho syn Mark je zaznamenan˘ ako obchodník. Vedºa krãmy bol
postaven˘ veºk˘ dlh˘ dom na prenajímanie a v tom Ïilo 46 ºudí
podelen˘ch do desiatich rodín. V ‰kolskej budove bol aj byt pre
uãiteºa a t˘m v tomto období bol Vojtuny Janos (49 rokov) a Ïil
s manÏelkou Annou. V obci Ïilo 5 rodín s menom ·kuba
a celkom ich bolo 27 - 13 muÏov a 14 Ïien.

V obci v roku 1869 sú zaznamenané dve stavby, ktoré
slúÏili verejnosti - jedna cirkevná - kostol a druhá k vyuãovaniu
detí - ‰kola. Zostávajúcich 72 domov slúÏilo obãanom na
b˘vanie. V t˘chto domoch bolo 96 ob˘vacích izieb (niektoré
slúÏili aj za spálne), 70 komôr a 79 predsiení. Ani jeden z domov
nemal pivnicu. Pri domoch bolo postaven˘ch 100 ma‰talí a 46
stodôl (plevne).

Súãasne v tomto roku bol vykonan˘ aj súpis hospodárskych
zvierat. V obci chovali 35 koní a 6 Ïriebet a z roÏného dobytka
- z maìarského plemena - 36 kráv, 22 volov a 35 teliat, zo ‰va-
jãiarskeho plemena - 7 b˘kov, 62 kráv, 36 volov a 65 teliat.
Okrem toho chovali aj 79 oviec, 55 kôz, 89 sviní a 5 úºov vãiel.
Najviac koní - 8 kusov drÏal Behun Janos. Najväã‰í poãet kráv
- po 11 kusov mali traja sedliaci - Slachta György, Slachta
Mihaly a Gyurko András. Veºké stádo oviec v poãte 28 kusov
choval gazda Konatsko János. Obdobne veºké stádo kôz choval
aj ìal‰í gazda Gyurina András. Vãely v obci drÏali len Abertky
Karoly - hospodársky správca - 4 úle a 1 úº Vrabely András -
mlynár. [22] 

Po roku 1869 nenastali podstatné zmeny v obci. ·tatistické
údaje z roku 1877 vlastne len kon‰tatujú, Ïe v obci je 74 domov
a 599 obyvateºov a rimokatolíci majú farnosÈ v Ptiãom. [24] 

Zaãiatkom roka 1881 sa uskutoãnilo v krajinách Uhorskej
koruny ìal‰ie sãítanie ºudu. Do‰lo k poklesu obyvateºstva. K˘m
v rokoch 1869 a 1877 bol stav obyvateºstva 599 a poãet domov
74 [22,23], v roku 1881 poklesol na 520 a poãet domov na 70.
[24] Podºa materinskej reãi bolo v obci 511 Slovákov, 2 Maìari,
1 Nemec a 6 ºudí klasifikovali, Ïe nevedia rozprávaÈ. Iná sklad-
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ba bola podºa náboÏenského vierovyznania. K rimokatolíkom sa
hlásilo 495, ku gréckokatolíkom 14, k Ïidom 11 obyvateºov. [25]

Pokles obyvateºov v rozmedzí rokov 1869-1881 mohol byÈ
aj dôsledkom vysÈahovalectva, o ktorom sa Ïiaº nena‰li nijaké
archívne dokumenty. Urãit˘ pokles v t˘chto rokoch mohla spô-
sobiÈ aj väã‰ia úmrtnosÈ, ãím bol men‰í prírastok obyvateºstva.
[26] V roku 1872 v obci zomrelo 15 obyvateºov, ale v roku 1873
to uÏ bolo podstatne viac - 16 obyvateºov zomrelo na normálne
choroby, ale 21 obyvateºov zomrelo v dôsledku cholery.
V ìal‰om roku 1874 nevyãíÀala cholera, ale 20 zomrel˘ch oby-
vateºov identifikovali ako dôsledok choroby zápalu pºúc.
Pravdepodobne to bolo nieão infekãné, lebo aj o rok pozdnej‰ie
1875 na takúto chorobu zomrelo 27 obyvateºov obce. [26]

V období ìal‰ieho desaÈroãia sa stav podstatne zmenil.
V roku 1892 podºa ‰tatistick˘ch údajov mala obec 619 oby-
vateºov, ktorí b˘vali v 87 domoch. [25] Podºa materinskej reãi
bolo 604 Slovákov, 10 Maìarov, 1 Nemec a 4 inej národnosti.
Podºa vierovyznania - 586 rimokatolíkov, 13 gréckokatolíkov, 5
evanjelikov a 15 Ïidov. Celková plocha katastrálneho územia
obce bola 5 987 katastrálnych jutár. [27] Do‰lo k nárastu oby-
vateºstva a stúpol aj poãet ob˘van˘ch domov.

Tento stav v obci zostáva na rovnakej úrovni. Svedãia o tom
aj údaje obsiahnuté v ‰tatistick˘ch roãenkách. V roku 1895 sa
o obci kon‰tatuje, Ïe je to malá obec patriaca do okresu
Humenné a má 87 domov a 619 obyvateºov. Veriaci rimokatolí-
ci patria pod farnosÈ Ptiãie, gréckokatolíci pod farnosÈ Porúbka,
evanjelici pod svoje vedenie aÏ do Kladzan a Ïidia do Humen-
ného. [28] 

V tomto období boli uÏ ustanovené notariáty. V okrese
Humenné ich bolo 10 a do notariátu z ãíslom 6 - Nagy
Kemencze, ãiÏe dne‰ná Kamenica nad Cirochou, patrili aj obce
HaÏín, Chlmec, Jasenov, Kamienka, Modra, Ptiãie a Porúbka.
Celková plocha katastrálneho územia notariátu bola 21 674
katastrálnych jutár a v obvode notariátu bolo 4 481 obyvateºov.
[28]

O niekoºko rokov pozdnej‰ie v roku 1898 sa uvádza, Ïe
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obec Kamienka je malá a v obci je píla. Obec patrí do Zem-
plínskej Ïupy a okresu Humenné a má 87 domov a 619 oby-
vateºov. VeºkosÈ katastrálneho územia obce je 5987 katastrál-
nych jutár. [29]

Na zaãiatku druhej polovice 19.storoãia v roku 1867
najväã‰ími vlastníkmi pozemkov a nehnuteºností v obci boli
grófka Etelka Andrassy a de Nagy Paulina (statkár z HaÏína).
[19]

V poslednom desaÈroãí v roku 1893 uÏ najväã‰ími vlastník-
mi boli - gróf Emanuel Andrassy (Mano) a urbárska spoloãnosÈ
obce Kamienka. Urbárska spoloãnosÈ vlastnila lúky o rozlohe
115 katastrálnych jutár a 30 katastrálnych jutár neúrodnej
ladom leÏiacej pôdy - celkom vlastnila 145 katastrálnych jutár.
To bola malá "omrvinka" oproti tomu, ão vlastnil gróf (Mano)
Emanuel Andrassy. V jeho vlastníctve boli:
orné pozemky - polia...237 katastrálnych jutár,
záhrada .......................... 3 katastrálne jutre,
lúky ............................... 74 katastrálnych jutár,
pastviny ...................... 126 katastrálnych jutár,
ladom leÏiaca pôda .......14 katastrálnych jutár,
les ............................ 5 059 katastrálnych jutár,
...........................................................................
celkom .....................  5513 katastrálnych jutár. [30]

Najväã‰í vlastník gróf Emanuel (Mano) Andrassy bol jed-
n˘m z troch synov Karola Andrassyho a Etelky Szapary. V roku
1876, po smrti Karola Andrassyho, jeho manÏelka grófka Etelka
Andrassy rozdelila majetky trom synom. Syn Emanuel (Mano)
dostal panstvo Kamenica nad Cirochou, do ktorého patrila aj
obec Kamienka. Tak sa vlastne Emanuel Andrassy po roku
1876 stal najväã‰ím vlastníkom pozemkov a nehnuteºností
v Kamienke. [31]

Na konci posledného desaÈroãia 19.storoãia v roku 1895
vykonan˘ poºnohospodársky súpis v celej krajine a z toho bola
zosumarizovaná poºnohospodárska ‰tatistika. [32] Tieto ‰tati-
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stické údaje dávajú súhrnn˘ prehºad o obci v poºno-
hospodárskej oblasti. Celkom v obci Kamienka bolo 88
hospodárstiev. Celková hospodárska plocha bola v takomto
rozloÏení:
orná pôda....................451 katastrálnych jutár,
záhrada.........................19 katastrálnych jutár,
lúka..............................142 katastrálnych jutár,
pasienok......................255 katastrálnych jutár,
les.............................5 059 katastrálnych jutár,
neúrodná pôdy...............49 katastrálnych jutár,
.............................................................................
celkom......................5 975 katastrálnych jutár.

Obec bola zameraná z väã‰ej ãasti na poºnohospodárstvo
a preto potrebovala k obrábaniu pôdy záprahy. Podstatne sa
zv˘‰il oproti roku 1869 chov koní. Celkom sa chovalo v obci 83
koní - najviac bolo koní nad ‰tyri roky 39 a kastrovan˘ch 28.
Podstatne viac sa chovalo hovädzieho dobytka - celkom 214
kusov. Veºa bolo len na pasenie - do jedného roka 34 kusov
a nad ‰tyri roky 97 kusov. PrevaÏovalo chovné plemeno mol-
davské strakaté. Oproti spomínanému roku 1869 podstatne
poklesol chov svíÀ - v obci sa chovalo len 6 svíÀ a len 3 kozy.
Veºmi rapídne stúpol chov baranov a ovcí - celkom sa chovalo
475 kusov. Dá sa z toho predpokladaÈ, Ïe boli veºmi dobre
vyuÏité pasienky a lúky.

V tomto roku bol uroben˘ aj súpis ovocn˘ch stromov v obci.
V skladbe ovocn˘ch stromov prevaÏovali slivky 1 045 kusov,
podstatne menej bolo hru‰iek 78 kusov, orechov 34 kusov,
jabloní 28 kusov a najmenej ãere‰ní len 8 kusov. Celkov˘ poãet
1 196 kusov bol veºmi "slu‰n˘" najmä zásluhou veºmi
roz‰íreného pestovania sliviek. [32]

Dá sa predpokladaÈ, Ïe na‰i predkovia na konci 19.storoãia
pestovali slivky pre v˘robu slivovice v pálenici, ktorá v tomto
období v obci bola v prevádzke a aj pre vlastnú potrebu -
su‰ené slivky boli súãasÈou jedál cez zimné obdobie.
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9.3 Prvé desaÈroãie v 20.storoãí (1900-1914)

OblasÈ severnej ãasti Zemplína sa veºmi pomaly dostávala
k pokroku, ktor˘ sa uÏ v juÏn˘ch a západn˘ch ãastiach Uhorska
rozmohol.

AÏ v polovici 19.storoãia do‰lo k napojeniu Humenného na
po‰tovné spojenie. Zásielky sa raz za t˘ÏdeÀ doná‰ali
z Humenného do Michaloviec s pripojením na ko‰ickú krajinskú
po‰tu. [33]

Nesporne veºk˘ v˘znam pre cel˘ horn˘ Zemplín malo
postavenie Ïelezniãnej trate Michaºany - Humenné v roku 1871
a Humenné - Medzilaborce - Palota v roku 1873. [34] Na zaãi-
atku 20.storoãia v rokoch 1909 aÏ 1912 bola postavená
Ïelezniãná traÈ Humenné - Stakãín, ão oÏivilo hospodársky Ïivot
Sniny a okolia. [18]

Zaãiatok 20.storoãia je obdobím dynamického pokroku.
Do‰lo k rozvoju priemyslu. Zavádzali sa do Ïivota obyvateºstva
vymoÏenosti ako bolo napr. elektrické osvetlenie. V tejto oblasti
bolo elektrické osvetlenie najprv realizované v meste Humenné
- v novembri 1907. [34] Do odºahlej‰ích ãastí humenského
rajónu sa elektrické osvetlenie dostalo aÏ o 50 rokov pozdne-
j‰ie.

Na zaãiatku 20.storoãia sa zmenila skladba obyvateºstva
v obci Kamienka len veºmi málo. V roku 1900 mala obec 612
obyvateºov b˘vajúcich v 112 domoch. Vekové rozloÏenie bolo
nasledujúce:
▲ deti do 6 rokov - 105,
▲ deti od 7 do 11 rokov - 106 - teda spolu 211 detí,
▲ mlad˘ch ºudí od 12 do 14 rokov - 44,
▲ mlad˘ch ºudí od 15 do 19 rokov - 62 - spolu 106,
▲ dospel˘ch od 20 do 39 rokov - 134,
▲ dospel˘ch od 40 do 59 rokov - 121 - spolu 255,
▲ dospel˘ch nad 60 rokov - 40.

Z tohto rozloÏenia je vidieÈ, Ïe najviac bolo detí a najmenej
obyvateºov bolo nad 60 rokov. UÏ z vekového rozloÏenia oby-
vateºstva sa dá súdiÈ rodinn˘ stav. Najviac bolo slobodn˘ch 322,
vydat˘ch a Ïenat˘ch bolo 248, len 31 bolo ovdovel˘ch.
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Podºa materinskej reãi boli dvaja Maìari, 18 Nemcov a 574
Slovákov. Inej reãi, ako bolo uvádzané, bolo 18 obãanov. 

Obec bola, dá sa kon‰tatovaÈ, katolícka - 579 bolo rimoka-
tolíkov, 20 gréckokatolíkov, 5 evanjelikov a 8 Ïidov. Pri tak
vysokom poãte obyvateºov v obci len 65 vedelo ãítaÈ a písaÈ. Je
to len 10,5%, to znamená, Ïe cca 90% ºudí bolo negramotn˘ch.

Tento vysok˘ poãet obyvateºov ob˘val spolu 112 domov, ão
je v priemere 5 aÏ 6 obyvateºov v jednom dome. Domy boli
postavené z prírodn˘ch materiálov - 47 bolo z kameÀa a 63
z dreva. Aj strechy domov boli z prírodného materiálu - 24
domov bolo pokryt˘ch ‰indºom a 88 slamou. [35]

Najviac ºudí robilo v poºnohospodárstve a to 164 muÏov
a 148 Ïien, priãom vydrÏiavali - teda na ich zárobku bolo závis-
l˘ch 202 ìal‰ích ºudí. Celkom v poºnohospodárstve pracovalo
alebo bolo závisl˘ch na t˘ch, ão tam pracujú - 232 muÏov a 282
Ïien. Z tohto poãtu len 54 bolo drobn˘ch vlastníkov a 23 náden-
níkov. ZloÏenie poºnohospodárskych robotníkov bolo nasledu-
júce - pod 16 rokov bolo 28, nad 16 rokov 127 a dvaja boli
sluhovia. Z tohto poãtu poºnohospodárskych robotníkov malo 15
vlastn˘ dom. [36]

Poºnohospodárstvo bolo hlavn˘m zamestnaním obyvateºst-
va, ale uÏ tu boli aj obyvatelia pracujúci aj v in˘ch odvetviach
prvov˘roby - t˘ch bolo 14. Urãite to boli robotníci v mlynoch,
ktor˘ch bolo v obci stále dva - horn˘ mlyn mimo intravilánu
a v obci v intraviláne.

V obci bola aj píla - ìal‰ie priemyselné odvetvie a tam pra-
covalo 20 obyvateºov a na nich bolo závisl˘ch ìal‰ích 42 ºudí.
Do oblasti verejn˘ch sluÏieb boli zapoãítaní dvaja uãitelia s rod-
inami - celkom 6 ºudí. [36]

V prvom desaÈroãí 20.storoãia sa uvádza, Ïe vlastníkom
panstva Kamenica nad Cirochou bol gróf Gejza Andrassy. Do
tohto panstva patrili aj Kamienka, Modra, Ptiãie, Chlmec, Porúb-
ka a Jasenov. ëal‰ie obce panstva - Rovné, Vy‰n˘ Hru‰ov,
Adidovce, Dedaãov, Ladiãkovce, âabiny, Medzilaborce
a Topoºa boli dané do prenájmu. 
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Na obciach, ktoré obhospodaroval gróf Gejza Andrassy -
teda v Kamenici a okolí sa pestovalo obilie a krmoviny. Pre
liehovar, ktor˘ bol v Kamenici, sa pestovali zemiaky. Chovali sa
plemená liptovsk˘ch koní a kravy simental, ktoré boli veºmi
dobré dojky - dojivosÈ aÏ 250 l na deÀ. V Kamienke bola v pre-
vádzke píla. Denná mzda na píle pre muÏov bola 100-200
halierov a pre Ïeny 70-100 halierov. V obci bolo 112 domov
a 613 obyvateºov, ktorí boli hlavne Slováci a rimokatolíckeho
vierovyznania. [37]

O histórii poºovníctva na Zemplíne a teda aj vo Vihor-
latsk˘ch vrchoch sa zachovalo len málo písomností. Z nie-
ktor˘ch správ moÏno usúdiÈ, Ïe tu boli veºmi známe poºovné
revíry. Rozsiahle revíry v tejto oblasti sa preslávili najmä trofe-
jami jelenej zveri. Na poºovníckych v˘stavách v Budape‰ti sa
v rokoch 1885 a 1894 umiestnili na prvom mieste jelenie paro-
hy práve z vihorlatsk˘ch lesov.

Veºk˘ v˘znam pre skvalitnenie chovu jelenej zveri v oblasti
Vihorlatsk˘ch vrchov mali zvernice. Najãastej‰ie je uvádzaná
zvernica na panstve grófa Gejzu Andrassyho v Kamenici nad
Cirochou. ZaloÏil ju v roku 1890 s v˘merou 1 200 ha. Dá sa
predpokladaÈ, Ïe v tejto veºkej v˘mere boli aj lesy v katastri obce
Kamienka. Vo zvernici sa chovali najmä karpatské jelene
privezené z Marmaro‰e. Îili tu i muflóny a danielia zver. Zo
zvernice sa jelenia zver vypú‰Èala aj do voºnej prírody. Po
zániku zvernice po prvej svetovej vojne sa ãasÈ zveri dostala na
slobodu, predpokladá sa, Ïe preÏili len domáce druhy. [37]

Na konci prvého desaÈroãia v 20.storoãí bol uroben˘ súpis
obyvateºstva a ten vykázal dosÈ veºk˘ rozdiel oproti stavu na
zaãiatku storoãia. V roku 1910 bola rozloha katastra obce 5 987
katastrálnych jutár. V obci bolo 526 obyvateºov, ale v zahraniãí
bolo 102 obãanov obce. 
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Z celkového poãtu 526 bolo 257 muÏov a 269 Ïien. Vekové
rozloÏenie bolo takéto:
▲ deti do 6 rokov - 72,
▲ deti od 7 do 11 rokov - 85 - teda spolu 157 detí,
▲ mlad˘ch ºudí od 12 do 14 rokov - 32,
▲ mlad˘ch ºudí od 15 do 19 rokov - 63 - spolu 95,
▲ dospel˘ch od 20 do 39 rokov - 109,
▲ dospel˘ch od 40 do 59 rokov - 129 - spolu 238,
▲ dospel˘ch nad 60 rokov - 36.

Obdobne ako  v roku 1900 aj v roku 1910 najviac bolo detí
a najmenej obyvateºov nad 60 rokov. Podºa rodinného stavu
v obci bolo 271 slobodn˘ch, 217 vydat˘ch a Ïenat˘ch a 38 bolo
ovdoven˘ch. 

V obci bolo najviac 441 hovoriacich slovenskou reãou, len 10
maìarskou, ale uÏ 33 hovoriacich reãou nemeckou, 8 rumunsk-
ou a 34 obãanov hovorilo inou reãou ako bol roben˘ súpis.
Obec zostala katolícka - rimokatolíkov bolo 458, 47 bolo
gréckokatolíkov, evanjelici reformátori boli dvaja a 25 bolo
Ïidov.

Vzrástol poãet gramotn˘ch, ktorí vedeli ãítaÈ a písaÈ, v roku
1910 na 189 obãanov, ão je uÏ takmer 40%.

Obãania Ïili v 111 domoch. Domy sa stavali z kameÀa, t˘ch
bolo 63, z dreva, t˘ch bolo 44 a pribudli 4 domy z váºkov.
Strechy sa naìalej pokr˘vali ‰indºom 56, slamou 50, ale uÏ bolo
5 domov pokryt˘ch eternitom. [38] Súhrnn˘ prehºad poãtu oby-
vateºov v druhej polovici 19.storoãia a prvé desaÈroãie
20.storoãia je nasledovn˘:

Rok 1869 1880 1890 1900 1910

Poãet 
obyvateºov 599 520 619 612 526

Veºmi v˘razn˘ pokles obyvateºstva v roku 1910 spôsobilo
vysÈahovalectvo. V ‰tatistike z tohto roku je uveden˘ch 102
obãanov z obce, ktorí sú v zahraniãí. [38]
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Hlavn˘m zamestnaním obyvateºstva v roku 1910 zostalo
poºnohospodárstvo. Bolo tam 249 pracujúcich obyvateºov obce
a ìal‰ích 112 bolo závisl˘ch od ich zárobku. Mal˘ch vlastníkov
pod 10 katastrálnych jutár bolo v obci 73. Pomáhalo im 145
rodinn˘ch príslu‰níkov. Poºnohospodárskych robotníkov nad 16
rokov bolo 22 a mlad‰ích 5. Z t˘chto robotníkov 4 b˘vali vo
vlastnom dome. Na poºnohospodárstve pracovali aj ‰tyria
sluhovia a od ich zárobku boli závislí piati rodinní príslu‰níci.

Okrem poºnohospodárstva najviac ºudí bolo zamestnan˘ch
na píle 31, podstatne menej len ‰esÈ ºudí pracovalo v oblasti
pohostinstva a zaãínalo sa aj s pradením a tkaním, t˘m sa Ïivili
e‰te len dvaja obãania. [39]

Keì to zosumarizujeme, tak mimo poºnohospodárstva pra-
covalo v priemysle 46 zarábajúcich a 58 závisl˘ch na ich
zárobku, v obchode jeden a dvaja boli vydrÏiavaní, v doprave
dvaja a osem bolo vydrÏiavan˘ch a ako domáce sluÏobníctvo
pracovali dvaja obãania. [39]

Obyvatelia obce okrem toho, Ïe pracovali hlavne na poºno-
hospodárskych pozemkoch, chovali aj domáce zvieratá. V roku
1911 bolo v obci 80 vlastníkov, ktorí chovali 177 kusov roÏného
statku a 66 kusov koní. Nie je evidované chovanie kôz, oviec
a bravov. U roÏného statku prevaÏoval chov kráv 135, len 17
jalovíc a 4 teºatá, ale do záprahu aj 21 volov a juncov. 

Podstatne menej sa v obci chovali kone. Z uvedeného
celkového poãtu 66 bolo 39 kob˘l a 27 vykastrovan˘ch koní. Do
záprahu okrem roÏného statku vyuÏívali aj kone. [40]

Urãit˘ zjednodu‰en˘ stav v obci je obsiahnut˘ aj v ‰tatistickej
roãenke z roku 1913. O obci je tu napísané, Ïe je to malá obec,
má 111 domov, 526 obyvateºov a rimokatolícka farnosÈ je
v Ptiãom. VeºkosÈ katastrálneho územia obce je 5 987 katastrál-
nych jutár. V obci bola píla. Obec patrí do Zemplínskej Ïupy, okres
Humenné, Ïelezniãná stanica a po‰ta je v Kamenici nad Cirochou.
Obec aj naìalej bola zaradená do notariátu so sídlom v Kamenici
nad Cirochou a spadali tu obce -  Kamenica nad Cirochou 1 067
obyvateºov, HaÏín 413 obyvateºov, Kamienka 526 obyvateºov,
Lackovce 245 obyvateºov a Modra 464 obyvateºov. [41] 
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9.4 Zamestnanie obyvateºov obce

Okrem poºnohospodárstva sa v obci zaãínali v priebehu
19.storoãia objavovaÈ aj iné zamestnania. 

S poºnohospodárstvom súvisia aj mlyny. Tie boli v obci dva
a tak boli potrební aj mlynári. [22] V prv˘ch troch desaÈroãiach -
1810 aÏ 1830 sa objavuje meno mlynára Michael Appiari a druh˘
mlynár bol János Vrabel. V druhej polovici tohto 19.storoãia sú
to tieÏ dvaja mlynári a to Vrabely Andreas a Safranek Antal. [26]

S rozvojom Ïeleziarstva v hornej ãasti Zemplínskej Ïupy -
v Zemplínskych Hámroch a aj v Kamenici nad Cirochou sa roz-
mohlo uhliarstvo. [18] Od uhliarov zo Zemplínskych Hamier sa
tomuto remeslu nauãili aj desiatky in˘ch obyvateºov ìal‰ích obcí.
[20] V na‰ej obci sú zaznamenaní obyvatelia s profesiou uhliar
ku koncu druhej polovici 19.storoãia. Najãastej‰ie sa vyskytovali
mená Plyuta János, Gonda János, Gyugya Mihaly, Ripka
Mihaly, Czenkner János, Drabant Istvan, Ogurcsak János,
Rusznak János, Kiczos György a Prekopy Karoly. Z obsahu
zápisov v matrikách sa dá predpokladaÈ, Ïe v obci sa t˘mto
remeslom Ïivilo veºa ºudí. [26]
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Uhliarstvo je vlastne v˘roba dreveného uhlia. Drevené uhlie
sa vyrábalo - pálilo "miºkov˘m" spôsobom. Drevené uhlie sa na
zaãiatku pálilo pre potreby Ïeleziarní, neskôr na‰lo uplatnenie
v ‰ir‰ej oblasti. Pálenie uhlia sa roz‰írilo takmer do celej oblasti
Vihorlatsk˘ch vrchov. Na pálenie dreveného uhlia boli vyÈaÏené
rozsiahle lesné porasty na svahoch MotrogoÀ, Vihorlat, Kyjov,
âerven˘ Hrun atì. Pálenie dreveného uhlia aj po zániku
Ïeleziarní pokraãovalo.

Uhliarstvo v okolí obce sa udrÏalo aÏ do ‰tyridsiatych rokov
20.storoãia. Svedkami o tom boli dvaja najstar‰í uhliari a obãa-
nia obce Dörìák a ëuìa, ktorí zomreli v 20.storoãí. [20]

ëal‰ou profesiou, ktorá sa v priebehu 19.storoãia v obci
roz‰írila, bola profesia robotník vo fabrike. [26] Touto fabrikou
v obci bola píla. Na píle sa spracovávalo drevo na rôzne
v˘robky - hranoly, dosky, ‰indle a pod. "Fabrika" - píla dávala
obyvateºom obce urãitú stálu robotu. Bolo tu zamestnan˘ch veºa
obãanov obce, ale aj ºudí z blízkeho okolia a aj z Poºska. Len
pre zaujímavosÈ, v roku 1894 je v matrike naroden˘ch uvedené
deväÈ mien poºskej národnosti, ktor˘m sa tu narodili deti. [26]

V roku 1900 na píle pracovalo 20 obyvateºov obce, ale
v roku 1910 to uÏ bolo 31. [36,39] Píla ako fabrika sa rozrástla,
toto kon‰tatuje aj Doc.Tajták v stati "Hospodársko-spoloãenské
a sociálne pomery Humenského okresu v období Uhorského
kapitalizmu", keì pí‰e "Najväã‰ím podnikom v okrese bola
tehelÀa s 25 robotníkmi a píla v Malej Kamenici (dne‰ná
Kamienka) zamestnávajúca 31 robotníkov". Táto staÈ je obsiah-
nutá v knihe "Príspevky k dejinám KSâ v Humenskom okrese".
Ko‰ice 1981, str.23.

V súãasnosti nie sú sprístupnené dokumenty Andrassy-
ovského fondu v ·tátnom archíve v Levoãi. Tam sú aj doku-
menty o panstve Kamenica nad Cirochou. Urãite by bolo veºmi
zaujímavé porovnaÈ mená zamestnancov aj na píle s menami
dne‰n˘ch obãanov Ïijúcich v obci Kamienka.
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9.5 Epidémie a úmrtnosÈ

Na veºkosÈ obce má podstatn˘ vplyv aj poãet obyvateºov.
Poãet obyvateºov sa mení podºa dvoch faktorov - prisÈaho-
valectvom a prírastkom - rozdiel medzi naroden˘mi a zomrel˘-
mi v príslu‰nom období.

Matriky o obci sú zachované aÏ od roku 1802, to je po zri-
adení farnosti v Ptiãom. Od tohto obdobia sú vedené,
zachované a dostupné v archívoch matriky naroden˘ch,
zosobá‰en˘ch aj zomrel˘ch obãanov obce. Z matriky zom-
rel˘ch sa dá vyãítaÈ - okrem poãtu zomrel˘ch v niektor˘ch
rokoch, aj príãina úmrtia. Celé 19.storoãie z hºadiska úmrtnosti
bolo poznaãené aj rôznymi epidémiami, ktoré mali podstatn˘
vplyv na poãet zomrel˘ch.

Zaãiatok storoãia nebol v˘nimoãn˘ na poãet zomrel˘ch
obãanov v obci. Tento poãet sa pohyboval v rozmedzí - 4 zom-
relí v roku 1804 aÏ 14 zomrel˘ch v roku 1805. Tento trend
pokraãoval aj v druhom desaÈroãí tohto storoãia, av‰ak s v˘n-
imkou roku 1807, kedy zomrelo 21 obãanov - z toho 17 detí a rok
1811, kedy zomrelo 24 obãanov a z toho 16 detí. Vysoké poãty
úmrtia detí zapríãinila infekãná choroba d˘chacích ciest. Toto sa
zopakovalo aj na zaãiatku druhého desaÈroãia. V rokoch 1820
zomrelo 20 obãanov - z toho 17 detí a v roku 1821 podstatne
viac aÏ 36 obãanov - z toho veºkú väã‰inu tvorili deti aÏ 32. [42]

Mimoriadne nebezpeãnou chorobou, ktorá zapríãinila smrÈ
veºmi veºa ºudí nielen v obci, ale na celom Zemplíne, bola
cholera. Cholera v obci "‰arapatila" v priebehu tohto storoãia
v troch tak˘chto "vlnách".

Najtragickej‰ím bol rok 1831, tu sa k hladu pridruÏila aj
cholerová epidémia. Na v˘chodné ãasti Zemplínskej Ïupy sa
zavliekla z okolia Tarnoplu z Haliãe, dne‰né Poºsko. Na Zem-
plíne postihla 40 439 osôb, z ktor˘ch 18 627 zomrelo. [1]  

Vo farnosti Ptiãie je zvlá‰È písaná matrika zomrel˘ch na
epidémiu "cholera" v septembri 1831. Vo farnosti zomrelo
celkom 92 osôb. V evidencii sú zapísaní zomrelí od 1 aÏ 55
v obci Ptiãie - celkom 55, od 56 aÏ 69 v obci Chlmec - celkom
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13 a od 70 aÏ 92 v obci Kamienka - celkom 22. Okrem toho
zomrelo v obci Kamienka v roku 1831 ìal‰ích 19 osôb v dôsled-
ku ìal‰ích chorôb.

Cholera ako choroba sa do obce vrátila v roku 1855, kedy
zomrelo 32 osôb. Najviac zomrelo v dôsledku tejto choroby 13
Ïien a 10 detí. Okrem t˘chto, zomrelo e‰te 22 osôb v dôsledku
ìal‰ích chorôb.

Rok 1873 bol poznaãen˘ taktieÏ pôsobením cholery. Na
choleru zomrelo v obci 21 osôb - 7 detí, 9 muÏov a 5 Ïien.
ëal‰ích 16 osôb zomrelo v dôsledku ìal‰ích chorôb.

V obci "vyãíÀali" aj ìal‰ie choroby, ktoré spôsobili smrÈ
mnoh˘m ºuìom. V rokoch 1846 a 1847 to bol zápal pºúc, choro-
ba ktorá spôsobila úmrtie 30+28 - celkom v dvoch rokoch 58
osôb. Toto sa zopakovalo v roku 1874 - zomrelo 20 osôb
a v roku 1875 zomrelo na zápal pºúc 27 osôb.

Ku koncu tohto 19.storoãia sa vyskytla aj ìal‰ia váÏna
choroba - zápal hrdla "‰arlach". Tejto chorobe najviac podºahli
deti. V roku 1888 v dôsledku tejto choroby zomrelo 7, ale v roku
1889 aÏ 15 a v roku 1894 aÏ 18 detí.

Najhor‰ie roky z hºadiska poãtu zomrel˘ch osôb v 19.storoãí sú:

rok zomrelí - deti muÏi Ïeny celkom

1811 16 5 3 24
1820 17 1 2 20
1821 32 1 3 36
1831 6 7 6 19

cholera 22
1833 11 7 5 23
1845 14 3 8 25
1846 11 5 14 30
1848 11 7 10 28

1854 6 7 7 20
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1855 4 12 6 22

cholera 10 9 13 32
1869 18 5 3 26
1873 6 6 4 16

cholera 7 9 5 21

1874 8 10 2 20
1875 10 8 9 27
1889 19 2 5 26
1893 9 5 5 19
1894 18 2 2 22
1895 16 2 1 19
1896 15 5 3 23
1898 11 5 3 19
1899 11 5 4 20

Najviac ºudí zomrelo v rokoch, kedy zúrila cholera - 1831 to
bolo 41 osôb, 1855 to bolo 54 osôb a v 1873 to bolo 37 osôb.
Najmenej ºudí zomrelo v roku 1804 a to len 4 osoby. Celkom
podºa zoznamov v matrikách za roky 1802 aÏ 1899 zomrelo 1
243 osôb, z toho bolo aÏ 628 detí, ão je vlastne takmer polovi-
ca. [42]

Na zaãiatku nasledujúceho 20.storoãia bola situácia
v prirodzenom prírastku obyvateºstva a v oblasti chorôb pod-
statne iná. V rokoch prvého desaÈroãia to bolo ako ukazuje
nasledujúca tabuºka:

poãet 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

naroden˘ch 24 21 27 16 20 16 22 15 19 12

zomrel˘ch 9 14 12 15 12 13 12 9 9 8

Celkom sa narodilo 192 detí a zomrelo 113 osôb. Z poãtu
zomrel˘ch do 7 rokov boli len ‰tyri deti. Do veku 1 roka - 2 deti
a do veku v rozmedzí 1-6 rokov - 2 deti a nad 7 rokov - 7 detí.

-97-



·tatistika uvádza, Ïe v 11 prípadoch úmrtia príãinu smrti nes-
tanovil lekár. Najviac osôb zomrelo na chorobu oznaãovanú ako
"gümökór" 19 a 8 detí na ãrevnú chorobu hnaãku a 24 sa naro-
dilo uÏ veºmi slab˘ch. Na starobnú slabosÈ - ºudia uÏ veºmi starí
- t˘ch zomrelo na túto diagnózu 27. ZaujímavosÈou je, Ïe dvaja
ºudia zomreli v dôsledku nehody a jeden bol zavraÏden˘ - to sú
ako násilné príãiny úmrtia. [43]

9.6 Obecná správa v priebehu tohto storoãia

Aj v priebehu 19.storoãia sa v obciach vytvárala funkcia
richtára. Bol akousi spojkou medzi pánom a obcou, medzi
zemanom a poddan˘mi. Richtár je názov prevzat˘ z maìarãiny
- "biro" preslovenãen˘ na "bírov" a veºmi rozumného "bírova"
obyvatelia obce oslovovali aj "sovgabírov". Do tejto funkcie sa
dostával ãlovek z vôle pána a neskôr notára. Boli to ºudia
negramotní, ktorí nevedeli ãítaÈ ani písaÈ. Staãilo, aby ãlovek bol
trochu bystrej‰í ako ostatní a prejavoval úctu k pánom. 

Záznamy o richtároch v na‰ej obci sa nachádzajú len veºmi
ÈaÏko. V archívnych materiáloch nie sú súvislé dokumenty z jed-
notliv˘ch rokov a tak aj záznamy, kto bol richtárom, nie sú uce-
lené. Najãastej‰ie sa nachádzajú v súpisoch, v úãtovacích do-
kladoch a v kore‰pondencii.
▲ V roku 1804 bol richtárom Andreus Behun senior, [3]
▲ v roku 1806 bol richtárom Martinus Janovcsiczko,

- prísaÏn˘ Andreas Gyusseszanov, [6]
▲ v roku 1810 bol richtárom Martinus Janostsin, [9]
▲ v roku 1828 bol richtárom Georgy Dzurino,

- prísaÏní Martinus Janotsin, 
• Stefan Janotsin, [13]

▲ v roku 1850 bol richtárom Josephus Behun, [44]
▲ v roku 1854 bol richtárom Joannes Balogh, [45]
▲ v roku 1888 bol richtárom Stofscik Jozef, [46]
▲ v rokoch 1890 aÏ 1893 bol richtárom Meszaros Mihaly, [46]
▲ v rokoch 1895 aÏ 1899 bol richtárom Balog János. [46,47]

Nové storoãie - 20.storoãie zaãínal nov˘ richtár - v roku
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1900 bol richtárom Meszaros Mihaly. [46] V rokoch 1890 aÏ
1901 bol notárom na notariáte v Kamenici nad Cirochou Laszlo
Komendlovics. Tento pracovník mal v profesii notár
odslúÏen˘ch 19 rokov. [48]

V rokoch 1901 aÏ 1905 bol richtárom Meszaros Mihaly,
ktor˘ v tejto funkcii slúÏil 5 rokov. [48] 

V rokoch 1906 aÏ 1909 bol richtárom Hrubovszki Györgi,
ktor˘ v tejto funkcii slúÏil 5 rokov. [49,50] Z funkãného obdobia
tohto richtára sa zachoval aj záznam o platiãoch dane v obci.
Najväã‰ím platiãom dane bol gróf Gejza Andrassy - platil 427
korún a 96 halierov. Podstatne menej platili ìal‰í: Fürszt Simon
68 korún a 67 halierov (ten mal krãmu), Remer Márhusz 64
korún a 32 halierov (pálil pálenku), Zisemlieska Karoly 24 korún
a Zsido Mihály (Janovczik) 23 korún a 84 halierov. KaÏd˘
z t˘chto daÀovníkov mal urãeného ãlena obecného zastupiteº-
stva, ktor˘ bol zodpovedn˘ za to, Ïe daÀovník daÀ zaplatí.
Obecné zastupiteºstvo malo okrem richtára ìal‰ích ãlenov -
obãanov - Balog János, Konaczko János, Rada Mihaly, Kurilla
Pal, Zsuzco András a Skuba János. 

Súhrnn˘ prehºad o v˘‰ke dani, ktorú vyberal obecn˘ úrad
v obci v rokoch 1899 aÏ 1908 je uveden˘ v tabuºke [38] :

1899 1902 1905 1908
Spolu priame dane 40,0 54,0
Iba z pozemkov 63,0 40,0
Ostatné priame dane 67,0 43,0
Ostatné obecné dodatoãné dane 927 1 006 755 868

V˘‰ka dane je uvádzaná v korunách. Na Èarchu obce
v tomto období neÏil nikto. VzdialenosÈ obce od "úradn˘ch"
miest v okrese bola takáto - oblastn˘ notár v Kamenici nad Ciro-
chou 4 km, oblastn˘ lekár a najbliÏ‰ia lekáreÀ boli v Humennom
9,9 km. Obec mala rozlohu katastra 5 987 katastrálnych jutár
a poãet obyvateºov - v roku 1900 aÏ 612, ale v roku 1910 len
526. [38]
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V rokoch 1911 aÏ 1917 bol richtárom Lyubiszak András,
ktor˘ v tejto funkcii slúÏil 7 rokov. [50] Na notariáte v Kamenici
nad Cirochou bol v rokoch 1902 aÏ 1909 notárom Buyövszki
Barna a slúÏil v tejto funkcii 8 rokov. V roku 1911 nastúpil na
úrad notár Buracsinzky Kolman, ktor˘ tu pôsobil len dva roky.
V roku 1913 nastúpil na pôsobisko notariátu nov˘ notár Var-
govits Bela a tu pôsobil aÏ do skonãenia prvej svetovej vojny
a rozpadu Rakúsko-Uhorska. [50] 

Zaujímavé údaje o menách a právnom postavení oby-
vateºov sú v˘kazy o voliãoch. Treba ale pripomenúÈ, Ïe volebné
právo v tomto období bolo viazané na "podstatu schopnosti"
obãana - nehnuteºn˘ majetok, priemyseln˘ obchod, príjem,
inteligencia a podºa star‰ieho práva. [51]

V roku 1861 sa konali voºby do krajinského snemu (parla-
mentu). Zo sumárneho v˘kazu prihlásen˘ch voliãov z obce
Kamienka mohlo ísÈ voliÈ celkom 31 voliãov - 30 na základe
majetku a 1 ako inteligencia. [48] Susedné obce - Kamenica
nad Cirochou mala 71 voliãov, HaÏín 46 a Chlmec 26. [51]

Obdobné "podstatné schopnosti" boli merítkom pre zoznam
voliãov do Uhorského snemu v roku 1880. Z obce Kamienka
právo voliÈ malo 29 obãanov - muÏov, z nich 25 roºníkov na zák-
lade vlastníctva pôdy, traja - lesník Dolenszki Karoly, krãmár
Reich Markus a mlynár Vrabely András na základe príjmu
a jeden na základe vzdelania - uãiteº Vojtuny János. Najm-
lad‰ím voliãom bol "urbársky gazda" Balog János mlad‰í - mal
len 23 rokov a najstar‰í tieÏ "urbársky gazda" Meszaros János
- mal 64 rokov. [52] 
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10. OBEC V OBDOBÍ 1.SVETOVEJ A 2.SVETOVEJ VOJNY
(v medzivojnovom období 1918-1945)

10.1 Obec v období 1.svetovej vojny

Veºk˘ rozruch v obci nastal po vyhlásení prvej svetovej
vojny. Zaãiatkom júla 1914 sa vo v‰etk˘ch chrámoch v Humen-
nom konali smútoãné bohosluÏby za zavraÏdeného následníka
trónu Franti‰ka Ferdinanda a jeho manÏelky. [1] 

V júli 1914 bola vyhlásená mobilizácia v‰etk˘ch vojakov do
37 rokov. Za krátky ãas bol vydan˘ rozkaz, aby kaÏd˘ roºník so
svojím povozom bol k dispozícii pre vojenské úãely. O niekoºko
dní cez ciro‰skú a laboreckú dolinu pochodovalo vojsko
k poºsk˘m hraniciam.

UÏ na zaãiatku vojny oblasÈ ciro‰skej doliny sa stala
dôleÏit˘m krvav˘m bojiskom. V septembri bola susedná obec
Kamenica nad Cirochou zamorená ustupujúcim vojskom, ktoré
prinieslo so sebou nákazlivé choroby, medzi nimi aj choleru.
Nemocní vojaci leÏali pod ‰írym nebom na dvoroch a umierali
bez lekárskeho o‰etrenia. V dÀoch 21.novembra 1914 prelomili
ruské vojská rakúsko-uhorské línie a postúpili do vnútrozemia
Rakúsko-Uhorska. [1] 22.novembra celé okolie obce Kamenica
nad Cirochou obsadili ruské vojská. Najkrvavej‰ie boje sa
odohrávali v priestoroch teraj‰ieho letiska, kde sa zrazili obidve
nepriateºské vojská v boji muÏ proti muÏovi. Tento boj si vyÏia-
dal stovky obetí. Po ‰tyroch dÀoch museli ruské vojská ustúpiÈ.
[2] Okupácia v‰ak priniesla obrovské ‰kody. Mnohé obce
v ciro‰skej a laboreckej doline a vo v˘chodnej ãasti Zemplína
boli ãiastoãne, alebo úplne vypálené. Obyvateºstvo pri‰lo
o svoje domovy a zásoby potravín. V Humenskom okrese utr-
pelo ‰kody 27 dedín a 1 226 osôb. Ich celková v˘‰ka dosaho-
vala 1 256 420 korún. [1] 

Okrem ‰kôd mali na obyvateºov ÈaÏk˘ dopad aj dôsledky
vojny, ako nedostatok pracovn˘ch síl, drahota, lístkov˘ systém,
nedostatok dôleÏit˘ch tovarov (mydlo, petrolej apod.), hroziaca
epidémia cholery.
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Vojna si vyÏiadala veºké obete na Ïivotoch a boli medzi nimi
aj obãania z na‰ej obce Kamienka. Z obce bojovalo na rôznych
bojiskách 42 obãanov a 18 sa uÏ nevrátilo do obce - padli. 

Z dostupn˘ch dokumentov je známe málo mien vojakov -
obãanov obce. Na zaãiatku vojny v roku 1914 odi‰iel na front
Salamon Andrej naroden˘ v roku 1881. ëal‰ím obãanom, ktor˘
v tomto období bol vojakom, je Lyubiscák Mihaly. Tento slúÏil
v Ungváre (teraj‰í UÏhorod) v roku 1918 - K.u.K Infantieregi-
ment N°66 I.Ersatzkompagnie a od 28.júla 1918 mu trvala 28
dÀová dovolenka. Návrat k regimentu bol 18.augusta 1918. [3]
Na frontoch bojovali aj ·kuba Ján naroden˘ v r.1890 a ·kuba
Andrej naroden˘ v r.1893 i Andrej Derdák naroden˘ v r. 1888.

V úmrtnej matrike zv.3 sú uvedení dvaja vojaci, ktorí padli
v 1.svetovej vojne. V roku 1914 v septembri padol pri
Komoroske (Galiczia) Andras Milcsik 39 roãn˘. V roku 1916
1.augusta padol pri Kutuzone (Galiczia) desiatnik 10.pe‰ej jed-
notky Gricsik András 39 roãn˘. [4]  

AÏ do konca vojny prechádzali cez celú dolinu Cirochy
a blízke dediny rakúsko-uhorské a nemecké jednotky a vo
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dvoch zajateck˘ch táboroch boli umiestnení ruskí a talianski
vojaci, vyuÏívaní ako lacná pracovná sila. [1] Chodili k roºníkom
na poºné práce, av‰ak väã‰ina sa zaoberala vyrezávaním
rôznych hraãiek, fajok a podobn˘ch predmetov z dreva, ktoré po
domoch predávali, alebo vymieÀali za potraviny. [2]

Na prvú svetovú vojnu smutne upomínajú cintoríny so
stovkami a tisíckami rusk˘ch, maìarsk˘ch a nemeck˘ch
vojakov v Snine, Stakãíne, vo Veºkej Poºane a aj nad obcou
v Kamenici nad Cirochou. [5] Cintorín v Kamenici nad Cirochou
má ‰tvorcov˘ tvar, po obvode so Ïiv˘m plotom. Pozostáva z 54
jednotliv˘ch hrobov a 4 hrobov s 5 a viac vojakmi. V hroboch je
pochovan˘ch 112 prevaÏne neznámych vojakov. [6] 

Nové nádeje pre obyvateºstvo sa zrodili, keì sa v jeseni
1918 vojna skonãila a na troskách rakúsko-uhorskej monarchie
vznikla âeskoslovenská republika.

Uzavretie mieru neznamenalo okamÏité uspokojenie situá-
cie a pomerov pre obyvateºstvo vojnou ÈaÏko postihnutého oko-
lia Humenného.

Územie Zemplína dlho zostalo pod kontrolou maìarsk˘ch
úradov. Prichádzajúci vojaci z frontov doniesli aj revoluãné
my‰lienky a tie sa prejavili v tom, Ïe bola vytvorená Maìarská
republika rád a v júni 1919 bola v Pre‰ove vyhlásená Slovenská
republika rád. [5] Situácia sa zaãala postupne upokojovaÈ prí-
chodom ãeskoslovenskej armády na zaãiatku júlov˘ch dní aÏ do
Humenného. Prichádzajúce ãeskoslovenské vojsko obnovilo
poriadok v Humennom a v celom okolí. [1] 

10.2 Obdobie po 1.svetovej vojne

Humenné si zachovalo po 1.svetovej vojne postavenie sídla
okresu. V období po vojne sa viackrát robila reforma verejnej
správy. V rokoch 1919 aÏ do konca roku 1922 mal Humensk˘
okres 52 obcí a bol jedn˘m z 11 okresov, ktoré boli súãasÈou
Zemplínskej Ïupy. V rozmedzí rokov 1923 aÏ 1928 po zrefor-
movaní Ïupného zriadenia bol okres Humenné súãasÈou
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Ko‰ickej Ïupy, ktorú tvorilo 17 okresov s mestom Ko‰ice. V júli
1928 sa uskutoãnila ìal‰ia reforma verejnej a ‰tátnej správy.
Zru‰ilo sa Ïupné zriadenie a bolo nahradené krajinskou
správou. Humenné sa stalo jedn˘m zo 77 okresov vytvoren˘ch
v Krajine Slovenskej. Okres mal rozlohu 48 652 hektárov a jeho
súãasÈou bolo 46 obcí. [1]

Obec Kamienka aj naìalej patrila do okresu Humenné. Na
zaãiatku vzniku âeskoslovenskej republiky v roku 1919 to bola
Zemplínska Ïupa so sídlom v Michalovciach. V obci bolo 107
domov a Ïilo tu 286 obãanov muÏského pohlavia a 319 Ïen-
ského pohlavia, celkom 605 obãanov. Národnostné rozloÏenie
bolo nasledujúce: 502 osôb sa hlásilo k národnosti ãesko-
slovenskej, 12 osôb k maìarskej, 18 osôb k nemeckej, 71 osôb
k inej a len 2 osoby k rusínskej. Vy‰‰í poãet osôb inej národnosti
a aj nemeckej zrejme súvisí s t˘m, Ïe na píle pracovalo veºa cu-
dzincov - hlavne ºudí, ktorí sa prisÈahovali z Poºska (Haliãa). [7]

NáboÏenské vierovyznanie uÏ nebolo také rôznorodé. Pre-
vaÏovalo obyvateºstvo s rimokatolíckym vierovyznaním 555
osôb, len 24 osôb bolo gréckokatolíkov, 20 osôb Ïidovského
vierovyznania a len 6 obyvateºov obce sa hlásilo k evanjelikom. [7]

Notariát, matrika a po‰ta boli naìalej v Kamenici nad Ciro-
chou a okresn˘ súd, bern˘ úrad a ãetnická stanica boli
v Humennom. Farsk˘ rimokatolícky úrad bol v Ptiãom
a gréckokatolícky v Porúbke. VeºkosÈ katastrálneho územia
obce bolo 5 987 katastrálnych jutár. [7] 

Notárom v tomto období - teda po vojne a po vzniku
âeskoslovenskej republiky bol Július ·afranok. Notári zastávali
aj funkciu zapisovateºov - spracovávali zápisnice zo zasadnutí
obecného v˘boru. V zápisnici zo zasadnutia obecného v˘boru
z 20.11.1920 sú zaznamenaní ako obecní v˘borníci - Andrej
Vaºko, Michal ·kuba, Andrej Salamon, Andrej ZuÏo, Pavel
Gri‰ãík, Ján ·kuba, Andrej ªubi‰ãak, Michal Kico‰, Ján Îido
ml., ·tefan Pastirák. Obecné zastupiteºstvo malo 10 ãlenov -
v˘borníkov a jedenástym bol obecn˘ richtár - Ján Kurilla. [8]

V roku 1921 bolo vykonané sãítanie ºudu

-108-



v âeskoslovenskej republike ku dÀu 15.2.1921. Obec sa
rozrastala a uÏ tu bolo 117 domov - nárast 8 domov oproti roku
1919. Klesol poãet obyvateºov zo 605v roku 1919 na 517 v roku
1921, teda o 88 obyvateºov. Celkom bolo 242 obyvateºov
muÏského pohlavia a 275 obyvateºov Ïenského pohlavia.
Národnostné zloÏenie bolo s prevahou národnosti ãesko-
slovenskej 443 obãanov, 20 Ïidovskej, 2 ruskej, 5 maìarskej, 1
cudzozemec a 46 inej, tu je zapoãítan˘ch aj 39 obyvateºov
poºskej národnosti. [9] Oproti roku 1919 sa nehlásil k nemeckej
národnosti nikto a poklesol poãet obãanov inej národnosti o 25,
ão súviselo s poklesom v˘roby na píle.

NáboÏenské vierovyznanie u obyvateºov zostalo s preva-
hou rimokatolíkov 480, 15 bolo gréckokatolíkov, 2 evanjelici
a 20 izraelitov.

Bola to malá obec na poãet obyvateºov, ale veºká rozlohou
katastrálneho územia, ktoré bolo 3 445 hektárov, ão bolo
v okrese Humenné najväã‰ie. Nad 2 000 hektárov mali len
Humenné 2 566 ha, Kamenica nad Cirochou 2 329 ha a Adi-
dovce 2 079 ha. V obci bola píla a mlyn, ktoré boli v prevádzke. [9]

âeskoslovenská republika bola kapitalistick˘m ‰tátom
a nepodarilo sa jej vyrie‰iÈ sociálne problémy na v˘chodnom
Slovensku. Ani pozemková reforma situáciu nevyrie‰ila.
V okrese Humenné bolo zabrané na pozemkovú reformu 49,3%
pôdy. Pôda totiÏ pri reforme nebola prideºovaná bezzemkom
a drobn˘m roºníkom, ale bola predávaná. Pôdu si teda mohol
kúpiÈ len ten, kto mal peniaze, alebo sa musel zadæÏiÈ. [10]
V susednej obci Kamenica nad Cirochou v roku 1925 boli roz-
parcelované grófske pozemky pri cintoríne, ktoré si obyvatelia
odkúpili. Na t˘ch miestach postavili novú ‰tvrÈ. [11] O parcelácii
v obci Kamienka sa Ïiaº nedá uviesÈ niã, nakoºko nie sú
v archívoch dostupné resp. sa nezachovali potrebné dokumen-
ty. V období parcelácie poÏiadali a nakoniec aj dostali okolité
obce Veºká Kamenica, Modra, Ptiãie, Porúbka, Chlmec podiely
z lesa grófa Gejzu Andrassyho. [12] Preão nepoÏiadala na‰a
obec, to sa Ïiaº uÏ nedozvieme. 
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Hospodárenie v obciach na Slovensku v tomto období je
obsiahnuté v notárskej ‰tatistike. [13]

Obec v roku 1927 mala 517 obyvateºov a obecn˘ chotár
rozlohu 5 987 katastrálnych jutár. Celková rozpoãtová potreba
obce na rok 1927 bola 2 664 korún. V˘‰ka obecnej priráÏky bola
v roku 1925 - 155, v roku 1926 - 190 a v roku 1927 - 200. Maje-
tok obce vo vkladoch bol 2 357,05 korún. [13]

Celkov˘ prehºad o obci dáva ‰tatistika na základe v˘sledkov
sãítania ºudu z 1.12.1930. [14]

V roku 1930 mala obec 115 domov a 590 obyvateºov
celkom. Národnostné zloÏenie bolo podobné ako v pred-
chádzajúcich rokoch. K ãesko-slovenskej národnosti sa hlásilo
453 obyvateºov, 98 bolo cudzozemcov, 8 ruskej národnosti, 2
nemeckej, 1 maìarskej, 10 Ïidovskej a 18 inej (v tom 12 oby-
vateºov cigánskej národnosti). Tomuto národnostnému zloÏeniu
odpovedalo aj rozloÏenie podºa náboÏenského vyznania - 505
bolo rimokatolíkov, 63 gréckokatolíkov, 4 evanjelici, 11 izraeli-
tov a 7 bolo bez vyznania.

Obec mala najväã‰ie katastrálne územie 3 445 hektárov.
Toto územie leÏalo v okrese Humenné. Do okresu Humenné
patrilo 46 obcí, 7 notárstiev a 6 ãetnick˘ch staníc. Obec patrila
pod notárstvo a ãetnícku stanicu v Kamenici nad Cirochou. [14]

10.3 Vojenské lesy - úzkokoºajka

V rokoch 1933 aÏ 1935 do‰lo v oblasti Vihorlatsk˘ch vrchov
ku zmene vlastníckych vzÈahov. DÀa 1.10.1933 bol vykúpen˘
rozsiahly majetok - lesy a poºné majetky od b˘valého grófa
Gejzu Andrassyho v oblasti Kamenice nad Cirochou, Kamienky,
Modrej a ìal‰ích okolit˘ch dedinách pre âeskoslovensk˘ ‰tát.
Tento majetok tvoril podstatnú ãasÈ Vojensk˘ch lesov a majetkov
so správou v Kamenici nad Cirochou. K tomuto bol v roku 1935
vykúpen˘ majetok Zemplínskeho lesného hospodárstva v kata-
strálnych územiach Dlhé, Vaºa‰kovce a Snina. Na juÏnej strane
Vihorlatsk˘ch vrchov boli ‰tátom vykúpené lesy v katastrálnych
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územiach Klokoãov, Kusín, Jovsa a KaluÏa. [10]
Na základe zákona ã.63/1935 Zb. do‰lo ku vzniku vojenského

cviãi‰Èa v priestore Vaºa‰kovce a k vysídleniu obce, ktoré bolo
prevedené k 1.10.1937 na pozemky a domy blízko Humenného. [10]

V období vlastníctva lesov grófom
Andrassym obchod s drevom prekvital.
Doprava dreva z lesa bola problémom
aj v predchádzajúcom období. Drevo sa
z porastov pribliÏovalo poÈahmi - pomo-
cou ÈaÏn˘ch koní, ìalej sa zváÏalo na
vozovku resp. Èahaním kmeÀov po fur-
mansk˘ch cestách. VyÈaÏené drevo,
hlavne "metrovica" sa pribliÏovalo aj
gravitaãne - "riÏÀami". RiÏne boli Ïºaby
urobené z dreva, po ktor˘ch sa krátke
metrové kusy dreva samospádom
dopravili z miesta ÈaÏby aÏ na miesto,
odkiaº sa odváÏalo ìalej. To bola

"suchá" riÏÀa tam, kde bol väã‰í spád. Pri men‰ích spádoch sa
vyuÏívali "mokré" riÏne. Îºaby boli vlastne drevené korytá
urobené z dosák - z for‰tov tak, aby viedli vodu a tá splavovala
drevo aÏ na miesto ìal‰ieho odvozu. To sa dalo vyuÏiÈ len tam,
kde bol nejak˘ potôãik.

Veºmi známou "suchou" riÏÀou bola riÏÀa z pod vrcholu
Vihorlatu aÏ k potoku Rika. Obdobne známou "mokrou" riÏÀou
bola riÏÀa v oblasti HaÏinske, KoÀské aÏ k budove správy
Vojensk˘ch lesov. Tak sa pribliÏovalo drevo aj k úzkokoºajke.

V˘stavbu úzkokoºa jne j  
Ïeleznice urobil ist˘ KlúÏ z Pod-
karpatskej Rusi na úseku okolo 9
km. Lesná Ïeleznica vychádzala
zo Ïelezniãnej stanice v Kameni-
ci nad Cirochou aÏ do Kamienky
a ìalej do lesa údolím potoka
Rika. Táto trasa v uvedenej
dæÏke stála uÏ v roku 1928. Bola
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prevádzkovaná konsk˘mi poÈahmi. Okolo roku 1930 sa objavili
parné lokomotívy, ktoré sa vykurovali drevom. Obsluhovali ich
bratia Minichovci a ìal‰í obãania z dedín po zloÏení pred-
písan˘ch skú‰ok. Iskrami z komínov boli spôsobené neraz
lesné poÏiare, zhoreli aj desiatky praÏcov na úzkokoºajnej
Ïeleznici a dokonca aj drevené mosty ponad Riku. Odvtedy aÏ
dodnes sa volajú spálené mosty. [15]

Na úzkokoºajke sa
vyskytovalo mnoÏstvo
havárií. Vagóny dlhé päÈ
metrov naloÏené drevom
a pospájané sa pú‰Èali
dole úzkokoºajkou len
"brzdami" - totiÏto vagóny
boli vybavené iba ruãn˘-
mi brzdami, s ktor˘mi
manipulovali robotníci

"brzdári". Raz sa stalo, Ïe v jednom úseku sa vozÀové spojenie
roztrhlo a vagóny zi‰li do údolia, kde zabili koÀsk˘ poÈah,
s ktor˘m manipuloval pohoniã na koºajniciach. [15] Obdobne to
bolo pri havárii, kedy sa vagóny vykoºajili aj s brzdármi a ìal‰ími
robotníkmi a do‰lo k úrazom s trval˘mi následkami (napr. robotník
Ján Vojtko mal polámanú nohu, ktorú v kolene nezoh˘bal).

Úzkokoºajka bola postupne
predæÏená a zrekon‰truovaná. Pri
rekon‰trukcii do‰lo k úprave spá-
dov˘ch pomerov trate, v˘mene
koºajníc za väã‰ie, v˘stavbe
nov˘ch mostov. Táto trasa takto
upravenej lesnej Ïeleznice do-
siahla celkovej dæÏky cca 14 km.
Na túto lesnú Ïeleznicu boli nasadené dieselelektrické loko-
motívy a vagóny zo zru‰enej úzkokoºajky VLS Horná Planá. [10]

V rokoch 1970-1972 do‰lo v dôsledku znaãného rozmachu
ÈaÏby dreva a automobilového priemyslu k postupnej likvidácii
úzkokoºajky. S v˘stavbou lesnej dopravnej siete na celom

-112-



území podniku VLM sa zaãalo uÏ v 60.rokoch 20.storoãia.
V oblasti na‰ej obce to bola v˘stavba cestnej siete v ÈaÏk˘ch
terénoch - cesta Kamienka - Jovsa prechádzajúca údolím poto-
ka Súcha, cesta údolím potoka Rika s odboãkami a pod. Pos-
tupne sa preto odstavovala traÈ úzkokoºajky a na jej trase sa
stavala bezpeãná cesta. [15] Posledná ãasÈ lesnej Ïeleznice
údolím Riky bola zru‰ená v roku 1975. [10]

Na Ïelezniãnej stanici v Kamenici nad Cirochou sa dlhé
roky nachádzali ãasti z b˘val˘ch nákladn˘ch vozÀov. Ako pa-
miatka na úzkokoºajku stojí pred podnikom Vojenské lesy
v Kamenici nad Cirochou na koºajniciach parná lokomotíva.
Dieselelektrick˘ ru‰eÀ stál dlh˘ ãas pokazen˘ pri píle na
Ïelezniãnej stanici. V roku 1982 bol odtiaº odvezen˘ do Detvy,
kde po oprave slúÏil ako muzeálny exponát. [15]

Úzkokoºajka z Kamenice do Kamienky aÏ pod vrch Vihorlat
sa uÏ stala minulosÈou. Pre uplynulú dobu bola v‰ak v˘znam-
n˘m medzníkom pokroku. ªudia, ktorí na nej pracovali, spomí-
nali len v dobrom a dne‰ná generácia o tom vie len z rozpráva-
nia spoluobãanov.

Vojenské cviãi‰te a strelnica vybudovaná v lesoch pri
Vaºa‰kovciach slúÏila na v˘cvik delostrelcov. T˘m ale bol
obmedzen˘ prístup do priestoru Vojensk˘ch lesov. V dobe, keì
sa vykonávali streºby na hornom konci, nad dedinou, na v⁄‰ku
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Harby vyvesovali stráÏni vojaci ãervenú zástavu. Zástavu bolo
vidieÈ ìaleko a t˘m bolo pre obyvateºov obce upozornenie, Ïe
vstup do lesov je zakázan˘.

V súvislosti z v˘stavbou a prevádzkou vojenského cviãi‰Èa
boli v Kamenici vybudované vojenské pavilóny neìaleko
Ïelezniãnej zastávky. V tom istom období boli dané do uÏívania
nové kasárne, vybudované na hornom konci Kamenice, pri
liehovare. V roku 1936 bolo vybudované vojenské letisko, ktoré
vyuÏíval Zväzarm pre v˘cvik plachtárov a para‰utistov. [2] 

Vihorlatské vrchy sú veºmi pekné pohorie s rozmanitou
botanickou ‰truktúrou, lesn˘mi porastami a aj lesnou zverou.
Toto v‰etko v‰ak malo a má obmedzenie preto, Ïe je tu vojen-
sk˘ priestor. Tento priestor bol a je nav‰tevovan˘ mnoh˘mi v˘z-
namn˘mi osobnosÈami. V období Slovenského ‰tátu tu bol na
náv‰teve aj jeden z v˘znamn˘ch ãlenov generálneho ‰tábu
hitlerovského Nemecka. Generál Paulus bol jedn˘m z ge-
nerálov na spracovanie koneãnej verzie plánu "Barbarosa" -
napadnutie Sovietskeho zväzu. Tento plán bol vo februári 1941
schválen˘ a do príchodu zimy mal byÈ Sovietsky zväz porazen˘.
22.júna 1941 do‰lo k prepadnutiu Sovietskeho zväzu - blesková
vojna (ako ju oznaãovali nemeckí pohlavári) nepokraãovala
podºa plánu. V septembri - októbri 1941 vykonal generál Paulus
sluÏobné cesty na front. Pri jednej z t˘chto ciest sa zastavil vo
Vojenskom priestore Vaºa‰kovce a bol aj v lesnej chate na
Zalomke. Zúãastnil sa na poºovaãke, ulovili statného jeleÀa. Na
poºovaãke sa zúãastnili aj obãania z obce Kamienka - vedúci
polesia  Mlynarãík, lesníci Jozef Slosjar Andrej ZuÏov a robotník
Rudík. No museli maÈ aj tlmoãníka a t˘m bol Fabian, uãiteº me‰-
tianskej ‰koly v Humennom. Pán Mlynarãík pri‰iel za vedúceho
polesia do Kamienky v roku 1939 z Topoli. Pôsobil tu aÏ do svo-
jej smrti 10.2.1944 a je pochovan˘ na cintoríne v Humennom.

Generál Paulus vzhºadom na to, Ïe vojenské operácie na
fronte nepokraãovali podºa plánu, sa v januári 1942 stal
veliteºom 6.armády. Skonãil neslávne, po obkºúãení v novembri
1942 bol 31.1.1943 zajat˘. Toto je vybrané z jeho spomienok

-114-



a rozhovorov s novinármi v zajatí. Generál Paulus bol
v 80.rokoch 20.storoãia prepusten˘ zo zajatia.

10.4 Obec v období Slovenského ‰tátu

âeskoslovenská republika nedokázala vyrie‰iÈ otázku
vzájomného spoluÏitia âechov a Slovákov v jednom ‰táte. Toto
nahrávalo politike Hlinkovej ºudovej strany. V roku 1938 v Îiline
6.októbra bol HSªS prijat˘ Manifest slovenského národa, ktor˘
oznamoval nastolenie slovenskej autonómie v rámci
âeskoslovenskej republiky.

Keì âeskoslovensko zradené svojimi spojencami neprijalo
pomoc Sovietskeho zväzu, prijalo Mníchovsk˘ diktát a odstúpi-
lo pohraniãné územia hitlerovskému Nemecku. Územné poÏia-
davky Maìarska a Poºska boli rie‰ené Viedenskou arbitráÏou
1.11.1938, podºa ktorej juÏná ãasÈ Slovenska pripadla
Maìarsku, niektoré územia na severe Slovenska Poºsku.

V marci 1939 pod hrozbou okupácie Slovenska vyslovil
predseda slovenskej autonómnej vlády súhlas s odtrhnutím od
âeskoslovenskej republiky a s vytvorením samostatného
Slovenského ‰tátu. [10]
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Viac, ako sa predpokladalo, sa okresu Humenné a celého
okolia dotkli následky Viedenskej arbitráÏe. Humenné zostalo
bez Ïelezniãného spojenia s ostatn˘m územím Slovenska,
nakoºko traÈ v úseku okolo Michaloviec pripadla Maìarsku. T˘m
bola preru‰ená osobná i nákladná Ïelezniãná doprava. Toto
nemohlo vyváÏiÈ ani posilnenie autobusového spojenia s Vra-
novom a Pre‰ovom. VyÏadovalo si to rie‰enie vybudovaním
Ïelezniãnej trate Pre‰ov - Vranov - StráÏske. [1] 

·tátnej správy v okrese Humenné sa dotkli aj závery
rozhraniãovacej komisie slovensko-maìarskej zo dÀa 4.apríla
1939. Podºa záverov komisie bolo 34 obcí s 19 496 obyvateºmi
Sninského okresu okupovan˘ch aÏ do jesene 1944 horthy-
ovsk˘m Maìarskom, zvy‰n˘ch 15 obcí a mesto Snina boli
priãlenené k okresu Humenné. Okres Humenné mal pod
správou 60 obcí a bolo tak vytvoren˘ch 10 notárstiev. [16]

Slovensko zostalo hanebne oklie‰tené. V na‰om okrese sa
hranica s Maìarmi ustálila na ãiare: Vaºa‰kovce, Snina, Pãolin-
né, Parihuzovce a Hostovice. Obce na v˘chod od nich patrili
Maìarsku. [11] Vihorlatské vrchy sa tak dostali aÏ celkom na
v˘chodn˘ okraj Slovenského ‰tátu.

V polovici roku 1939 bol schválen˘ ústavn˘ zákon o Ïup-
nom zriadení, ktor˘ nadobudol platnosÈ 1.januára 1940. Humen-
né aj s okolím bolo zaradené do novoutvorenej ·ari‰sko-zem-
plínskej Ïupy - Ïupné mesto Pre‰ov.

Na území v˘chodného Slovenska bolo uÏ v roku 1939 zria-
den˘ch niekoºko pracovn˘ch táborov, kde sústreìovali Îidov.
Tak˘to tábor bol aj pri Humennom. Po 31.8.1941 z t˘chto
táborov transportovali v‰etk˘ch väzÀov. V septembri 1941
vydala slovenská vláda tzv. Ïidovsk˘ kódex, ktor˘ proklamoval
odstránenie "rasovo menejcenn˘ch obãanov". Z okresu Humen-
né bolo do októbra 1942 odtransportovan˘ch 2 600 Ïidov. [16]

Medzi t˘mito Ïidmi bolo aj 11 Ïidov z na‰ej obce. Obec
mala veºkosÈ katastra 3 445 ha. Poãet domov v obci v tomto
období bol 108. Poãet obyvateºov je v Lexikóne z roku 1942
uveden˘ v rokoch: 1910 - 526, 1930 - 590 a v roku 1940 - 511
obyvateºov. Po‰ta, Ïelezniãná stanica, Ïandárska stanica

-116-



a notariát boli v Kamenici nad Cirochou. Zdravotn˘ obvod pre
obec bol v Humennom. Farsk˘ úrad pre rimokatolíkov bol
v Ptiãom a gréckokatolíkov v Porúbke. [17] Notárskych úradov
v okrese Humenné bolo 10. Do notariátu Kamenica nad Ciro-
chou patrili obce - HaÏín, Kamenica nad Cirochou, Kamienka,
Lackovce a Modra. [17]

ZamestnanosÈ v obci bola malá. PrevaÏná väã‰ina oby-
vateºstva bola zamestnaná v poºnohospodárstve. V období
rokov 1926-1930 bolo v obci evidovan˘ch 50 gazdov, ktorí
odvádzali dôchodok na katolícku faru do Ptiãieho. Tento poãet
gazdov poklesol na 47 v rokoch 1931-1935 a v ìal‰ích rokoch
1936-1940 aÏ na 45 gazdov. [18] 

Medzi t˘ch 45-tich gazdov, ktorí odvádzali dôchodky na
faru, patril aj starosta obce Andrej Salamon. Za starostu bol
zvolen˘ v roku 1931 (po návrate z Kanady). Tu v obci potom
hospodáril na vlastnom majetku zdedenom po otcovi a súãasne
bol aj starostom obce aÏ do konca roku 1939. Po vzniku Sloven-
ského ‰tátu bol zaãiatkom roku 1940 tejto funkcie pozbaven˘. [19]

Nastalo urãité "prechodné obdobie", v ktorom notariát
v Kamenici vykonával aj funkciu zastupovania starostu.
V rokoch 1940-41 boli okresn˘mi úradmi rozpú‰Èané obecné
zastupiteºstvá. V na‰ej obci bolo obecné zastupiteºstvo roz-
pustené návrhom okresného úradu v Humennom zo dÀa
6.2.1941. Namiesto starostu boli menovaní Ïupn˘m úradom
vládni komisári. Za vládneho komisára v obci Kamienka bol
v˘merom Ïupného úradu z 20.4.1941 vymenovan˘ Michal
âamák. Ten zastával túto funkciu aÏ do oslobodenia obce
v novembri 1944. [20]

Obdobn˘ stav v zamestnanosti ako v na‰ej obci bol v celom
okrese Humenné. Poãtom hospodárstiev síce prevládali pre-
dov‰etk˘m malí roºníci, ale väã‰ia ãasÈ pôdy bola v rukách
veºkostatkárov. V roku 1940 vtedaj‰ie úrady v okrese evidovali
5 veºkostatkárov, ktorí vlastnili od 50 do vy‰e 1000 ha poºno-
hospodárskej a lesnej pôdy. Len piati veºkostatkári z Kamenice,
Dlhého, Sniny, âerniny a Turcoviec vlastnili takmer 6000 ha
poºnohospodárskej a lesnej pôdy. [16] V obci Kamienka vlastnil
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pozemky veºkostatkár na panstve Kamenica Gejza Andrassy.
V oblasti ·ari‰sko-zemplínskej Ïupy bola veºká nezamest-

nanosÈ. Urãité zlep‰enie nastalo v˘stavbou Ïelezniãnej trate
Pre‰ov - Vranov - StráÏske, ktorá zaãala slávnostn˘m v˘kopom
pána prezidenta Dr. Jozefa Tisu v Kapu‰anoch 29.júna 1939.
Îelezniãná traÈ Pre‰ov - StráÏske bola slávnostne uvedená do
prevádzky 5.9.1943. [21] T˘m sa dosiahlo Ïelezniãné prepoje-
nie okresu Humenné s ostatn˘m Slovenskom. To bola urãite
veºká slávnosÈ o ktorej referovala aj vtedaj‰ia tlaã. Veºkú publi-
citu venovala tlaã aj správam o ceste "vodcu a prezidenta"
medzi na‰im ºudom, ktorá bola "veºk˘m sviatkom v˘chodu
‰tátu". Pán prezident Dr. Jozef Tiso priletel 6.júla 1942 na
letisko do Kamenice nad Cirochou, kde ho ãakali poãetné davy
obyvateºstva zorganizované HªSS. Na tomto privítaní sa
zúãastnili aj obyvatelia obce. Îiaci zo ‰kôl blízkeho okolia vytvo-
rili ‰palier a mávali zástavkami. Bola to veºkolepá oslava
a udalosÈ pre túto oblasÈ. Prezident nav‰tívil aj hrob Dobrian-
ského v âertiÏnom a potom sa zastavil aj na námestí v Humen-
nom "kde mu obãianstvo pripravilo veºmi srdeãné a úprimné
privítanie." [1]

10.5 Obdobie 2.svetovej vojny

V júni 1941 vypukol vo svete nov˘ poÏiar. Hitlerovské
Nemecko zákerne prepadlo Sovietsky zväz a r˘chlo postupova-
lo do vnútra. V okolí obce Kamienka sa to prejavilo t˘m, Ïe
letisko v Kamenici oÏilo lietadlami a celá oblasÈ bola preplnená
vojskom.

Vojensk˘ stav si vyÏiadal osobitné opatrenia v zásobovaní.
Pre ÈaÏko pracujúceho bola denná dávka 10 dkg múky a pre
ostatn˘ch 7 dkg múky.

Po vyhlásení druhej svetovej vojny aj vojenská posádka
z Kamenice nad Cirochou bola odvelená na v˘chodn˘ front.
Súãasne odi‰la aj guºometná rota vedená dnes uÏ hrdinom
Jánom Nálepkom. Menovan˘ dlh‰iu dobu pôsobil v posádke
v Kamenici nad Cirochou vo funkcii veliteºa roty poddôstojníck-
ej ‰koly. Mnohí slovenskí vojaci bojujúci na v˘chodnom fronte
v príhodnej chvíli dobrovoºne pre‰li na stranu Sovietskej armády
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a neskôr bojovali v partizánskych oddieloch, alebo boli zaradení
do âeskoslovenského armádneho zboru.

Situácia na bojiskách frontu, po nenaplnení sa predpok-
ladov bleskovej vojny, sa zaãala v rokoch 1942-43 vyvíjaÈ
v neprospech Nemcov a ich spojencov. Proti okupantom
aktívne vystúpilo obyvateºstvo národov celej Európy. V zázemí
- tyle nepriateºa sa zaãal organizovaÈ ìal‰í front - partizánske
hnutie. Vihorlatské vrchy, v ktor˘ch leÏí na‰a obec, poskytovali
vhodné podmienky pre tento spôsob boja.

Prvou partizánskou skupinou vo Vihorlatsk˘ch vrchoch
a zároveÀ prvou na Slovensku bola Bojová Jáno‰íkova druÏina,
ktorej velil Pavol Boro‰. Pavol Boro‰ ako predstaviteº ilegálnej
KSS sa skr˘val v lesoch uÏ od roku 1941. [22] Táto druÏina
zahájila ãinnosÈ v marci 1942 a mala 19 ãlenov a veºmi veºa
pomocníkov z radov˘ch obãanov okolit˘ch dedín. Jedn˘m
z nich bol aj ná‰ obãan Gregoroviã Andrej. Boro‰ a Gregoroviã
sa poznali dlh‰iu dobu a nav‰tevovali sa. Ná‰ obãan mal to
‰Èastie, Ïe v apríli 1942, kedy bola druÏina na Pirnagovom vrchu
prepadnutá, tam nebol. Po tomto prepadnutí bola skupina
rozbitá a prestala existovaÈ. O smrti Pavla Boro‰a nie sú pres-
né správy. [10] V súãasnosti je na jej mieste ako pamätník vybu-
dovaná symbolická zemºanka a tabuºa.

Do vypuknutia SNP pôsobila vo Vihorlatsk˘ch vrchoch aj
partizánska jednotka Pugaãev. Tento oddiel vznikol zo soviet-
skych uteãencov a mal tábor na Babeji. Po vypuknutí povstania
sa ãasÈ oddielu pripojila v Slánskych vrchoch do zväzku âapa-
jev. Na Babeji je pamätná tabuºa, kde sú uvedené oddiely Jas-
trib, KriváÀ a Pugaãev. [22]

Základ partizánskeho oddielu Jastrib utvorila spravodajsko-
prieskumná skupina pri 4.ukrajinskom fronte. Ku skupine sa
pripojila skupina ãeskoslovensk˘ch vojakov. Skupine na zaãia-
tku velil P.M.Donov, neskôr M.Z.SeÀa. Jednou z akcií tejto
skupiny bolo podmínovanie cesty medzi Kamenicou a Kamienk-
ou, ktorá mala tragick˘ koniec. Pri v˘buchu jednej míny bol
jeden vojak usmrten˘ a ìal‰í dvaja zastrelení nemeck˘mi vojak-
mi. Pochovaní sú v hrobe Na Stráni. Len jednému zranenému
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sa podarilo dostaÈ aÏ ku skupine KriváÀ, kde potom na násled-
ky zranenia a prevozu zomrel. [10] 

Zo skupiny Jastrib sa vyãlenila samostatná skupina, ktorá
vytvorila samostatn˘ slovensk˘ partizánsky oddiel VeÏa. V tejto
skupine bolo 21 partizánov, ktorí boli z okresov Michalovce
a Humenné. V tejto skupine bol aj Andrej Gregoroviã, obãan
na‰ej obce. [23] Veliteºom bol Ján Boro‰, syn Pavla Boro‰a.
Oddiel mal neskôr 104 príslu‰níkov, z toho 70 Slovákov
z okolit˘ch podvihorlatsk˘ch obcí. V zozname ãlenov par-
tizánskeho oddielu VeÏa je aj Andrej Gregoroviã uveden˘ pod
ãíslom 34. [24] Tento oddiel uskutoãnil 18 bojov˘ch akcií a mal
vybudovan˘ tábor pod Kyjovom. Dnes je západne od vrcholu
Kyjov vybudovaná symbolická zemºanka a pamätná tabuºa.

V priestoroch Kamenica - Kamienka - Vaºa‰kovce pôsobila
partizánska skupina BohuÀ, veliteº major Kozlov. Bola to
skupina so zvlá‰tnym poslaním, plnila spravodajské úlohy. [25] 

Na vrchole PeÀaÏník mal svoj tábor samostatn˘ partizánsky
oddiel ãeskoslovensko-sovietsky - BorkaÀuk. Bol vysaden˘ do
vihorlatského pohoria 27.septembra 1944 a veliteºom bol Vasiº
Mohorita. Vykonávali spravodajskú, diverznú a prepadovú ãin-
nosÈ. UskutoãÀovali aj masovopolitickú prácu medzi oby-
vateºstvom v tejto oblasti. Tento oddiel velenie 1.ukrajinského
frontu stiahlo z tejto oblasti  uÏ 12.novembra 1944 na oslobo-
dené územie za front. [23]

Poãtom najväã‰ia bola ãeskoslovenská partizánska brigáda
KriváÀ. Táto brigáda sa sformovala z vojakov a dôstojníkov
dvoch divízií - v˘chodoslovenského zboru, ktorí pred nemec-
k˘m odzbrojením odi‰li do hôr. Táto brigáda operovala v oblasti
Poloninsk˘ch Karpát - Vy‰ná a NiÏná Jablonka - Papín - Adi-
dovce - Pãolinné. Koncom septembra 1944 sa presunula do
Vihorlatsk˘ch vrchov. O tomto presune je spomienka priameho
úãastníka poruãíka slovenskej armády ·tefana âernáka, rodá-
ka z Ivanãinej pri Martine: "Ná‰ samotn˘ presun nebol
jednoduch˘. Aj keì nás kryla noc, orientácia v neznámom
teréne bola ÈaÏká. Veºkú sluÏbu pre nás urobil ist˘ lesník z obce
Zubné, jeho meno si uÏ nepamätám, ktor˘ tento terén i cesty
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v Àom dôverne poznal. Kdesi v lese sme na‰li kus fosforesku-
júceho dreva, dali sme si z neho kúsky za ãiapky, aby sme sa
tu v tme neroztratili. S prieskumn˘m oddielom z Vihorlatu sme
sa stretli, keì sme sa brodili rozvodnenou riekou Cirochou,
okolo tretej hodiny nadránom pri obci Belá nad Cirochou." [26] 

Vojaci po príchode do Vihorlatsk˘ch vrchov vstúpili do
priestoru partizánskeho oddielu Jastrib, ktor˘ im uvoºnil svoje
stanovi‰tia. V novom priestore zaãali budovaÈ opevÀovacie
práce, ochranu aj ochranné zemºanky. Veliteºom oddielu bol
pplk. Jozef Vogel, zástupcom kpt. Jozef Tabi‰ a náãelníkom
‰tábu npor. Viliam Savko. [23]

Oddiel - brigáda KriváÀ vykonávala bojovú ãinnosÈ na
veºkom operaãnom priestore. Na zaãiatku to bola oblasÈ okolo
Papína - Adidoviec - Hostovíc aÏ Pãolinného. A po príchode do
priestoru vihorlatsk˘ch lesov to bolo v oblasti juÏnej aj severnej
ãasti Vihorlatsk˘ch vrchov.

Partizánsku brigádu KriváÀ prepadli nemeckí vojaci
a vlasovci 11.novembra 1944. Dostali sa aÏ do bezprostrednej
blízkosti, asi 20 m od veliteºskej zemºanky. Krátky, asi
desaÈminútov˘, ale siln˘ útok spôsobil medzi partizánmi veºk˘
zmätok. Vojaci sa rozutekali neorganizovane na v‰etky strany,
viacerí z nich bez zbraní, ba aj neobleãení. [23]

Na druh˘ deÀ po tomto útoku na‰li obãania na‰ej obce jed-
ného z partizánov - poruãíka ·tefana âernáka z omrzlinami na
nohách v údolí potoka Rika. Zniesli ho do hájenky k MiÏákovi
(hájenka dnes uÏ neexistuje) a tu sa lieãil. Po oslobodení obce
ho lieãil rusk˘ lekár, ktor˘ mu veºmi pomohol. Zachránil mu
nohy.

·tefan âernák ako uãiteº zostal v na‰ej obci. Pôsobil spolu
s uãiteºkou Eleonórou Koutnou, neskôr sa zobrali a ako
manÏelia uãili v obci aÏ do konca ‰kolského roku 1977. Potom
zostali v obci ako dôchodcovia. V rokoch 1992-93 zomreli a sú
pochovaní na miestnom cintoríne.

Celá na‰a obec podporovala partizánske skupiny pôsobia-
ce v tejto oblasti. Najväã‰ia pomoc bola materiálna - potravi-
nová. Táto pomoc vyzerala takto - voz s konsk˘m záprahom
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obchádzal celú dedinu a kaÏd˘ dom - domácnosÈ dávala ão
mala a mohla (múku, zemiaky, zeleninu, fazuºu a pod.). Naz-
bierané potraviny si odviezla príslu‰ná partizánska skupina na
svoje stanovi‰te. Takéto obchádzky sa opakovali kaÏd˘ t˘ÏdeÀ,
pretoÏe v tejto oblasti bolo veºa partizánskych skupín.

Partizánske jednotky kontrolovali znaãnú ãasÈ územia okolo
Vihorlatu v okresoch Humenné a Michalovce. Ovládli veºk˘
lesn˘ komplex s rozlohou zhruba 800 km2, z toho lesn˘ porast
Vihorlatu zaberal asi 400 km2. [23] 

Na obec pri‰li aj zlé chvíle. NajÈaÏ‰ia bola na zaãiatku
novembra v roku 1944. Skupina partizánov postavila guºomet
do oblasti Nad Chrastky a ostreºovala cestu z Kamenice do
Kamienky. MoÏnoÏe veºk˘m ‰Èastím bolo to, Ïe pri ostreºovaní
auta v ktorom sa viezol veliteº nemeckého oddielu, ktor˘ bol
ubytovan˘ v Kamienke, nebol nikto zastrelen˘ ani zranen˘. Po
tomto incidente bol vydan˘ rozkaz - chlapov evakuovaÈ do kon-
centraãn˘ch táborov a dedinu vypáliÈ. Chlapov zhromaÏdili na
‰kolsk˘ dvor a robili sa ìal‰ie prípravy na vypálenie obce. Iba
vìaka úsiliu komisára obce Michala âamáka a uãiteºky
Eleonóry Koutnej ovládajúcej nemeckú reã, ktorí "uhovorili
a uprosili" nemeckého veliteºa, Ïe upustil od svojho úmyslu.
MoÏno k tomu prispelo aj to "‰Èastie", Ïe spomínan˘ streleck˘
incident bol bez obetí. Dvaja ºudia zachránili obec a jej oby-
vateºov od pohromy.

S pribliÏovaním sa frontu narastalo aj napätie u ºudí
v dôsledku moÏnej evakuácie. ËaÏko pochopiÈ, aby ktosi mal
nechaÈ svoje obydlie a kamsi odísÈ. Mnohí sa na to pripravovali
a ukr˘vali veci, najãastej‰ie zakopávali do zeme, resp. ukryli
a zamaskovali v pivniciach alebo stodolách. 

Pri prvej vlne evakuácie v októbri 1944 ãasÈ obyvateºov -
chlapov odi‰la aÏ do Humenného. Nasadli do pripraven˘ch
transportov. Podarilo sa im v‰ak z t˘chto transportov utiecÈ
a vrátiÈ sa späÈ. Väã‰ia ãasÈ obyvateºov "evakuovala" do lesa.
Bolo to do priestorov Na Lopu‰Èan, Za Skalu, Na Be‰ãidky a tak
podobne. V lese si zhotovili koliby a tak preãkali toto obdobie.

Druhá vlna evakuácie v novembri 1944 zastihla obãanov uÏ
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pripravenej‰ích. Mali uÏ pripravené koliby v lokalitách Na Har-
boch, Na Daºnim, Na Markovej - proste bliÏ‰ie k dedine. VyuÏili
to a stiahli sa do t˘chto provizórnych pripraven˘ch priestorov. 

Nech sa ºudia usadili kdekoºvek v lese, vzhºadom na nesko-
rú jeseÀ a veºmi daÏdivé poãasie, podmienky pre Ïivot to boli
veºmi nehostinné.

Aj obyvateºov na‰ej obce sa dotkli bolestné straty ich
najbliÏ‰ích. V âeskoslovenskom armádnom zbore pôsobili Ján
·kuba, Ján KuraÏ a Ján Reme‰ník. V‰etci traja padli v bojoch
pri Liptovskom Mikulá‰i, kde sú aj pochovaní.

Bezprostredne v obci na‰li smrÈ dvaja na‰i obãania. Krãmár
Andrej ªubi‰ãak bol v auguste 1944 zastrelen˘ na ceste
k budovám správy Vojensk˘ch lesov. Ku koncu bojov v tejto
oblasti v novembri 1944 bol zastrelen˘ aj ·tefan Vaºko. Jeho
telo sa na‰lo na ceste z Kamenice do Kamienky poniÏe "
hamornického" mosta.

Na frontoch v druhej svetovej vojne bojovali aj ìal‰í na‰i
obãania, medzi in˘mi aj dvaja rovesníci. Ján ·kuba prez˘vkou
"Kurtak", bojoval v Taliansku ako slovensk˘ vojak, domov sa
vrátil po skonãení vojny a Ján ·kuba prez˘vkou "Mlynár", bojo-
val na Ukrajine a pre‰iel na "druhú stranu", domov sa vrátil ako
príslu‰ník ãsl.armádneho zboru po skonãení vojny.

Pred príchodom frontu partizáni v tyle nepriateºa zorganizo-
vali niekoºko de‰truktívnych akcií. Jednou z nich bolo aj pod-
mínovanie Ïelezniãného mosta medzi obcami Kamenica
a Modra. Nemci pri náhlom ústupe vyhodili v Kamenici do pove-
tria hangár na letisku a Ïelezniãn˘ most. Celú Ïelezniãnú traÈ
z Humenného do Stakãína zniãili.

Pri bojoch o susednú obec Kamenica, ku ktor˘m do‰lo
v noci z 25. na 26.novembra 1944, boli v Kamenici zniãené dva
domy. Tieto boje sa na‰ej obce bezprostredne nedotkli.

Obec Kamenica aj Kamienka boli oslobodené 26.novembra
1944. Mnohí na‰i obãania sa v tento deÀ vybrali pe‰o do
Kamenice na kriÏovatku, aby uvideli rusk˘ch vojakov.

Po prechode frontu sa zapoãalo s organizovaním miestnej
milície, ktoré ale nena‰lo patriãnú odozvu.
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Prv˘m predsedom revoluãného NV po oslobodení bol
Andrej Gregoroviã. Jeho funkãné obdobie bolo veºmi krátke.
V období mesiacov marec - apríl 1945 bol zvolen˘ za predsedu
MNV Ján ·kuba s prez˘vkou MatisuliÀ.

10.6 Obecná správa

Najstar‰ie dostupné archívne dokumenty o záznamoch
s richtármi konãia pred 1.svetovou vojnou v roku 1917.
Z dobov˘ch dokumentov je známy aÏ richtár v roku 1920 - Ján
Kurilla. [8] 

Obecní v˘borníci v tomto období boli ìal‰í desiati obãania -
Andrej Vaºko, Michal ·kuba, Andrej Salamon, Andrej ZuÏo,
Pavol Gri‰ãík, Ján ·kuba, Andrej ªubi‰ãák, Michal Kico‰, Ján
Îido ml., ·tefan Pastirák. Notárom a súãasne zapisovateºom
bol Július ·afranok. [8] 

ëal‰ím známym richtárom je richtár aÏ z roku 1931, teda
o 10 rokov neskor‰ie. V rokoch 1931 aÏ 1939 bol richtárom
Andrej Salamon. [19] Tento obãan vykonával túto funkciu do
zaãiatku roku 1940, kedy bol tejto funkcie pozbaven˘.

V roku 1940 aÏ do apríla 1941 bolo urãité "prechodné
obdobie", v ktorom notariát v Kamenici nad Cirochou zastupo-
val aj starostu obce.

V˘merom Ïupného úradu z 20.4.1941 bol v obci vymeno-
van˘ vládny komisár - Michal âamák. Túto funkciu zastával aÏ
do oslobodenia obce 26.11.1944. [20]

V rokoch 2.svetovej vojny 1941 aÏ 1945 neboli v obciach
volené obecné zastupiteºstvá. Obecné zastupiteºstvo z pred-
chádzajúcich rokov 1939-40 bolo okresn˘m úradom rozpustené
a na riadenie obce bol vymenovan˘ len vládny komisár. [20]

Po oslobodení vznikali revoluãné národné v˘bory. Predse-
dom revoluãného národného v˘boru od novembra 1944 aÏ do
marca - apríla 1945 bol Andrej Gregoroviã. V rokoch 1945-1946
bol predsedom MNV Ján ·kuba. [27]
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11. OBEC OD SKONâENIA 2.SVETOVEJ VOJNY 
DO ROKU 2006

11.1 V˘voj obce v tomto období

Oslobodením tejto oblasti od fa‰istick˘ch vojsk nastáva
v obciach Humenského okresu ãul˘ Ïivot.

Na zaãiatku decembra 1944 boli vo v‰etk˘ch obciach okre-
su zasadnutia a volené MNV. V na‰ej obci takéto zasadnutie
bolo 6.12.1944. [1] Prv˘m predsedom MNV bol Andrej Gre-
goroviã. Ten sa v tejto funkcii nezdrÏal dlho. UÏ v jarnom období
- marec- apríl 1945 bol do tejto funkcie zvolen˘ Ján ·kuba -
MatisuliÀ. 

Ustanovujúca schôdza ONV v Humennom bola 10.decem-
bra 1944. Na tomto zasadnutí za úãasti 82 delegátov z 36 dedín
okresu bol zvolen˘ ONV - 18 ãlenn˘ a jeho ãlenom bol aj Andrej
Salamon, roºník z Kamienky. [2]

Orgány ONV v Humennom sa snaÏili obnoviÈ chod a poria-
dok v okrese. UÏ v decembri 1944 bola obnovená prevádzka na
píle a v januári 1945 aj prevádzka mlyna v Kamenici nad Ciro-
chou. [2]

V obci sa zaãalo vyuãovaÈ v ‰kole vo februári 1945. V celom
okrese bolo do konca marca 1945 zriaden˘ch 42 ºudov˘ch ‰kôl
s 3035 Ïiakmi, kde vyuãovalo 67 uãiteºov. [2] 

V máji 1945 koneãne skonãila vojna. Do obce sa táto zvesÈ
dostala 9.mája 1945 v dopoludÀaj‰ích hodinách. Veºmi r˘chlo
sa roz‰írila správa na celú dedinu. Obyvatelia sa spontánne zi‰li
do priestoru, kde je dnes autobusová zastávka. RadosÈ, smiech
a krik tu bol preru‰ovan˘ streºbou do vzduchu zo zbraní, ktoré
tu zostali v lesoch po partizánoch.

O rok neskor‰ie, teda v máji 1946 boli voºby do orgánov
samospráv miest a obcí. V na‰ej obci boli voºby uskutoãnené vo
volebnej miestnosti v ‰kole. Zúãastnilo sa na nich cca 70%
voliãov - obãanov obce. Na volebné v˘sledky ãakali niektorí
obãania pred ‰kolou. Po sãítaní hlasov oznámil predseda voleb-
nej komisie Ján Hirjak ml., Ïe voºby v obci vyhrala Demokratická
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strana. 
Po letnej príprave prebiehali na jeseÀ 1946 ustanovujúce

schôdze novozvolen˘ch NV v okrese Humenné. Prvé ustanovu-
júce zasadnutie novozvoleného NV v obci sa uskutoãnilo aÏ
31.12.1946. Za poslancov boli zvolení - Andrej Konaãko, Ján
Gri‰ãík, Michal Salamon, Juraj ªubi‰ãák, Jozef Kislík, Ján
KuraÏ, Ján ·kuba, Michal Macík, Michal Vrábeº, Andrej Salam-
on a ·tefan Milãík. [3] Novozvolen˘m predsedom MNV sa stal
Ján Gri‰ãík, ktor˘ prebral túto funkciu od Jána ·kubu aÏ
11.1.1947. [4] Od 15.10.1946 nastúpil na MNV ·tefan ·epeºa
ako kancelársky pomocník - zapisovateº. [6] 

Nov˘ ONV v Humennom sa schádza na ustanovujúcu
schôdzu 16.11.1946. V pléne ONV za KSS sa objavuje aj
Andrej Salamon z na‰ej obce. [5]

V priebehu roku 1945 bol vytvoren˘ obvodn˘ úrad miest-
nych národn˘ch v˘borov v Kamenici nad Cirochou. Prednostom
tohto úradu bol Ivan Palãej, ktor˘ vlastne zastával funkciu
tajomníka MNV. [6] Pod tento obvodn˘ úrad spadali obce
Kamenica nad Cirochou, HaÏín, Kamienka a Modra. Obvodné
úrady "fungovali" aÏ do konca roka 1950.

Situácia v zásobovaní v okrese
Humenné nebola po vojne dobrá.
Zásobovanie ãasto sÈaÏovali
nedostatky a machinácie rôznych
organizácií. Na podnet priaznivcov
druÏstevnej my‰lienky z radov robot-
níkov vzniká v decembri 1944
v Humennom nákupné, predajné
a v˘robné druÏstvo "Druhurob"
(DruÏstvo humensk˘ch robotníkov). [2]

âlenská a finanãná základÀa
tohto druÏstva r˘chlo rástla. Obãania
videli prednosti a preto vznikla takáto
poboãka v roku 1946 aj v na‰ej obci.
PredajÀa tohto druÏstva bola v dome

vedºa ªubi‰ãáka - dnes uÏ je zbúran˘. Predavaãkou v tomto
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obchode bola Paulína Salamonová - Benková. Andrej Salamon
bol vedúcim tohto druÏstva aÏ do roku 1949. [7]

V roku 1948 bolo druÏstvo premenované na Okresné
spotrebné druÏstvo a v roku 1953 na Okresn˘ zväz spotrebn˘ch
druÏstiev, predchodca "Jednoty". [8]

Obnovenie prevádzky na Ïelezniãnej trati Humenné -
Stakãín od 10.mája 1946 napomohlo k zlep‰eniu dopravnej
situácie v tomto regióne.

Na‰a obec ale bola aj naìalej akoby odrezaná od sveta.
·tudenti, ktorí chodili do ‰kôl v Humennom cestovali tak, Ïe pe‰i
resp. na bicykloch i‰li do Kamenice nad Cirochou a odtiaº
vlakom do Humenného. Situácia sa zlep‰ila aÏ po zavedení
autobusovej linky medzi Kamienkou a Kamenicou nad Ciro-
chou, resp. aÏ do Humenného. Prv˘ autobus pri‰iel do obce
v druhú októbrovú nedeºu v roku 1953. ·oférom na tejto auto-
busovej linke bol ná‰ obãan Ján Lipták.

Pre obec znamenala veºa aj ìal‰ia "vymoÏenosÈ". V polovi-
ci päÈdesiatych rokov 20.storoãia bola urobená elektrifikácia -
do obce bol zaveden˘ elektrick˘ prúd. Znamenalo to veºa,
predt˘m sa svietilo petrolejkami a svieãkami a rádiá - t˘ch bolo
v obci málo a boli na baterky.

DôleÏité spojenie obce s ìal‰ím okolím a svetom bolo po‰-
tové spojenie. Za ãias Rakúsko-Uhorska ako aj v ãasoch prvej
âSR sa po‰ta do obce doruãovala a odosielal cez birova -
starostu. U starostu sa sústredila odosielaná po‰ta. Ten ju
zatvoril do plechovej skrinky. Túto skrinku nosili obãania "na
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redy" - podºa poradia na po‰tu do Kamenice nad Cirochou. Tam
po‰tov˘ úradník otvoril skrinku, vybral odosielanú po‰tu a vloÏil
po‰tu adresovanú do obce. SluÏbukonajúci obãan doniesol
skrinku do birova a ten zabezpeãil doruãenie po‰ty adresátovi.

Po 2.svetovej vojne chodil do obce po‰tár raz t˘Ïdenne,
neskor‰ie viackrát, aÏ postupne kaÏd˘ deÀ. Najznámej‰ím
po‰tárom v obci bol známy ujo Vrábeº prez˘van˘ "âiãav".
Dochádzal do obce z Kamenice nad Cirochou na bicykli.
V súãasnosti túto prácu vykonávajú Ïeny po‰tárky. Nie je to
ºahká práca. Musia chodiÈ v lete, zime - za slnka aj daÏìa.
Bicykel je ich jedin˘m dopravn˘m prostriedkom.

Obecn˘ úrad v obci "fungoval" v dome starostu a zaãiatkom
roka 1946 to uÏ bolo v hájenke Vojensk˘ch lesov "na uliãke".
V polovici 60.rokov 20.storoãia sa úrad presÈahoval do
"barákov", ktoré tu zostali po firme Vojenské stavby.

Po voºbách v roku 1946 sa stal predsedom Ján Gri‰ãík. [4]
Ten túto funkciu zastával aÏ do roku 1952. Na jeho miesto
"nastúpil" novozvolen˘ predseda MNV Andrej Reme‰ník. [7] 

V roku 1960 uÏ druhé volebné obdobie bol predsedom MNV
Michal âamák. [11] V tomto roku nastúpil za tajomníka MNV
v Kamienke Andrej Kondrat.[12] Na zasadnutiach pléna MNV
v obci sa zúãastÀovala aj Mária Îidová, ktorá v tomto období
bola poslankyÀou ONV v Humennom za na‰u obec. .[13]

V novembri 1961 zomrel predseda MNV Michal âamák.
[14] Nov˘m predsedom MNV sa stal Ján Milãík a ten tu bol aÏ
do roku 1963. [15]

Na‰a obec po 2.svetovej vojne nebola veºká. E‰te v roku
1950. keì bolo sãítanie obyvateºstva a domov, mala obec len
109 domov a 459 obyvateºov. [16] Rozmach obce nastal t˘m, Ïe
vznikali ìal‰ie moÏnosti zamestnania. Podºa sãítania oby-
vateºstva v roku 1961 uÏ bolo v obci 115 domov, ale poãet oby-
vateºov vzrástol na 540. Vzrástol hlavne poãet detí do 14 rokov,
t˘ch bolo "neúrekom" 167. Ekonomicky ãinn˘ch obyvateºov bolo
304 a nad 60 rokov, teda dôchodcov, bolo len 69. Najviac oby-
vateºov pracovalo v poºnohospodárstve - aÏ cca 120, ale vzrás-
tol poãet pracujúcich v priemysle na cca 54. [17]
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Cel˘ tento región bol zameran˘ na poºnohospodárstvo.
Industrializácia preto znamenala veºmi veºa. V júli 1951 sa
uviedol do prevádzky novovybudovan˘ strojárensk˘ podnik
v Snine Vihorlat. [2] Do skú‰obnej prevádzky v júli 1959 bol uve-
den˘ chemick˘ podnik na v˘robu vlákien v Humennom. [2] Tieto
a ìal‰ie podniky zamestnávali aj obãanov z na‰ej obce. Do‰lo
k podstatnému rozvoju obce. V ‰esÈdesiatych rokoch
20.storoãia chodilo z obce do zamestnania v Snine a Humen-
nom cca 40-60 obãanov. Na‰i obãania boli veºmi dobrí pracov-
níci, mnohí boli ocenení podnikov˘mi i rezortn˘mi vyznamena-
niami. Najvy‰‰ie vyznamenanie - ‰tátne "Za zásluhy o v˘s-
tavbu" v roku 1962 dostal Ján Kunca, montér vo Vihorlate
Snina. [9] 

V roku 1951 nastúpil na Gymnázium v Humennom ako Ïiak
aj Ján Kerekaniã. V roku 1958 sa na toto gymnázium vrátil ako
uãiteº - gymnaziálny profesor matematiky a deskriptívnej
geometrie. Na zaãiatky svojho vstupu na pôdu gymnázia
v Humennom v roku 1975 spomína takto: "Vtedy som e‰te
netu‰il, Ïe matematika a ja budeme nerozluãní priatelia. A pred-
sa sa tak stalo. Som rád a vìaãím za to predov‰etk˘m t˘m
uãiteºom a profesorom, ktorí mi ukazovali cestu k pochopeniu
zákonitostí platn˘ch vo vede, ktorú ist˘ vedec nazval matkou
vied. Vtedy som pochopil, Ïe inej cesty niet, Ïe len sústavné
‰túdium a pevná vôºa je mojou záchranou." Takto sa vyznal
k svojmu uãiteºskému povolaniu v Pamätníci - Gymnázium
Humenné 1945-1970 str.51. Ján Kerekaniã pôsobil na Gym-
náziu v Humennom aÏ do roku 1998.

V roku 1956 sa v obci uskutoãnila generálna oprava ‰koly.
Pristaval sa k starej ‰kole ‰kolsk˘ byt a zo "starého" bytu sa
urobila druhá trieda - ‰kola bola dvojtriedkou.

Do‰lo aj k úprave priestranstva obce. Obecné zastupiteºst-
vo rozhodlo o "zru‰ení dolkov" a aj o vyrezaní stromov popri
potoku. Vytvorili sa tak priestranstvá pozdæÏ oboch strán potoka
od kostola aÏ po horn˘ most.

V obci bol v tomto období len jeden obchod a to v súkromnom
dome - u Milãíka. Jednota spotrebné druÏstvo, rie‰ilo tento stav
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v˘stavbou obchodnej jednotky - obchodu a pohostinstva. Táto jed-
notka bola postavená z dolnej strany cesty na stredn˘ most.

Koncom 50.rokov do‰lo v oblasti Vihorlatsk˘ch vrchov
k v˘stavbe lesn˘ch ciest. Treba pripomenúÈ, Ïe sa zaãalo s v˘s-
tavbou cesty Kamienka - Jovsa vo veºmi obtiaÏnom teréne
prechádzajúcom údolím Such˘ potok. [10] Tieto lesné cesty
zaãali stavaÈ Vojenské stavby Praha n.p. Staveni‰tné zariade-
nie - baráky, dielne, sklady si postavili na ºavej strane pri ceste
k budovám Vojensk˘ch lesov - oproti honu Li‰ãejová. Keì tu
Vojenské stavby ukonãili svoje pôsobenie, tento anál vyuÏívala
obec - v jednom baráku bol MNV Kamienka a v ìal‰ích boli
sklady a dielne JRD Kamienka.

V priebehu 50.rokov 20.storoãia, za predsedovania Andreja
Reme‰níka, bola v obci postavená zbrojnica z tehál a kameÀa.
Nahradila starú drevenú "búdku". Bola postavená na jej mieste
(nad cestou pri strednom moste). V zadnej ãasti zbrojnice bol
sklad pre futbalistov a slúÏil aj ako ‰atÀa.

Veºká zmena sa stala aj s dreven˘m mostom uprostred
obce. Vedºa neho bol postaven˘ betónov˘ most. Most sa
v rokoch 1963-64 postavil "úzky" a tak sa v rámci generálnej
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opravy roz‰íril a urobilo sa aj nové pevnej‰ie zábradlie. PretoÏe
sa star˘ dreven˘ most zbúral, tak poãas opravy a roz‰irovania
betónového mosta bola "obchádzka" vedºa cez brod v potoku.

Vo volebnom roku 1966 do‰lo k omladeniu poslaneckého
zboru v obci. Vo voºbách boli zvolení aj mladí poslanci - Milan
Belanãík, Anton Pºuta, Andrej Suss, Anna Kislíková, Ján
Gri‰ãík... Predsedom MNV naìalej - teda od roku 1964 zostal
Ján Kurilla. [18] Zmena nastala vo funkcii tajomníka MNV  -
24.1.1966 bol z funkcie tajomníka uvoºnen˘ Andrej Kondrat a na
jeho miesto 2.2.1966 nastúpil Aladár Benko. [19]

Nástupcom Aladára Benku do funkcie tajomníka MNV do‰lo
k urãitému zintenzívneniu - oÏiveniu ãinnosti v obci.

V rámci akcie "Z" sa zaãal v obci budovaÈ vodovod. Toto
bola urãitá nutnosÈ a ten tlak na v˘stavbu vodovodu bol
vyvolan˘ aj t˘m, Ïe nad obcou v hone Suchá bola postavená
"úpravÀa vody" - pre dodávku vody do Humenného. "Odber"
vody na úpravÀu bol na zaãiatku zo Suchého potoka. PretoÏe
prietok vody v tomto potoku nestaãil, tak sa "odber" vody vybu-
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doval z potoka Rika. Záchytná hrádza sa postavila asi 2 km nad
úpravÀou vody. Pod cestou, oproti úpravni vody, sa vybudovali
kalové polia ako súãasÈ tohto komplexu.

KeìÏe v katastri obce bol tak˘to komplex, bola v˘stavba
vodovodu v obci urãit˘m "zadosÈuãinením" - keì ide "na‰a"
voda do Humenného, preão by nemala ísÈ aj do na‰ich domov.
Vodovod bol dokonãen˘ koncom 60.rokov 20.storoãia.

V tomto období sa zaãala v akcii "Z" aj v˘stavba "ZdruÏenej
budovy MNV", ºudovo naz˘vaného "kulturák". Budova je rozde-
lená na dve ãasti - dolná, kde je veºká spoloãenská sála
a horná, kde na prízemí je materská ‰kôlka a na poschodí pre-
vádzkové miestnosti MNV. Cel˘ tento komplex bol dokonãen˘
v roku 1976. V ‰kolskom roku 1976/77 uÏ nastúpilo 26 detí do
materskej ‰kôlky. [20] Táto budova stojí na pravej strane bliÏ‰ie
k potoku, na zaãiatku honu zvan˘ "RyÀe". V tejto oblasti
vyrastali aj nové domy - nová ulica.
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Tento stav si vyÏiadal aj "rie‰enie" na cestách. Do‰lo
k rekon‰trukcii ciest v celej obci. Na pra‰né cesty sa navozila
kamenná drÈ, zaliala sa asfaltom a na tento povrch sa dal asfal-
tov˘ koberec.

Dve veºké akcie "Z" si "vyÏiadali" aj vytvorenie drobnej pre-
vádzkarne pri MNV. Na zaãiatku to bol len traktor s vleãkou.
·oférom na tomto traktore bol Andrej Belanãin. V nasledujúcom
období uÏ bolo nákladné auto "LIAZ", ktoré chodilo na
"diaºkové" túry. ·oférmi na tomto aute boli Andrej Jozefov
a Michal Fecenko. V priebehu 80-tych rokov to uÏ bolo len nák-
ladné auto V3S, ktoré slúÏilo hlavne obãanom obce na dopravu
palivového dreva z lesa.

Odchodom tajomníka Aladára Benku do Kamenice nad
Cirochou "skonãila" aj drobná prevádzkareÀ. Aladár Benko vo
funkcii tajomníka pôsobil v obci od roku 1966 aÏ do roku 1986 -
cca 20 rokov. Za t˘ch dvadsaÈ rokov tajomník zostával, menili
sa len predsedovia MNV.

V rokoch 1964 aÏ 1971 bol predsedom MNV Ján Kurilla.
[21] Na konci roku 1971 boli voºby a za predsedu MNV nastúpil
Juraj Hrubovsk˘. [22] Ten v priebehu volebného obdobia zom-
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rel a v roku 1975 nastúpil na miesto predsedu Ján Gri‰ãík.
Tento odi‰iel v roku 1977 za predsedu JRD do obci Jasenov
a na jeho miesto nastúpil na zaãiatku roka 1978 Ing. Andrej
·kuba, CSc. Dvojica tajomník Benko a predseda ·kuba pôso-
bila aÏ do volieb v júli 1986.

Po voºbách nastúpil za predsedu MNV Ing. Milan Baranãík
a za tajomníka Milan ëuriãko. [20] Táto dvojica pôsobila len dva
roky, odi‰li z obce koncom roka 1987. V roku 1988 nastúpil za
predsedu MNV Andrej Suss a za tajomníãku nastúpila Monika
Hudáková. [20] 

Po "zamatovej ãi neÏnej" revolúcii bola zru‰ená funkcia
tajomníka MNV a vo voºbách 1990 za starostu obce bol zvolen˘
Andrej Suss.

V priebehu 70. aÏ 80.rokov 20.storoãia bola v obci len jedna
predajÀa Jednota aj s hostincom. Bolo to málo, trÏby v obci boli
pomerne vysoké. Obãania sa doÏadovali roz‰írenia obchodnej
jednotky Jednota. K tomuto roz‰íreniu do‰lo v rokoch 1988-89.
Pristavila sa k hornej ãasti - k hostincu ìal‰ia miestnosÈ a sklad
a z dolnej ãasti veºká miestnosÈ ako predajÀa a sklad. Táto
"prístavba" podstatne dopomohla k skultúrneniu predaja.

Ku koncu 80-tych rokov do‰lo aj k v˘stavbe "zbrojnice".
Bola to veºká budova s miestnosÈami pre garáÏovanie náklad-
ného auta V3S a hasiãskej striekaãky. V zadnej ãasti bola
klubová miestnosÈ, ktorú vyuÏívala mládeÏ.

Táto "zbrojnica" tu nevydrÏala dlho. Na zaãiatku 21.storoãia
tu vyrástol Dom nádeje - Dom smútku. Tento dom bol slávno-
stne vysvieten˘ v novembri 2001 a od tohto obdobia slúÏi na
pohrebné obrady.

Zbrojnica v podstatne men‰om usporiadaní sa postavila
v tomto období pri potoku za obchodnou prevádzkovou jed-
notkou Jednoty.

Cesta na cintorín bola stále pra‰ná. AÏ v roku 1992 do‰lo
k tomu, Ïe na cestu sa navozila kamenná drÈ, zaliala smolou -
asfaltom a na vrch sa dal asfaltov˘ koberec. Úprava tejto
pokraãujúcej cesty do Ptiãieho aÏ na okraj chotára obce
Kamienka sa uskutoãnila v roku 1996. Tieto úpravy na ceste

-137-



z Kamienky do Ptiãieho, teda na okraj chotára Kamienky,
vykonala firma Lesostav Humenné. Finanãné prostriedky boli
uhradené z rozpoãtu Obecného úradu Kamienka v celkovej
v˘‰ke cca 760 tisíc korún. Zostáva pre cestné spojenie medzi
obcami - Ptiãie "upraviÈ" cestu v katastri obce Ptiãie - hranice od
chotára obce Kamienka do napojenia na komunikácie v obci
Ptiãie.

V roku 1992 sa zaãalo aj s v˘stavbou kanalizácie v obci.
Projekt kanalizácie vyhotovila firma Ekostav Michalovce. Reali-
zátorom stavby bola ìal‰ia firmy Gepstav v.o.s. Michalovce.
V roku 1992 Obecn˘ úrad v Kamienke poÏiadal o dotáciu
finanãn˘ch prostriedkov na v˘stavbu. Aj keì bolo stavenisko
pre v˘stavbu odovzdané v decembri 1992, so zahájením prác
sa zaãalo aÏ v marci 1994. Vtedy uÏ bolo finanãné krytie na v˘s-
tavbu. Vzhºadom na terén sa dæÏka v˘stavby "natiahla" a kolau-
dovala sa aÏ v novembri 2001. Na celkové ukonãenie kanalizá-
cie zostáva e‰te dokonãiÈ úsek v dæÏke cca 400m.

V tomto období sa prevádzala aj "plynofikácia" obce. Pro-
jekt rozvodu plynu v obci vypracovala firma Stavoprojekt
Michalovce. Realizátorom v˘stavby - zemné práce firma Gep-
stav Michalovce a rozvod plynu Gasprojekt Michalovce. Staveb-
né povolenie na v˘stavbu bolo vydané v máji 1996, kedy do‰lo
aj k zahájeniu v˘stavby. Celá v˘stavba bola ukonãená v sep-
tembri a kolaudácia bola v októbri 1997.

Zmenila sa nielen infra‰truktúra v obci, ale aj obchodné
sluÏby. V obci pribudlo pohostinstvo - "Krãma u Sta‰ka". Je
v súkromnom dome rodiny Pavliskovej. Toto pohostinstvo pre-
vádzkuje obãan z Dlhého nad Cirochou. Priestory pohostinstva
v objekte - budove Jednoty si prenajal obãan obce Jozef ·vík
v roku 2001.

V obci pribudol obchod "Potraviny". Je to malá predajÀa
postavená pri lavici na hornom konci. Túto predajÀu prevádzku-
je Ján Kocík a predavaãkou je jeho manÏelka Mária Kocíková.

Okrem podnikateºov v oblasti obchodn˘ch sluÏieb pôsobí
v obci aj firma ná‰ho obãana Jozefa Mattu v oblasti stavebn˘ch
prác. Táto firma stavala aj Dom nádeje - smútku v obci.
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Relatívne "najstar‰ou" firmou pôsobiacou v obci je "POOL
MAURY". Firma sa zaoberá stolárskymi prácami a v˘robou
dreven˘ch v˘robkov. Majiteºom tejto firmy je Pavol Maury.
Pochádza z na‰ej obce a b˘val v Humennom. Tu uÏ v rokoch
1987-89 v pivnici pod bytovkami vyrábal rôzne plastiky, so‰ky
a pod. Do obce pri‰iel v roku 1992. Tu pokraãoval vo v˘robe
plastík. Po roz‰írení priestorov uÏ pre‰iel na rôzne stolárske
práce a v˘robu dreven˘ch v˘robkov. Rôzne zre‰taurované
sochy, nové drevené lavice v kostole, kríÏ a lavice v Dome
nádeje, aj toto sú produkty tohto podnikateºského subjektu.

Okrem podnikateºsk˘ch firiem, ktoré sú v obci, majú na‰i
obãania podnikateºské aktivity aj v in˘ch obciach a mestách.
Veºa obãanov obce má Ïivnostensk˘ list a pracujú v rôznych fir-
mách a organizáciách. Najviac ich pracuje v oblasti lesníctva vo
Vojensk˘ch aj ·tátnych lesoch. V oblasti lesného zalesÀovania
- pestovanie stromãekov pôsobí ìal‰ia firma v obci. Jej
majiteºom je JUDr. Ján Îidov. Dodáva stromãeky pre lesné
závody, ale uskutoãÀuje aj zalesÀovanie lesn˘ch kultúr.

11.2 Poºnohospodárstvo

Poºnohospodárstvo bolo základn˘m zamestnaním obãanov
obce v predchádzajúcich storoãiach. KaÏd˘ gazda pracoval na
svojich roliach a to ão sa mu urodilo, muselo staãiÈ pre celú rodinu.

Tento stav trval e‰te aj po 2.svetovej vojne. KaÏd˘
hospodáril samostatne. Obrábal pôdu - svoje role, pestoval
obilie, zemiaky a na hone "Verbiny" aj konope. 

Konope sa spracovávalo doma. Moãilo sa v moãidle, su‰i-
lo, trepalo na trepaãkách a hláìaãkach, ãesalo, priadlo
a nakoniec sa  tkalo z tohto "drelichové" plátno.

Kravy sa pásli spoloãne - bol obecn˘ pastier. Pred i po
vojne to bol Ján Behún. Za kaÏd˘ kus dobytka sa za pasenie
platilo peniazmi alebo naturáliami. Obdobne to bolo aj
s pasením kôz. Kozy pásol pastier ·kuba prez˘van˘ "Pi‰ta".

V roku 1945 bolo v obci zaloÏené v júli strojné druÏstvo.
DruÏstvo zaloÏilo 26 roºníkov, zakúpili dva konské trávne li‰ty
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a zaãali hospodáriÈ po novom. [23] Predsedom tohto druÏstva
bol ·tefan Milãík. V jeseni ich v‰ak zostalo len desaÈ. DruÏstvo
sa rozpadlo.

ëal‰ia snaha o zaloÏenie druÏstva pri‰la aÏ v roku 1952.
zaloÏilo sa celoobecné JRD III.typu. zaãali sa stavaÈ spoloãné
ma‰tale pre sústredenie dobytka na lúke pri kostole. Aj toto
druÏstvo viedol ·tefan Milãík.

Zaãiatkom septembra 1953 vtedaj‰í prezident republiky
Antonín Zápotock˘ vyhlásil v rozhlase, Ïe ãlenstvo v JRD je
dobrovoºné a kto chce, môÏe z neho vystúpiÈ. Na základe tohto
vyhlásenia skoro v celom Pre‰ovskom kraji sa JRD rozpadli. [24]

V roku 1957 do‰lo znovu k utvoreniu druÏstva. DruÏstvo
zaãalo hospodáriÈ na cirkevn˘ch pozemkoch a na pozemkoch
roºníkov, ktorí podpísali prihlá‰ky. Postupne podpísali aj ìal‰í
roºníci a v priebehu roka 1958 bolo v obci celoobecné JRD. Za
predsedu tohto druÏstva bol zvolen˘ opäÈ ·tefan Milãík. [23]
Neskôr zo zdravotn˘ch dôvodov musel Milãík prácu na druÏstve
preru‰iÈ a za predsedu nastúpil Ján Gri‰ãík - Balog. Vystavali sa
ìal‰ie budovy na lúke pri kostole a to ma‰taº pre mlad˘ dobytok
a pre dojnice. Na druÏstve sa pestovalo obilie - hlavne p‰enica
a zemiaky. Chovali sa kravy - dojnice a mlad˘ dobytok - teºatá.

Keì Vojenské stavby opustili "baráky" pri ceste na Vojen-
ské lesy, tak tieto objekty zaãalo vyuÏívaÈ JRD. V dvoch
barákoch mali dielne na opravu poºnohospodárskych strojov
a sklady materiálu pre opravy.

DruÏstvo sa postupne materiálne a finanãne vzmáhalo.
Bola vystavaná malá budova - ako kancelária aj ako stráÏnica
pri vstupe do areálu druÏstva.

V druhej polovici 60-tych rokov do‰lo k zmene vo vedení
druÏstva. Predseda Ján Gri‰ãík odchádza do dôchodku a na
jeho miesto nastupuje nov˘ predseda - ìal‰í Ján Gri‰ãík - gróf.

Úãtovníctvo na druÏstve takmer od zaãiatku robila uãiteºka
Eleonóra âernáková. Tak sa vlastne aj schôdze, zasadnutia
a porady konali v budove ‰koly.

V roku 1972 do‰lo k zlúãeniu druÏstva s druÏstvom
v Kamenici nad Cirochou. [25] Sídlo nového druÏstva - JRD
âSSP bolo v Kamenici nad Cirochou. K tomuto komplexu patrili
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aj hospodárstva v HaÏíne a v Modrej. Predsedom druÏstva bol
·tefan Babinec.

Previedla sa urãitá ‰pecializácia na jednotliv˘ch dvoroch.
Hlavné opravárenské dielne a "garáÏovanie" poºno-
hospodárskych strojov bolo na dvore v Kamenici nad Cirochou.
Veºké sklady obilia a triedenie - triediãka zemiakov boli na dvore
v HaÏíne. V Modrej a Kamienke zostali ma‰tale pre chov dobyt-
ka. Na pozemkoch sa naìalej pestovalo obilie, zemiaky
a krmoviny. 

V sídle vedenia JRD âSSP sa vybudovala veºká jedno-
poschodová budova. Na poschodí boli prevádzkové miestnosti
a na prízemí veºká sála - jedáleÀ, v ktorej sa v letn˘ch mesia-
coch stravovalo 150 pracovníkov.

Napriek nároãn˘m podmienkam dosahovali Kamienãania
stále dobré v˘sledky. V roku 1979 dopestovali 34,6 q p‰enice, 236
q zemiakov a 101 metrákov viacroãn˘ch krmovín z hektára.   [26]

Dobré meno Ïivoãí‰nej v˘robe na dvore v Kamienke robil
kolektív dojiãiek, ktor˘ viedla Helena ªubi‰ãáková. âlenky tohto
kolektívu dosahujú od svojich dojníc úÏitkovosÈ vy‰e 3 500
litrov. Za v˘sledkami dojiãiek nezaostával ani kolektív krmiãiek
mladého dobytka. [26]
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Bez pov‰imnutia neostala statoãná práca na‰ich obyvateºov
na druÏstve ani u okresn˘ch orgánov a vedenia JRD âSSP. Za
dlhoroãnú prácu dostalo pri príleÏitosti 30.v˘roãia vzniku druÏst-
va v Kamienke dvadsaÈpäÈ druÏstevníkov a druÏstevníãok oce-
nenie a finanãnú odmenu. Medzi ocenen˘mi boli Ostanovská,
·viková, Milãík, Salamonová, Îidová aj obidvaja b˘valí predse-
dovia JRD v Kamienke Gri‰ãíkovci. [26]

Na t˘chto úspechoch mali podiel aj vedúci hospodárskeho
dvora v Kamienke. V tejto funkcii sa vystriedali dobrí a obetaví
pracovníci - Ján Gri‰ãík, Jozef Zusãák, Ing. Jozef Îinãák a Ing.
Ján Kormucík.

Po odchode do dôchodku ·tefana Babinca sa predsedom
JRD âSSP stal Ing. Ján Luksaj.

V roku 1990 nastal v tejto oblasti veºk˘ prerod. Obyvatelia
obce hospodária na ãasti svojich pozemkov a to na honoch Pod
Chrastkami a Na RyÀoch. Na ostatn˘ch pozemkoch hospodária
druÏstevníci - agrodruÏstvo AGROLUK so sídlom naìalej
v Kamenici nad Cirochou. Vedúcim tohto druÏstevného podniku
je Ladislav Lukáã. Na dvore v Kamienke sa drÏí mlad˘ dobytok
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teliat v poãte cca 50-60 ks a kravy beztrhové v poãte cca 40-50
ks. Na dvore pracuje Emília Kolesárová a Franti‰ek Kunca. 

11.3 Spoloãenské organizácie

V obci pôsobili aj pôsobia rôzne spoloãenské organizácie.
Po skonãení 2.svetovej vojny bol zaloÏen˘ Zväz protifa‰istick-
˘ch bojovníkov. Tento zväz zdruÏuje obãanov, na ktor˘ch sa
vzÈahoval zákon tzv. "255". To sú ºudia, ktorí sa zúãastnili
v odboji. Takáto skladba obyvateºov v tejto organizácii pred-
stavuje dnes uÏ urãitú prestárlosÈ, pretoÏe veºká väã‰ina pri-
amych úãastníkov vymrela.

V obci je pomerne veºa zdravotne postihnut˘ch obãanov.
Tak aj preto tu pôsobí Zväz zdravotne postihnut˘ch (ZTP). Táto
organizácia sa zaoberá problémami tejto skupiny obãanov.

Na predchádzajúcu organizáciu naväzuje aj organizácia -
Slovensk˘ ãerven˘ kríÏ. Jej predchodca âSâK tu pôsobil uÏ
v predchádzajúcom období. V spolupráci s ìal‰ími organizácia-
mi robí v obci osvetovú zdravotnícku ãinnosÈ.

Najväã‰ou organizáciou v obci je Únia Ïien. Táto organizá-
cia nadväzuje na organizáciu Slovenského zväzu Ïien, ktorá
mala v obci veºmi dobrú odozvu. Organizácia SZÎ bola veºmi
ãinná:
organizovala brigády pre poºnohospodársky dvor v obci (práca
pri sene, triedenie zemiakov a pod.);
udrÏiavala záhony v parku pri kultúrnom dome aj pri ‰kole;
organizovala zberové akcie - papier, handry aj Ïelezo;
zapájala si do kultúrneho Ïivota v obci s rôznymi predná‰kami
pre Ïeny a mládeÏ, robila v˘stava ruãn˘ch prác, mala spevácku
skupinu, ktorá vystupovala v obci a zúãastÀovala sa s úspe-
chom na rôznych okresn˘ch súÈaÏiach.

Bola to veºmi agilná organizácia. Predsedníãkou bola Anna
Párová a po nej prevzala toto vedenie Magdaléna ·kubová.
ëal‰ími ãlenkami v˘boru boli Mária Îidová, Anna Arvajová,
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Bernardína Labancová a Mariena ·viková. 
Na tieto tradície naviazala pokraãovateºka - Únia Ïien.

Pokraãujú v t˘chto spomínan˘ch aktivitách a Úniu vedú pani
Macíková a Salamonová.

V˘luãne "muÏskou" organizáciou je Poºovnícke zdruÏenie.
Toto zdruÏenie sa vyãlenilo z veºkého zdruÏenia v Kamenici nad
Cirochou. Poºovníci obhospodarujú "revír" v urbariáte.

Najmlad‰ou organizáciou v obci je Slovensk˘ zväz ochran-
cov prírody a krajiny "Vihorlat". Sídlom tohto zväzu je obec
Kamienka. Bola zaloÏená 28.2.2003 pod evidenãn˘m ãíslom
166/2003. Funkcionársky ‰táb - Jozef ·vik predseda, Ján Îido
podpredseda, ·tefan Rudík tajomník a Milan Milãík, Ján
Kerekaniã ml., Du‰an ZuÏov ãlenovia v˘boru. Príroda vo Vihor-
latsk˘ch vrchoch je ãlenitá a rôznorodá, bohatá na faunu a flóru.
Ochrancovia prírody majú za cieº zachovaÈ toto "bohatstvo" aj
pre budúce generácie.

11.4 Urbárske a pasienkové spoloãenstvo

Urbárske a pasienkové spoloãenstvá sa zakladali v druhej
polovici 19.storoãia. Archívne písomnosti o zaloÏení takéhoto
spoloãenstva v obci nie sú známe. Najstar‰ia zmienka, Ïe v obci
takéto spoloãenstvo bolo, je z roku 1893. Medzi najväã‰ích
vlastníkov v obci Kis Kemencze sú uvedení  - Andrassy
Emanuel (Mano), ktor˘ vlastnil polia, lúky, pastviny, les i pôdu
leÏiacu ladom v celkovej v˘mere 5 513 katastrálnych jutár a Kis
Kemencze spoloãenstvo, ktoré vlastnilo pastviny a pôdu leÏiacu
ladom o v˘mere 145 katastrálnych jutár. [27]

ëal‰ia zmienka o takejto spoloãnosti pochádza z roku 1907.
V tomto roku sa previedla registrácia lúk v urbárskej spoloãnos-
ti. Na dokumente o registrácii sú mená - podpisy - predseda
urbariátu Hrubovskí Gyuri, Skuba Janos a Meszaros Janos
ãlenovia urbárskej spoloãnosti, ìalej Salamon András úradn˘
richtár a Lyubiscák András prísaÏn˘. Tento zápis o registrácii
bol spísan˘ v Kis Kemencze 29.7.1907. [28]

-144-



Registrovali sa pozemky v honoch - Verch dolini, Dalni,
Szuhá, Pod czinterom, Pod briszkom a Zabrodi. ZaujímavosÈou
tohto archívneho záznamu je, Ïe traja obyvatelia sú podpísaní
vlastnou rukou, dvaja úradn˘ richtár a prísaÏn˘ kríÏikom. Dá sa
z toho usudzovaÈ, Ïe tí ão sa podpísali vlastnou rukou, boli
z mlad‰ej generácie, ktorá uÏ chodila do ‰koly. 

V päÈdesiatych rokoch 20.storoãia boli urbárske spoloãnos-
ti zru‰ené a pozemky zo‰tátnené. V roku 1992 bola obnovená
ãinnosÈ urbárskeho a pasienkového spoloãenstva. Predsedom
bol Ján ·kuba. V˘bor v tomto období poÏiadal katastrálne úrady
o prinavrátenie pozemkov pôvodn˘m vlastníkom. V roku 1998
bol za predsedu zvolen˘ Ing. Ján Kormucík. Ten bol vo funkcii
aj s v˘borom len jedno funkãné obdobie a v roku 2003 nastúpil
nov˘ v˘bor s predsedom JUDr. Jánom Îidovom. Tento v˘bor
bol v marci 2006 vymenen˘ nov˘mi ãlenmi v˘boru a nov˘m
predsedom sa stal Ján Vaceº. Celková v˘mera pozemkov (lesa
a pasienkov) v spoloãenstve je 1 358 665 m2. Najväã‰ie podiely
majú Slovensk˘ pozemkov˘ fond 20,6% a AgrodruÏstvo 12,9%.
ëal‰ích 6 vlastníkov má podiely v rozmedzí 1 aÏ 3% a 9
v rozmedzí 0,5 aÏ 1%. Veºká väã‰ina vlastníkov má podiely
veºmi malé do 2 500 m2. V súãasnom období sa upresÀuje
súhrnná v˘mera v‰etk˘ch vlastníkov podºa listov vlastníctva.

11.5 Dobrovoºná poÏiarna ochrana - poÏiarnici

Ochrana majetku patrila uÏ v 19.storoãí k urãit˘m povinnos-
tiam richtára obce. Najstar‰ím spôsobom ochrany bol pes
a ãlovek a spoloãenské pomenovanie bolo - stráÏnik, vartá‰,
bachtar. Chudobnej‰ie a men‰ie dediny túto ochranu praktizo-
vali tak, Ïe kaÏdú noc stráÏil - bachtaril in˘ obãan. Varta‰ -
bachtar, keì poãas svojej sluÏby spozoroval oheÀ, zaãal kriãaÈ
"horí" alebo búchal na oceºovú trubku zavesenú na reÈazi. To
bol v tom ãase najúãinnej‰í spôsob ochrany pred poÏiarom
a Ïivelnou pohromou.

Najstar‰ia (doposiaº nájdená) zdokumentovaná zmienka
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o prijatí urãit˘ch protipoÏiarnych opatrení v na‰ej obci pochádza
z roku 1890. Na zhromaÏdení zástupcov obce boli prítomní
Skuba András, Zsido Pál, Konatsko János, Kurilla János, Zsido
János, Janovtsik János, Balog János, Meszáros Mihaly, Zsido
János a Hrubovszki György. Toto zhromaÏdenie splnomocnilo
dvoch svojich ãlenov - Rada Mihaly a Meszáros Mihaly - ku
kúpe potrebného poÏiarneho náãinia od budape‰tianskeho pod-
nikateºa Wasera Ferencza. [29]

Na základe toho obec zakúpila hasiãskú striekaãku. Bola to
striekaãka ruãná. Na miesto poÏiaru sa dopravovala buì kon-
sk˘m záprahom, alebo aj bez pomoci záprahu. Striekaãka bola
uloÏená v hasiãskej "búdke". Hasiãská "búdka" bola z dreva
a stála pri ceste na most v strede obce.

V obci bolo veºa dobrovoºn˘ch príslu‰níkov poÏiarnej
ochrany. V rokoch 1940-44 boli známi - veliteº hasiãov
Hrubovsk˘ ·tefan a predseda Mesaro‰ Ján. Vyhlasovanie
poÏiaru alebo zvolávanie hasiãov sa vykonávalo trúbkou.

Po oslobodení predsedom dobrovoºnej poÏiarnej ochrany -
poÏiarnikov sa stal Kurilla Ján. Veliteºom poÏiarnikov v roku
1950-54 bol ·kuba Andrej. Pre poÏiarnikov do‰lo k "zlep‰eniu".
Bola postavená nová zbrojnica z tehál a kameÀa na pôvodnom
mieste, kde bola drevená búdka. Tu bola "zagaráÏovaná" stará
ruãná striekaãka. Okolo roku 1960 bola zakúpená motorová
striekaãka.

V rokoch 1954 sa stal predsedom NadÏady Ján a veliteºom
Îidov Ján. Táto dvojica zanieten˘ch poÏiarnikov vo funkciách
pracovala do roku 1962. Na miesto predsedu potom nastúpil
Kurilla Jozef. Tento "mlad˘ muÏ" absolvoval veliteºské ‰kolenie
prv˘ raz v roku 1956 a druh˘ raz v roku 1964 a to v Martine.
Veliteºom v tomto období bol Belanãík Milan.

V priebehu uplynul˘ch rokov vykonávali funkciu strojníka
dvaja poÏiarnici - Kunca Ján a Vaºko ·tefan. Úlohou strojníka
bolo maÈ v "poriadku" inventár a prevádzky schopnú motorovú
striekaãku. Túto povinnosÈ si plnili svedomito a zodpovedne.
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Po roku 1986 nastúpil na funkciu predsedu ZuÏov Fran-
ti‰ek. Koncom 80-tych rokov bola postavená nová "zbrojnica".
Táto bola v roku 2001 "prestavaná" na Dom nádeje - dom
smútku. Zbrojnica v men‰om prevedení sa postavila pri potoku
za obchodnou prevádzkovou budovou "Jednota". Do novej
zbrojnice v roku 2004 pribudla nová striekaãka - plávajúca. 
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Od roku 2002 sa o poÏiarny inventár "stará" veliteº a strojník
v jednej osobe Milãík Milan.

ByÈ hasiãom - poÏiarnikom v obci, to pokladali mnohí na‰i
obãania za ãesÈ. Pracovali v tomto "zbore" dobrovoºne a obeta-
vo. Ich práca bola ocenená orgánmi vy‰‰ích stupÀov - okresn˘-
mi i krajsk˘mi. Medzi nich patrili ·kuba Andrej, Kunca Ján, Kuril-
la Ján, Îidov Ján, Kurilla Jozef a ìal‰í. Najvy‰‰ím vyzname-
naním Dobrovoºnej poÏiarnej ochrany SR bol v máji 2006 vy-
znamenan˘ dlhoroãn˘ dobrovoºn˘ príslu‰ník poÏiarnej ochrany,
ná‰ obãan Îidov Ján. [30]

11.6 Obyvateºstvo v obci

Obec bola od svojho vzniku veºmi malá. Rozvíjala sa veºmi
pomaly. Nemala veºkú "dôleÏitosÈ", nenachádzali sa tu nejaké
zvlá‰tnosti. Je to obec v údolí potoka, koncová obec pod hora-
mi, mimo hlavného cestného Èahu.
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Súhrnn˘ - retrospektívny prehºad obyvateºstva ukazuje prehºad-
ná tabuºka

Rok 1787 1828 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940

Poãet
obyvateºov 382 489 599 520 619 612 526 517 590 511

Poãet 
domov 51 63 70 87 112 111 115 115

Roky 1787, 1828 a 1940 - [31], ìal‰ie roky - [32]

Z tohto prehºadu je zrejm˘ úbytok obyvateºstva v rokoch
1870-1880. Je to vlastne dôsledok epidémie moru a cholery.
ëal‰í úbytok bol v rokoch 1910-1920 a tento nastal v dôsledku
vysÈahovalectva obyvateºov za prácou.

Po 2.svetovej vojne nastal v obci podstatn˘ obrat. Obãania
obce sa preorientovali zo zamestnania v poºnohospodárstve na
zamestnanie v priemysle, v obchode, sluÏbách a pod.

Obec sa rozrastala. Pribudli nové ulice - na RyÀoch, prís-
tupová cesta do obce a pribudlo aj veºa nov˘ch domov, ktoré
boli postavené na miestach star˘ch.

V roku 1950 bolo v obci 109 domov a len 459 obyvateºov.
Bol to dôsledok vojnov˘ch rokov - bolo menej sobá‰ov, menej
naroden˘ch detí a v dôsledku úmrtnosti nebol vlastne prírastok,
ale úbytok. [16]

O desaÈ rokov neskor‰ie - v roku 1961 bol uÏ poãet oby-
vateºov 540. Obyvateºov - detí do 14 rokov veku bolo 167, oby-
vateºov v produktívnom veku - do 59 rokov bolo 304 a dôchod-
cov bolo celkom 69. V priemysle bolo zamestnan˘ch cca 97
a v poºnohospodárstve cca 211 obyvateºov obce. V obci bolo
115 domov a väã‰ia ãasÈ cca 60% bola zrekon‰truovaná,
prestavaná alebo postavená nanovo na pôvodn˘ch miestach. [17]

V sedemdesiatych rokoch - v roku 1970 to uÏ bolo pod-
statne odli‰né. Obyvateºov v obci bolo 604 - prevaÏovali muÏi,
t˘ch bolo 315 a Ïien o ãosi menej 289. Detí do 14 rokov veku
bolo 167, obyvateºov v produktívnom veku - do 59 rokov bolo

-151-



331 z toho 179 bolo muÏov a 152 Ïien. Ekonomicky ãinn˘ch
bolo 256 spolu z toho 108 Ïien. V priemysle pracovalo 76
a v poºnohospodárstve 73 obyvateºov. Za prácou odchádzalo
139 obyvateºov obce. V obci bolo 139 domov. [33]

Stav v obci sa zaãal meniÈ. Pribúdali síce domy, ale zaãali
sa ukazovaÈ aj domy neob˘vané - prázdne a veºa domov malo
len dvoch obyvateºov. Tento stav sa dá vysvetliÈ t˘m, Ïe sa
mladí ºudia osamostatÀovali od rodiãov - buì sa odsÈahovali do
mesta, alebo si postavili nov˘ dom.

Na zaãiatku ìal‰ieho desaÈroãia - v roku 1982 bolo v obci
576 obyvateºov - 270 Ïien a 306 muÏov. Detí do 14 rokov veku
bolo v obci 130, obyvateºov v produktívnom veku - do 59 rokov
bolo 331 z toho 179 bolo muÏov a 152 Ïien. Ekonomicky ãin-
n˘ch bolo 295 obyvateºov, z toho 134 Ïien a 161 muÏov.
Zamestnanie obyvateºov bolo uÏ pestrej‰ie. V poºno-
hospodárstve a lesnom hospodárstve pracovalo 112 oby-
vateºov, v priemysle pracovalo 70 a v sluÏbách 36. Veºa ºudí
odchádzalo za prácou z obce a to aÏ 195 obyvateºov obce.
V obci uÏ bolo 150 domov. [34]

O desaÈ rokov neskor‰ie - v roku 1992 bolo v obci len 518
obyvateºov - 252 Ïien a 266 muÏov. ZúÏil sa poãet detí do 14
rokov veku a bolo ich len 103, obyvateºov v produktívnom veku
bolo len 114. Ekonomicky aktívnych obyvateºov bolo 262.
V lesnom hospodárstve a poºnohospodárstve pracovalo 91 oby-
vateºov a v priemysle pracovalo 75 obyvateºov. Z obce
odchádzalo za prácou 189 obyvateºov. Trvale ob˘vané domy,
t˘ch bolo v obci 146. [35]

Na zaãiatku nového tisícroãia - 21.storoãia, v roku 2002
bolo v obci 558 obyvateºov - 279 Ïien a 279 muÏov. Poãet detí
do 14 rokov veku bolo 115 a obyvateºov v produktívnom veku
bolo 116. Ekonomicky aktívnych bolo 262 obyvateºov. Vo vere-
jnom sektore pracovalo 115 a v súkromnom sektore 108 oby-
vateºov. Za prácou odchádzalo 120 obyvateºov obce. V obci
bolo 148 domov. [36]

Po roku 1989 - po zmene reÏimu sa podstatne zmenila aj
"zamestnanecká" skladba obyvateºov obce. PretoÏe sa tu práca
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"strácala" - ru‰ili sa podniky a rôzne organizácie - nebolo tu
v regióne moÏnosÈ zamestnaÈ sa, ºudia odchádzali za prácou
ìalej, ale aj do zahraniãia. V druhej polovici 90.rokov pracovalo
okolo 70-90 obãanov obce v zahraniãí. Veºa obãanov pracova-
lo, ale aj pracuje v Amerike - USA, v âeskej republike, Anglicku,
na Islande a inde.

Súhrnn˘ prehºad obyvateºov a domov v obci za 50 rokov po
2.svetovej vojne je uveden˘ v tabuºke.

Rok 1950 1961 1970 1982 1992 2002

Poãet 
obyvateºov 459 540 604 576 518 558

Poãet 
domov 109 115 138 150 146 148

Najväã‰í rozmach bol v t˘chto ukazovateºoch v obci
v rokoch 1970-1980. V tomto období sa stavali nové domy,
rozrastali sa rodiny a bol veºk˘ prírastok obyvateºov. Po tomto
období nastal opaãn˘ jav. Mladé rodiny sa osamostatÀovali,
stavali sa nové domy na miestach star˘ch, ale veºa mlad˘ch
rodín sa odsÈahovali za prácou do miest.

11.7 Obecná správa v obci

Po skonãení 2.svetovej vojny sa volili vo v‰etk˘ch obciach
miestne národné v˘bory a predsedovia MNV.

Prv˘m predsedom MNV bol Andrej Gregoroviã a to v období
december 1944 aÏ marec - apríl 1945.

V apríli 1945 bol do tejto funkcie zvolen˘ Ján ·kuba -
MatisuliÀ. 

Vo voºbách v roku 1946 bol za predsedu MNV zvolen˘ Ján
Gri‰ãík. [4] V októbri 1946 nastúpil na MNV ako zapisovateº ·te-
fan ·epeºa. [6] 

V roku 1945 bol vytvoren˘ Obvodn˘ úrad miestnych národ-
n˘ch v˘borov v Kamenici nad Cirochou. Prednosta tohto úradu
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bol Ivan Palãej, ktor˘ vlastne zastával pre v‰etky obce patriace
do tohto obvodu aj funkciu tajomníka MNV. [6] Pod tento obvod-
n˘ úrad pripadla aj Kamienka. Obvodné úrady "fungovali" aÏ do
konca roku 1950.

V roku 1952 bol zvolen˘ za predsedu MNV Andrej
Reme‰ník. [7]

V roku 1960, uÏ druhé volebné obdobie, bol predsedom
MNV Michal âamák. [11] V tomto roku nastúpil za tajomníka
MNV v obci Andrej Kondrat. [12]

V novembri 1961 zomrel predseda MNV Michal âamák.
[14] Na jeho miesto bol zvolen˘ Ján Milãík a ten bol vo funkcii
aÏ do roku 1963. [15]

V roku 1964 bol za predsedu MNV zvolen˘ Ján Kurilla
a v tejto funkcii bol aÏ do roku 1971. [18,21] Vo februári 1966
nastúpil na miesto tajomníka MNV Aladár Benko. [19]

Na konci roku 1971 vo voºbách za nového predsedu MNV
bol zvolen˘ Juraj Hrubovsk˘. [22] Ten v priebehu volebného
obdobia zomrel a v roku 1975 nastúpil za predsedu MNV Ján
Gri‰ãík. Po odchode Jána Gri‰ãíka za predsedu JRD do Jasen-
ova, bol zvolen˘ nov˘ predseda MNV Ing. Andrej ·kuba, CSc.,
ktor˘ nastúpil na zaãiatku roka 1978.

Dvojica - predseda MNV Ing. Andrej ·kuba, CSc. a tajom-
ník MNV Aladár Benko pôsobila aÏ do volieb v júli 1986. Aladár
Benko bol tajomníkom MNV v obci Kamienka 20 rokov.

Vo voºbách 1986 bol za predsedu MNV zvolen˘ Ing. Milan
Baranãík a za tajomníka Milan ëuriãko. [20] Táto dvojica odi‰la
v priebehu volebného obdobia.

V roku 1988 bol zvolen˘ za predsedu MNV Andrej Suss
a za tajomníãku nastúpila Monika Hodáková. [20]

Po zmene reÏimu bol vo voºbách v roku 1990 za starostu
obce zvolen˘ Andrej Suss. Od tohto roku 1990 aÏ do 2006 bol
Andrej Suss nepretrÏite starostom. Menili sa len poslanci. Vo
volebnom období 2002-2006 boli poslancami obecného zas-
tupiteºstva - Mária Milãíková, Milan Milãík, Jozef ·vík, Marián
Kolesár, Ing. ·tefan Hojdan, Ing. Andrej ·kuba, CSc. a Ján
Îidov. Starostom bol Andrej Suss a pracovníãkou obecného
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úradu Monika Semancová - Petrová. Andrej Suss pracuje
v národn˘ch v˘boroch od roku 1966 to znamená, Ïe v roku
2006 je to 40 rokov. Pre volebné obdobie 2006-2010 boli
zvolení za poslancov - Emília Bli‰áková, Ing. Marián Hojdan,
Mária Kocíková, Ján Kolesár, Milan Milãík, Andrej Suss, Jozef
·vik. Starosta obce je Ing. Benjamín Blaha.
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12.·KOLSTVO, KULTÚRA A ·PORT

12.1 Národná ‰kola

Na‰i obãania boli negramotní. Pri rôznych úkonoch ich pod-
pis za menom bol kríÏik. Dlhé obdobia vedeli ãítaÈ a písaÈ, boli
vzdelaní len príslu‰níci ‰ºachtick˘ch rodov. Z ne‰ºachtick˘ch
príslu‰níkov boli vzdelaní len rôzni úradníci, notári, pisári,
správcovia, horári a obãania s obdobn˘m zamestnaním.

Poãiatky vyuãovania a aj pôsobenie "uãiteºov" v obci sa
datuje od roku 1840.

Prv˘m "uãiteºom" bol murár ·alata z obce Udavské. Tento
"murársky majster" dochádzal vyuãovaÈ do na‰ej obce v zim-
n˘ch mesiacoch. Deti - Ïiakov uãil ãítaÈ a písaÈ po slovensky.
Odmenu dostával od rodiãov Ïiakov a to 10 grajciarov za Ïiaka.
Vyuãovanie bolo naozaj jednoduché. UskutoãÀovalo sa v rodi-
nách Ïiakov, ktor˘ch vyuãoval. Striedavo b˘val a stravoval sa
v domácnostiach jednotliv˘ch Ïiakov. Takéto vyuãovanie sa
uskutoãÀovalo pomerne dlho - chodil vyuãovaÈ do Kamienky asi
15 rokov, to znamená asi do roku 1855. [1]

Podobn˘m spôsobom po domoch dochádzal uãiÈ aj Ján
VojtúÀ, obuvník z Humenného. V piatom roku jeho pôsobenia,
teda v roku 1860, postavili uÏ prvú drevenú ‰kolu v obci. Pri
‰kole bol aj byt pre uãiteºa. Táto budova ‰koly spolu s bytom
stála na tom mieste, kde aj dnes stojí ‰kola. Prv˘m uãiteºom,
ktor˘ v tejto novej ‰kole pôsobil, bol Ján VojtúÀ. Jeho odmenou
za vyuãovanie boli do roku 1870 iba dary od obãanov. [1]

V správe o stave ‰koly z roku 1870/71 sa kon‰tatuje:
·kolská budova je v dobrom stave, uÏ ale nestaãí pre poãet
Ïiakov. Chlapci aj dievãatá sedia v jednej uãebni oddelene.
·kola bola postavená rímsko-katolíckymi veriacimi, ktorí ju aj
udrÏujú. UãebÀa je vybavená lavicami, má tabuºu, mapu a bib-
lické obrázky. Ch˘bajú nástenné tabule a glóbus. Uãiteº má
osobitn˘ byt, ako súãasÈ budovy.
Uãiteº je Ján VojtúÀ, 50 roãn˘, Ïenat˘ a sluÏobné roky celkom
13. Nemá potrebnú kvalifikáciu a nedosahuje preto dobr˘ch
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v˘sledkov. Je ale náboÏn˘, mravn˘ a aj usilovn˘. Ako uãiteº
dostáva od ºudu - obyvateºov 56 forintov a 70 grajciarov. Od
obce má dvojkorcov˘ pozemok a okrem toho zo spoloãn˘ch
pasienkov má pastvu z 1 usadlosti. Drevo na kúrenie má
moÏnosÈ ÈaÏiÈ z ãasti lesa za 1 usadlosti.
V ‰kole sa vyuãuje - NáboÏenstvo, Biblia, Poãty, Kalendár,
Spev, âítanie a Písanie. Známkovanie v ‰kole nie je zauÏívané.
V ‰kole sa vyuãuje denne 4-5 hodín a v sumáre za t˘ÏdeÀ 25
hodín. V obci je ‰kolopovinn˘ch detí 6-12 roãn˘ch - 42 chlapcov
a 45 dievãat, av‰ak ‰kolu riadne nav‰tevuje len 18 chlapcov
a 12 dievãat.
Na ‰kole je ustanovená ‰kolská rada z obãanov obce. Jej ãlen-
mi sú Rada Mihaly, Janovtsik János, Janovtsik Mihaly, Stofesik
Marton, Kuncza György, Skuba Andras, Meszaros Andras,
Gyurko Andras, Hrubovszki János. [2]

Rovnak˘ stav zostáva v oblasti ‰koly aj v ‰kolskom roku
1871/72 [3] a 1877/78. [4] Uãiteº Ján VojtúÀ pôsobil na ‰kole aÏ
do roku 1880. [5]

Za toto obdobie bol stav poãtu Ïiakov v ‰kole nasledujúci [6]:

1871 1875 1877 1879 1881

82 74 79 78 78

E‰te v roku 1880 sa hºadala náhrada za Jána VojtúÀa. Urãit˘m
rie‰ením bola uãiteºka Fabry Paulina. Tá pri‰la uãiÈ do obce, ale
dlho sa tu nezdrÏala. Jej pôsobenie sa skonãilo ne‰Èastne.
Zamilovala sa do horára a z neopätovanej lásky sa "pomiatla".
[1] Bola odvezená aÏ do budape‰tianskeho blázinca. Na pod-
klade úradnej správy, Ïe nie je nádej k jej skorému uzdraveniu,
poÏiadal Farsk˘ úrad v Ptiãom Biskupsk˘ úrad v Ko‰iciach
o vyhlásenie konkurzu. [7]

V roku 1881 bol "vyt˘ãen˘" termín na konkurz, ale na tento
termín 27.10.1881 sa neprihlásil ani jeden uchádzaã. Obdobne
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sa neprihlásil Ïiadny uchádzaã ani na ìal‰í termín 20.12.1881. [8]
Pre zaujímavosÈ bolo znenie tohto inzerátu nasledovné:

"Uprázdnená uãiteºská stanica vo filiálke Kamienka patriaca
k farnosti Ptiãie. Príjem 100 forintov od obce, dva vozy sena
produkujúca lúka, jeden kus orného pozemku a potrebné drevo;
má dobr˘ byt s malou záhradou. Konkurzná skú‰ka beÏného
roku 8.8. na ptiãanskej fare pod predsedníctvom veºacteného
Agostona Surkayho dekana." [9] 

KeìÏe inzerát "nezabral", bolo veºactené panstvo vyzvané
"vykonaÈ v‰etko, opatriÈ ‰kolu aj keì nie kvalifikovan˘m, tak jed-
notlivcom s praktick˘mi schopnosÈami a dobr˘mi mravmi." [10]

A tak sa ako uãiteº na ‰kolu v obci dostal Rozskos János.
Pôsobil ako uãiteº v obci len jednu zimu, nenaplnil poÏiadavku
dobr˘ch mravov - bol alkoholik. [1]

Na uprázdnené miesto nastúpil nov˘ uãiteº Malcsiczky
György. Tento dostával plat 100 forintov roãne. V roku 1886
odi‰iel - vysÈahoval sa do Ameriky a miesto uãiteºa zostalo
neobsadené. [11] 

Na uprázdnené miesto uãiteºa bol dosaden˘ doãasn˘ uãiteº
ãiÏmár Ocsics Karoly s roãn˘m platom 100 forintov. Toto rie‰e-
nie odobril aj Surkay Agoston - humensk˘ dekan, Rudy György
farár v Ptiãom, ãlenovia ‰kolskej rady v Kamienke - Janovcsik
János, Konacsko János a predseda rady Kurilla János a aj
obecn˘ predstavitelia ·kuba Andras prísaÏn˘ a Hrubovszki
Milyovicz János "biro"- starosta. [12]

Tento "doãasn˘" uãiteº tu pôsobil aÏ do roku 1890. V tomto
období bol poãet Ïiakov v ‰kole - v roku 1887 to bolo 59 Ïiakov
a v roku 1889 to bolo 63 Ïiakov. [13]

V roku 1891 nastúpil na uãiteºské miesto v obci ìal‰í
"doãasn˘" uãiteº Szalasovics György. [14] Bol tkáãom a popri
svojom zamestnaní uãil po slovensky ãítaÈ, písaÈ a tieÏ aj poã-
tom. âítaÈ uãil z modlitebn˘ch kniÏiek. Ako odmenu dostával
100 forintov roãne a aj lúku na kosenie v Doline. Ten "doãasn˘"
uãiteº pôsobil na ‰kole aÏ do roku 1911. [1]

V roku 1894 do‰lo k oprave ‰koly z podpory, ktorá bola
poskytnutá z ministerstva. V˘‰ka podpory bola 80 forintov
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a pouÏila sa na opravu strechy. [15]
Pôsobenie tak˘chto "doãasn˘ch" uãiteºov sa neodrazilo na

gramotnosti obyvateºstva. Pri sãítaní obyvateºstva v roku 1900
sa uvádza, Ïe v obci z celkového poãtu obyvateºov 612 vedelo
ãítaÈ a písaÈ len 65 obãanov. T˘ch negramotn˘ch v obci bolo cca
90%. V˘sledky pôsobenia ‰koly sa pomaly odráÏali aj na obyãa-
jn˘ch obyvateºoch obce. Pri ìal‰om sãítaní v roku 1910
z celkového poãtu obyvateºov 526 vedelo ãítaÈ a písaÈ uÏ 189
obãanov. Teda negramotn˘ch v obci bolo cca 60%.

Dá sa kon‰tatovaÈ, Ïe gramotnosÈ stúpala. To ale súviselo
aj s t˘m, ako chodili deti do ‰koly, ãi ich rodiãia pú‰Èali uãiÈ a ãi
ich nevyuÏívali na prácu v domácnosti, na poli, alebo aj na
zamestnávanie napr. na píle, alebo ako "sluhov" u bohat˘ch
sedliakov.

AÏ v roku 1912 pôsobil na ‰kole nov˘ diplomovan˘ uãiteº
Nagy András. V tomto roku postavili na pôvodnom mieste novú
‰kolu z kameÀa. [1]

V správe o stave ‰koly z roku 1912 je uvedené [16]:
·kola je umiestnená v jednej budove, má jednu uãebÀu dlhú 9
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m a ‰irokú 6 m 20 cm a byt pre uãiteºa pozostávajúci z 2 izieb.
UãebÀa má lavice na sedenie, 1 stôl, stoliãku, tabuºu a 1 skriÀu.

Poãet obyvateºov v obci 582 slovenskej národnosti, 557 je
rimokatolíkov, 11 gréckokatolíkov a 14 izraelitov. ·kolopovin-
n˘ch detí je 55, z toho 30 chlapcov a 25 dievãat. ·kola má
v roku 1912 obnovenú ‰kolskú radu pozostávajúcu z 8 ãlenov.

Nov˘ uãiteº v novej budove ‰koly uãil od roku 1912 aÏ do
roku 1918. vyuãoval po maìarsky. V roku 1918 sa odsÈahoval
do Maìarska. Poãet Ïiakov v tomto ‰kolskom roku bol 76. [17]
To bolo obdobie 1.svetovej vojny. V ‰kole ostalo dva roky
prázdne uãiteºské miesto. [1]

V oslobodenej âeskoslovenskej republike zaãala 1.10.1920
uãiÈ literárna uãiteºka Maria Barnová. Vyuãovací jazyk uÏ bol
slovensk˘. Táto literárna uãiteºka tu pôsobila aÏ do roku 1927. [1]

Od zaãiatku ‰kolského roka 1927/28 zaãala na ‰kole uãiÈ
nová uãiteºka Maria ·alatová. V tomto ‰kolskom roku mala
v triede 61 Ïiakov. [18] Úãinkovala na ‰kole aÏ do konca ‰kol-
ského roka 1930/31. [1] 

V ìal‰om ‰kolskom roku 1931/32 nastúpila nová v˘pomoc-
ná uãiteºka Gromerová. Nebola tu sama. Vzhºadom na veºk˘
poãet Ïiakov bola schválená druhá trieda a tak zaãal pôsobiÈ na
‰kole aj uãiteº Ma‰lej Ján. Spolu uãili na ‰kole v obci aÏ do
konca ‰kolského roka 1932/33. [1]

V tomto ‰kolskom roku bola v obci Kamienka stará rimoka-
tolícka ‰kola. Mala 1 uãebÀu a 1 kabinet. Vyuãovací jazyk bol
slovensk˘. ·kola patrila pod politick˘ okres a in‰pektorát
v Humennom. Chlapci a dievãatá sa uãili spolu a celkom ich
bolo 98. ·kolsk˘ rozpoãet predstavoval ãiastku 6 220 korún. [17]

V nasledujúcom ‰kolskom roku 1933/34 zaãal na ‰kole
pôsobiÈ uãiteº Martin Orendáã a RuÏena Zlochová. Poãet Ïiakov
v tomto ‰kolskom roku bol 98 a boli rozdelení do dvoch oddelení:
oddelenie roã.1,2 a 3 - 59 Ïiakov,
oddelenie roã. 4,5,6 a 7 - 39 Ïiakov. 

Správcom ‰koly bol Martin Orendáã a uãil II. oddelenie. [19]
Pôsobenie tejto dvojice uãiteºov sa skonãilo na konci ‰kolského
roka 1935/36 a to odchodom Martina Orendáãa. Na jeho miesto
nastúpil a v ‰kolskom roku 1936/37 zaãal uãiÈ Imrich Janiã.
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Táto dvojica správca ‰koly RuÏena Zlochová a uãiteº Imrich
Janiã spolu pôsobili aÏ do roku 1939. V ‰kolskom roku 1937/38
bolo na ‰kole veºmi veºa detí, ich poãet dosiahol ãíslo 102.
RuÏena Zlochová uãila oddelenie s poãtom Ïiakov 52 a Imrich
Janiã oddelenie s poãtom Ïiakov 50. [20] DÀa 15.4.1939 odi‰iel
Imrich Janiã na vojenskú sluÏbu. Na jeho miesto nastúpila nová
uãiteºka Mária Pavlíková. Na konci ‰kolského roka v júni 1939
odi‰la do âiech RuÏena Zlochová. [21]

Pri‰la nová uãiteºská garnitúra. V ‰kolskom roku 1939/40
pôsobili na ‰kole uãitelia Andrej Klubert, Mária Pavlíková
a vypomáhala aj Mária Macíková. Poãet Ïiakov v ‰kole bol 87,
z toho 41 chlapcov a 46 dievãat. [22]

Táto zostava uãiteºov vydrÏala len jeden ‰kolsk˘ rok.
V nasledujúcom ‰kolskom roku 1940/41 úãinkuje na ‰kole ako
správca Andrej Klubert a v˘pomocná uãiteºka Mária ·krípková. [1]

Boli to veºmi ru‰né a nepokojné roky. Zaãala sa 2.svetová
vojna. Toto sa odrazilo zmenami na poste uãiteºov. V ‰kolskom
roku 1941/42 sa vrátil Imrich Janiã a pribudla k nemu uãiteºka
Helena Kulíková. [23] Roãn˘ rozpoãet ‰koly na rok 1941 bol so
schodkom. Celková potreba bola 33 022 korún, 24 207 korún
bola úhrada a schodok predstavoval ãiastku 8 814 korún. Na
‰kole bol zriaden˘ v roku 1942 ‰kolsk˘ v˘bor. âlenmi v˘boru
boli:
▲ Michal RovÀák, rimokatolícky farár v Ptiãom ako duchovn˘

príslu‰nej cirkvi, 
▲ Ján Majzer, roºník v Kamienke,
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▲ Juraj ªubi‰ãak, roºník v Kamienke,
▲ Dr. ·tefan Némethy, obvodn˘ lekár,
▲ Michal âamák, vládny komisár, ako delegát obce Kamienka.

Predsedom ‰kolského v˘boru pre rimokatolícku ºudovú
‰kolu v Kamienke bol menovacím dekrétom uveden˘ Michal
RovÀák, rimokatolícky farár v Ptiãom. [24] V ìal‰om ‰kolskom
roku 1942/43 pôsobí nová dvojica - Imrich Janiã a uãiteºka Zlat-
ica Dvor‰ãáková. [1]

K 1.septembru 1943 na miesto Dvor‰ãákovej nastupuje na
uãiteºské miesto Eleonóra Koutna. ·kolsk˘ rok 1943/44 vyuão-
vala dvojica Janiã, Koutna. [25] 

BlíÏil sa front postupom na západ. Cez tieto vojnové mesia-
ce slúÏila ‰kola prechádzajúcim armádam ako o‰etrovÀa
a skladi‰te.[1] 

Obec bola oslobodená 26.novembra 1944. Po oslobodení sa
‰kola upratovala a s vyuãovaním sa zaãalo aÏ vo februári 1945. [26] 

Vyuãovanie v tomto ‰kol-
skom roku uÏ zabezpeãovala
dvojica uãiteºov Eleonóra Kout-
na a ·tefan âernák. Táto dvo-
jica uãiteºov pôsobila v obci aÏ
do roku 1977. Na konci ‰kol-
ského roku 1976/77 ukonãili
svoje uãiteºské pôsobenie
a odi‰li do dôchodku.

Eleonóra Koutna sa naro-
dila na Morave v meste
Holice. V júni 1936 ukonãila
ãeskoslovensk˘ Ïensk˘ uãi-
teºsk˘ ústav v Nitre. Po pre-
chodn˘ch uãiteºsk˘ch stanici-

ach nakoniec "zakotvila" v na‰ej obci.
·tefan âernák sa narodil v Ivanãinej pri Martine. Po

ukonãení uãiteºského ústavu v Martine narukoval na vojenskú
základnú sluÏbu uÏ ako dôstojník v slovenskej armáde. Vojen-
ská jednotka, v ktorej poãas vojny pôsobil, bola dislokovaná
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v oblasti v˘chod-
ného Slovenska -
Adidovce, Papín
a okolie. Po od-
zbrojení nemec-
kou armádou sa
vojenská partizán-
ska brigáda Kri-
váÀ usadila v ob-
lasti Vihorlatsk˘ch
vrchov. Tu pôso-
bila aÏ do oslobo-
denia tejto oblasti.

·tefan âernák aj po oslobodení sa zostal v obci lieãiÈ z omrzlín
na nohách. Po "vylieãení" tak, Ïe mohol chodiÈ, sa prihlásil ako
uãiteº na ‰kolskom úrade v Humennom a zostal ako jeden
z uãiteºov v na‰ej obci.

Obidvaja uãitelia boli slobodní a v päÈdesiatych rokoch sa
zobrali a uÏívali spoloãné
priezvisko âernák - âernáková.

V nasledujúcich rokoch po
vojne sa poãet Ïiakov pohyboval
okolo 62 aÏ 66. [26] ·kola bola
dvojtriedka, vyuãovalo sa na dve
zmeny a I.triedu vyuãovala
uãiteºka Koutna - neskôr
âernáková a II.triedu uãiteº
âernák.

Od roku 1933 bola na ‰kole
zriadená dvojtriedka, ch˘bala na
‰kole aj druhá uãebÀa. Generál-
nou opravou sa postavenie
a pomery na ‰kole zlep‰ili v roku
1956. Ku ‰kolskej budove sa
pristaval nov˘ byt pre uãiteºov
a prestavbou bytu sa získala
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nová uãebÀa pre Ïiakov druhej zmeny a nov˘ väã‰í kabinet. [1]
V ìal‰ích rokoch sa pred ‰kolou vytvorila ‰kolská záhradka -
park s kvetinami a ihliãnanmi. Vchod do ‰koly je z dolnej boãnej
strany, kde bol aj vchod do bytu. V tejto ãasti sa utvoril ‰kolsk˘
dvor, ktor˘ sa ohradil. Na ‰kolskom dvore sa vybudovalo volej-

balové ihrisko, kto-
ré bolo vyuÏívané
mládeÏou na ‰por-
tovanie.

Uãitelia âer-
nákovci priniesli
poãas svojho pô-
sobenia do obce
"Ïivot". Okrem vo-
lejbalu sa v ‰kole
hral aj ìal‰í ‰port
- stoln˘ tenis.
Veºmi sa roz-
mohla kultúrna

ãinnosÈ. V ‰kole sa nacviãovali a hrali divadlá. Hrala ‰kolská
mládeÏ aj dospelí. Pri rôznych slávnostn˘ch príleÏitostiach ‰kol-
ská mládeÏ nacviãovala rôzne kultúrne programy. 
Uãiteº ·tefan âernák mal rád prírodu a tomu "zaúãal" aj svojich
Ïiakov. Boli vy-
tvorené ovocinár-
ske ‰kôlky. Najprv
bola ‰kôlka poni-
Ïe kostola a ne-
skor‰ie v Doline
a na RyÀoch. Tu
uãil Ïiakov rozm-
noÏovaniu ovoc-
n˘ch stromov
a ich o‰etrovaniu.
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Okrem toho
v ‰kole bola vo vit-
rínach zbierka min-
erálov a kameÀov
z oblasti Vihor-
latsk˘ch vrchov.
K tejto zbierke
postupne pribúda-
la zbierka mot˘ºov,
chrobákov a her-
bár rastlín.

Srdcovou zále-
ÏitosÈou uãiteºov bola veºká zbierka pozostatkov z obdobia vojny
- rôzne druhy nábojníc, staré ãasti rôznych zbraní, rôzne ãasti
vojenského obleãenia a podobne.

Veºk˘m záÏitkom pre Ïiakov boli poznávacie zájazdy - v˘le-
ty ãi do blízkeho ale aj vzdialenej‰ieho okolia. KaÏd˘ rok sa
uskutoãÀovala akcia "po partizánskych chodníãkoch" a zapaºo-
vali sa partizánske vatry.

Obidvaja uãitelia sa aktívne zapájali aj do verejného Ïivota
v obci. Uãiteº ·tefan âernák uÏ v roku 1946 bol poslancom -
ãlenom pléna Miestneho národného v˘boru. V rokoch 1950 aÏ
1976 bol ãlenom rady MNV. Uãiteºka âernáková bola aktívna
v rôznych komisiách pri MNV a aj ONV. Jej "najaktívnej‰ím"
pôsobením popri uãi-
teºovaní bola funk-
cia úãtovníãky na
miestnom JRD.
V tejto oblasti pra-

covala aÏ do roku
1977. 

E‰te jedna veºká
zásluha patrí uãi-
teºom. V obci sa vytvo-
rila verejná kniÏni-
ca. KniÏnica bola
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vlastne v ‰kole a v˘poÏiãn˘m dÀom bola sobota. Od roku 1977
sa kniÏnica presÈahovala do "ZdruÏenej budovy MNV" - dne‰n˘
Obecn˘ úrad.. KniÏnicu má na starosti a v˘poÏiãky v súãasnos-
ti uskutoãÀuje knihovníãka Anna Îidová.

Uãitelia âernákovci boli pre obec veºmi veºk˘m prínosom.
Radili obãanom a pomáhali im pri rôznych osobn˘ch problé-
moch. Boli veºmi obºúbení. Po svojom dlhom pôsobení - cez 33
rokov, sa v roku 1977 so ‰kolou rozlúãili a odi‰li na zaslúÏen˘
dôchodok.

Od nového ‰kolského roku - teda 1.9.1977 nastúpili na
‰kolu noví uãitelia - Franti‰ek Stanislavsk˘ ako riaditeº a Margi-
ta ·alatová ako uãiteºka. [27]

V tomto ‰kolskom roku boli v ‰kole dve triedy. I.triedu -
roãník 1 a 3 - 19 Ïiakov uãila Margita ·alatová. II.triedu - roãník
2 a 4 - 16 Ïiakov uãil Franti‰ek Stanislavsk˘.

Okolo ‰kolskej budovy sa urobilo nové oplotenie, úprava
‰kolského dvora a zaviedla sa vodovodom voda do bytu ‰koly.
Do bytu sa nasÈahoval riaditeº Stanislavsk˘.

Dvojica uãiteºov - Stanislavsk˘, ·alatová pôsobila na ‰kole
aÏ do roku 1990. Poãet Ïiakov v tomto období e‰te stúpal.
V ‰kolskom roku 1982/83 boli e‰te dve triedy. I.triedu - roãník 1
a 3 - 27 Ïiakov uãila Margita ·alatová. II.triedu - roãník 2 a 4 -
19 Ïiakov uãil Franti‰ek Stanislavsk˘. 

Tento ‰kolsk˘ rok bol pre ‰kolu v˘znamn˘. Na ‰kole získal
kaÏd˘ Ïiak odznak zdatnosti a tak ‰kola bola v okresnej súÈaÏi
na 1.mieste.

Z bytu riaditeºa ‰koly sa odsÈahoval Franti‰ek Stanislavsk˘
do Humenného. V ‰kolskom byte bola zriadená ‰kolská druÏi-
na. Pre deti v druÏine pribudla vychovávateºka Jarmila Rider-
ská. [27] DruÏinárka - vychovávateºka Riderská tu bola jeden
‰kolsk˘ rok.

V ìal‰om ‰kolskom roku 1983/84 namiesto vychovávateºky
- druÏinárky nastúpila Valéria Gossanyiová. Tá tu "vydrÏala" do
roku 1987. Na jej miesto v ‰kolskom roku 1987/88 nastúpila
vychovávateºka Mária Kukoºová, ktorá tu pôsobila e‰te aj v ‰kol-
skom roku 1988/89. Tento rok bol úspe‰n˘ pre základnú ‰kolu
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v tom, Ïe v zbere lieãiv˘ch rastlín obsadila 1.miesto v okrese
Humenné.

V ‰kole v roku 1987 aj 1988 bol pomerne dostatoãn˘ poãet
Ïiakov. V ‰kolskom roku 1987/88 to bolo 29 Ïiakov v dvoch
triedach 19+10 a v ‰kolskom roku 1988/89 to bolo aÏ 31 Ïiakov.

Na zaãiatku ìal‰ieho ‰kolského roku pri‰lo rozhodnutie
odboru ‰kolstva v Humennom, Ïe v obci bude uÏ len jed-
notriedka. Táto jednotriedka pozostávala z 1.roãníka - 1 Ïiak,
2.roãníka - 8 Ïiakov a 3.roãníka - 6 Ïiakov.

Na ‰kole zostali Franti‰ek Stanislavsk˘ ako riaditeº - uãiteº
a Margita ·alatová ako vychovávateºka. V nasledujúcom ‰kol-
skom roku 1990/91 si úlohy vymenili - Margita ·alatová bola ria-
diteºka a Franti‰ek Stanislavsk˘ vychovávateº.

Vo februári 1991 ch˘balo v ‰kole aÏ 60% Ïiakov, ktor˘ch
postihlo ochorenie na chrípku.

Koncom júna - 21.júna 1991 bola Margita ·alatová nov˘m
dekrétom potvrdená do funkcie riaditeºa ‰koly. Franti‰ek
Stanislavsk˘ odi‰iel do Humenného. [27]

V ‰kolskom roku 1991/92 k riaditeºke Margite ·alatovej
pribudla vychovávateºka Mária Kuzmová. ·kola zostáva jed-
notriedka s poãtom Ïiakov 16.

V nasledujúcom ‰kolskom roku 1992/93 sa zmenila
vychovávateºka, nastúpila Anna ·kubová. Tento ‰kolsk˘ rok
mal e‰te jednu zmenu - odi‰la do dôchodku riaditeºka Margita
·alatová.

Na miesto riaditeºky nastúpila v ‰kolskom roku 1993/94
Oºga Paleneková a vychovávateºka ostáva Anna ·kubová.

Pred zaãiatkom ‰kolského roku 1994/95 pri‰lo rozhodnutie
‰kolskej správy, Ïe základná ‰kola v Kamienke patrí pod ria-
diteºstvo základnej ‰koly v Kamenici nad Cirochou. Tento stav
trval aj v ìal‰om ‰kolskom roku 1995/96. Uãiteºkou na ‰kole
bola v tomto období Oºga Paleneková a vychovávateºkou Anna
·kubová.

Cez prázdniny v roku 1995 boli v ‰kole prevedené úpravy -
vybudovalo sa nové sociálne zariadenie pre Ïiakov, vymaºovala
sa ‰kola a boli urobené nátery lavíc a tabúl. Tieto úpravy sa

-169-



podarilo uskutoãniÈ vìaka ‰kolskej správe a stredisku sluÏieb
v Humennom. [27]

V letn˘ch mesiacoch 1996 do‰lo znova k úprave v ‰kole. Na
základe rozhodnutia ‰kolskej správy v Humennom bola v na‰ej
‰kole opäÈ zriadená dvojtriedka. V ‰kolskom roku 1996/97 bolo
v I.triede - roãník 1 a 3 - 12 Ïiakov a II.triede - roãník 2 a 4 - 12
Ïiakov. Riaditeºkou ‰koly bola Oºga Paleneková, uãiteºkou
Emília Demãáková a vychovávateºkou Anna ·kubová. [27]

Tieto tri dámy pôsobili na ‰kole aÏ do konca ‰kolského roka
1999/2000. Na konci tohto ‰kolského roka odi‰la na zaslúÏen˘
dôchodok uãiteºka Emília Demãáková. Poãet Ïiakov v obidvoch
triedach bol 21.

·kolská správa pred zaãiatkom ‰kolského roka 2000/2001
rozhodla, Ïe ‰kola uÏ bude len jednotriedka. Táto jednotriedka
zahrÀovala roãníky 1,2 a 3 s celkov˘m poãtom Ïiakov 16. Ria-
diteºkou ‰koly zostala Oºga Paleneková a vychovávateºkou
v ‰kolskej druÏine Anna ·kubová.

Tento "tandem" pôsobil na ‰kole aÏ do jej zru‰enia. ·kola
bola zru‰ená ukonãením ‰kolského roku 2003/2004. Obecné
zastupiteºstvo na svojom zasadnutí v júli 2004 rozhodlo
o zru‰ení ‰koly. Dôvod bol - nedostatoãn˘ poãet Ïiakov - len 8
pre ìal‰í ‰kolsk˘ rok. 

Od zaãiatku ‰kolského roku 2004/2005 Ïiaci nastúpili do
základnej ‰koly v Kamenici nad Cirochou.

12.2 Materská ‰kôlka

Materská ‰kôlka bola slávnostne otvorená 5.augusta 1976.
Na slávnostnom otvorení sa zúãastnilo veºa hostí z ONV
a OVKSS v Humennom a na‰ich obãanov. [28] Pri otvorení
vyhrávala kapela, nech˘bal spev a tanec.

Riaditeºkou MS bola Mária Luãkaniãová a uãiteºkou Filipi-
aková, neskor‰ie ju vystriedala Sidová. Poãet detí v tomto zaãí-
najúcom roku bol 26.

V novom ‰kolskom roku 1977/78 v novembri nastúpili - ria-
diteºka Silaniãová a uãiteºka Lempeºová. Aj tieto dve pracov-
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níãky sa v na‰ej materskej ‰kôlke "zdrÏali" len jeden rok.
V ‰kolskom roku 1978/79 nastúpili nové pracovníãky - riaditeºka
Mária KirÀáková a uãiteºka Anna Tkáãová.

V ìal‰om období sa pri riaditeºke KirÀákovej vystriedali
v rokoch 1980 aÏ 1983 uãiteºky AlÏbeta Semjonová (1981), AlÏ-
beta Hrinová (1982) a Mária Rydyová (1983). [28]

Poãet detí v t˘chto rokoch bol pomerne vysok˘ - pohyboval
sa v rozmedzí 20-25. Popri uãiteºkách pracoval v materskej
‰kôlke aj ìal‰í personál - kuchárka Daniela Fencáková a ‰kol-
níãka Anna ëuìová.

V roku 1983 odi‰la na materskú dovolenku riaditeºka
KirÀáková a na jej miesto - zastupovanie nastúpila Svetlana
Capová. Novou uãiteºkou, ktorá nastúpila v ‰kolskom roku
1983/84 bola Helena Leferoviãová.

Po materskej dovolenke sa vrátila v roku 1984 riaditeºka
Mária KirÀáková a na mieste uãiteºky zostala Svetlana Capová.

Riaditeºkou materskej ‰kôlky aÏ do konca ‰kolského roka
1990/91 bola Mária KirÀáková. Za dobu jej úãinkovania cca 12
rokov sa popri nej vystriedalo niekoºko pracovníãok - uãiteºky -
Oºga Ferencková (1986,1990-91) a Emília Perháãová (1987-
1989). Menil sa aj personál - kuchárka Veronika Porubská
(1985,1987) a Anna ëuìová (1988-1993). Upratovaãkou bola
Bernardína Labancová. [28] 

V ‰kolskom roku 1988/89 bola zriadená funkcia vedúca
‰kolskej jedálne a tu zastávala Dana Chalachanová.

Poãet detí v období pôsobenia KirÀákovej vo funkcii ria-
diteºky ‰koly bol - v ‰kolskom roku

1986/87 1987/88 1989/90 1990/91
22 22 26 22

Na zaãiatku ‰kolského roka 1991/92 nastúpila do funkcie
riaditeºky materskej ‰kôlky Emília Jakubová. V predchádzajúci-
ch rokoch tu pôsobila ako uãiteºka pod rodn˘m menom Emília
Perháãová. Na mieste uãiteºky zostala naìalej Oºga Ferenc-
ková.
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Personál zabezpeãujúci prevádzku ‰kôlky bol - kuchárka
Anna ëuìová, hospodárka ‰kolskej jedálne Mária Lojanová
a upratovaãka aj vo funkcii ‰kolníãky Bernardína Labancová.

Riaditeºka Emília Jakubová po vzore svojej predchodkyne
tu "vydrÏala" uãiÈ a riaditeºovaÈ aÏ do konca ‰kolského roka
1998/99. Jej úãinkovanie vo funkcii uãiteºky a riaditeºky
v materskej ‰kôlke bolo cca 12 rokov.

V období riaditeºovania Emílie Jakubovej pôsobili vo funkcii
uãiteliek - Oºga Ferencková (1991-1993), Anna Matu‰ãáková
(1994-1999) a Marta âertaºasová (1996-199). Viac ºudí sa vys-
triedalo v personáli materskej ‰kôlky - kuchárky - Anna ëuìová
(1990-1993), Anna Koribaniãová (1994-1995), ªudmila Mer-
iãková (1996-1999), vedúca ‰kolskej jedálne Anna ëuìová
(1994-1996) a NadeÏda Guzejová (1997-1999). Najdlh‰ie
vydrÏala ‰kolníãka Bernardína Labancová aÏ do roku 2000.
Poãet Ïiakov v materskej ‰kôlke v tomto období bol: 

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

19 19 13 14 18 22 20 19

V ‰kolskom roku 1999/2000 nastúpila na miesto riaditeºky
Marta âertaºasová a uãiteºkou bola Silvia Ondovãinová. [28]

Do‰lo aj k zmenám v oblasti prevádzkov˘ch funkcií
v materskej ‰kôlke - vedúca ‰kolskej jedálne Helena Cavojská,
kuchárka Jaroslava Hrubovãáková a ‰kolníãkou zostala
Bernardína Labancová.

Riaditeºka Marta âertaºasová bola riaditeºkou materskej
‰kôlky aÏ do konca ‰kolského roka 2004/2005. Popri nej boli vo
funkcii uãiteliek - Anna ·vargová a Anna Ivanková v roku
2000/01, Anna ·kubová v roku 2001/03 a NadeÏda Koãi‰ová
v roku 2003/04. Vedúcou ‰kolskej jedálne boli ªudmila Mer-
iãková 2001-2003, Jaroslava Hrubovãáková 2003-2005. Novou
‰kolníãkou od roku 2000 je Marianna Fecenková. [28]

V novom ‰kolskom roku 2005/2006 sa zmenilo personálne
zloÏenie v ‰kôlke. Novou riaditeºkou a uãiteºkou súãasne bola
Anna ·kubová. Vedúcou ‰kolskej jedálne a súãasne aj kuchárk-
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ou bola Jaroslava Hrubovãáková a ‰kolníãkou Marianna
Fecenková.

Poãet detí v materskej ‰kôlke bol nasledujúci:

1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

17 17 20 26 15 15 17

Personál materskej ‰kôlky sa od zaãiatku staral o pred‰kol-
skú v˘chovu detí v na‰ej obci. Okrem tejto základnej ‰kolskej
v˘chovy sa venovali aj tak˘m oblastiam, ako v˘lety do prírody
a pozorovanie prírodn˘ch krás. Chodili po partizánskych chod-
níãkoch a besedovali s úãastníkmi odboja. Poriadali zájazdy do
Humenného - ka‰tieº, múzeum, skanzen aj na dlh‰ie trasy ako
najãastej‰ie boli - Betliar, Krásna Hôrka, Levoãa, Vysoké Tatry
a podobne.

V materskej ‰kôlke boli poriadané akcie pri príleÏitosti
Mikulá‰a, Medzinárodného dÀa detí, ale aj rôzne karnevaly,
‰portové popoludnia aj branné hry. Na tieto akcie im prispievali
sponzori - obecn˘ úrad a miestni podnikatelia. [28]

12.3 Kultúra

Na‰a obec bola skôr men‰ia a mal existenãné problémy.
Kultúra tu nemala "na ruÏiach ustlaté". Záblesky ãosi ako
"kultúra" sa v obci objavili aÏ poãas pôsobenia uãiteºov - Klu-
berta a Janiãa. Obidvaja hrali na husle a inklinovali k spevu. Zo
Ïiakov v ‰kole zaloÏili ãosi ako "spevokol", ktor˘ pôsobil len
príleÏitostne.

Podstatne väã‰í kultúrny "ruch" nastal za úãinkovania
uãiteºov âernákovcov. Bolo to obdobie po skonãení 2.svetovej
vojny.

Rozmach urãit˘ch náznakov kultúry zaãal nacviãovaním
programov so Ïiakmi ‰koly pri rôznych akciách. Najprv to bolo
len pri MDÎ, neskor‰ie aj vystúpenia na verejn˘ch schôdzach,
pri oslavách oslobodenia obce a v˘roãí SNP. Boli to rôzne
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spevy, recitácie a neskor‰ie aj jednoduché scénky.
Neskor‰ie sa to "rozrástlo" do nacviãovania a uvádzania

divadeln˘ch hier. Zapojilo sa t˘m viac obãanov obce do tohto
celého procesu. Známi divadelníci boli Jozef Paró, Ján Kurilla,
Ján Janovãík, Paulína Salamonová a ìal‰í. Hrali sa známe hry
- Baãova Ïena, Za frontom, Statky zmätky a pod.

Divadelníctvo pokraãovalo aj mlad‰ou generáciou - Michal
âamák, Ján Îidov, Martin Janovãík, Juraj Gri‰ãík, Mária
Gri‰ãíková a ìal‰í.

Hralo sa v ‰kole - vo väã‰ej triede - kde bolo postavené
prenosné rozoberateºné javisko. Toto javisko, ale aj kulisy, boli
"dielom dedinsk˘ch ochotníkov". Urãité hry sa hrali aj na ‰kol-
skom dvore, najmä v letnom období.

Hralo sa teda v obci a stalo sa urãitou tradíciou, Ïe sa nová
divadelná hra "objavila" na scéne jedenkrát za jeden aÏ dva
roky.

V 70-tych rokoch, keì uÏ vlastne bola postavená "zdruÏená
budova MNV", sa v‰etky kultúrne podujatia uskutoãÀovali v sále
"kultúrneho domu". V tomto období hrala aj mladá generácia -
‰kolská mládeÏ.

V‰etky takéto vystúpenia a divadelné predstavenia sa te‰ili
veºkému záujmu obãanov na‰ej obci.

Divadelné predstavenia sa hrali aj v okolit˘ch  - susedn˘ch
dedinách - v Kamenici nad Cirochou, Modrej, Dlhom, HaÏíne
a aj v Ptiãom. Posledné takéto "turné" bolo na zaãiatku 70-tych
rokov 20.storoãia.

Cel˘ "‰táb" zabezpeãujúci odohranie predstavenia bol
skromn˘ - reÏisér, dramaturg i vedúci uãiteº ·tefan âernák,
‰epkár, maskér a pod. Eleonóra âernáková a kulisári, osvetºo-
vaãi boli v‰etci úãinkujúci.

Po odchode uãiteºov âernákovcov do dôchodku divadelné
predstavenia sa prestali hraÈ. Nová nasledujúca generácia
uãiteºov zachovala tradíciu "programov" pri rôznych slávnost-
n˘ch príleÏitostiach a to so Ïiakmi ‰koly a aj deÈmi z materskej
‰kôlky.
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12.4 ·port

Najstar‰ím ‰portom v obci je futbal.  Jeho história siaha do
polovice 50-t˘ch rokov 20.storoãia. Najstar‰ie ihrisko bolo
v hone zvanom Na Moãari. Je to v oblasti medzi Dluhou a Pod
âarnou - nad Sosninou. Bolo to ihrisko nie vhodn˘ch rozmerov
aj polohy. Tu sa vlastne hral len neorganizovan˘ futbal.

Vhodnej‰ie a dostupnej‰ie ihrisko sa postavilo v ãasti na
"Kico‰ov˘ch" RyÀoch. To je dnes oblasÈ od Obecného úradu
smerom hore. Futbal sa tu hral od roku 1963 do sedemdesi-
atych rokov.

Ihrisko bolo dobre - len malo nev˘hodu, Ïe bol blízko potok
Rika a lopta sa dosÈ ãasto "kúpala".

Hralo tu svoje súÈaÏné zápasy generaãne veºmi silné doras-
tenecké muÏstvo v zloÏení - Andrej Suss, Ján ZuÏov, Ján Milãík,
Ján Vaceº, Ján Kerekaniã, Juraj ªubi‰ãák, ·tefan Paro, Michal
Blaha, Jozef ëuìa, Jozef ·kuba a Franti‰ek Maury. Vedúcim
muÏstva bol zanieten˘ funkcionár Jozef Knap.

Tu sa vlastne zaãalo tvoriÈ súÈaÏné druÏstvo dospel˘ch fut-
balistov. To ale pokraãovalo na novom ihrisku.

Nové ihrisko sa postavilo za humnami Pod Dubravu. Malo
to nev˘hodu, Ïe lopta "lietala" do ovocn˘ch záhrad obyvateºov
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obce. Na tomto ihrisku odohrali súÈaÏné zápasy uÏ "dospelí -
muÏi" (tí, ão pre‰li z dorastu) a aj dorastenecké muÏstvo.

K spomínan˘m hráãom z dorastu do druÏstva dospel˘ch
pri‰iel aj "zanieten˘" futbalista Michal Zu‰ãák - lesník, ktor˘ sa
prisÈahoval do Kamienky z Kamenice nad Cirochou.

Dorastenecké muÏstvo bolo doplnené ìal‰ími mlad˘mi -
Ján Maury, Jozef Lipták, Miroslav Bober a Ladislav Maury.

Vedúcim muÏstva dospel˘ch bol Jozef Knap a dorastencov
Michal Hucko.

Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe ihrisko bolo vlastne
v prostriedku druÏstevn˘ch polí, muselo byÈ zru‰ené. Nové
ihrisko sa "vybudovalo" v hone "Na Dluhej" - juÏne od cintorína.
Ihrisko bolo dosÈ krátke a aj úzke, hrboºaté aj tvrdé a hralo sa tu
zle.

Na tomto ihrisku odohrávalo svoje súÈaÏné zápasy muÏstvo
dospel˘ch v tomto zloÏení - Milan Belanãík, Franti‰ek ZuÏov,
Milan ëuriãko, Du‰an ZuÏov, Andrej ªubi‰ãák, Ján a Miro
Boberovci, Andrej Suss ml., Jozef ·vik, ·tefan Maury, Jozef
Vojtko, Jozef ·kuba, Pavol Maury, Michal Lipták a obãas
doplnené "cudzími" - napr. vojaci z humenskej posádky.
Funkcionármi v t˘chto 70.rokoch pri muÏstve boli Ján Milãík
a ·tefan Smikal.

Po tomto období, na zaãiatku osemdesiatych rokov, sa
postavilo "nové" futbalové ihrisko v priestoroch na zaãiatku
obce, na ºavej strane cesty pri vstupe do obce. Tu sa hraje
súÈaÏne futbal aj dnes v roku 2006.

V muÏstve dospel˘ch sa za túto dlhú dobu vystriedalo veºa
hráãov - Slavomír Kocík, Benjamín Blaha, ·tefan Hojdan,
Andrej ·kuba, Jozef ZuÏov, Jozef Sojãák. Pribudlo veºa
mlad˘ch, ktorí hrajú e‰te aj dnes - Tomá‰ ·vík, Franti‰ek Gali-
ca st. aj ml., Ján Kerekaniã ml., Jaroslav VrÏaÀ, ·tefan Rudík,
Marek Belanãin, Daniel Pºuta aj Derìák. Z mlad‰ích hráãov
súãasného kádra sú Tomá‰ Karas, Ján Maury ml., Marián
Kolesár ml., Marek Pota‰, Ján ·kuba, Marek ªubi‰ãák, Vladimír
Jura‰ek.

Menil sa aj funkcionársky káder. Na zaãiatku osemde-
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siatych rokov boli pri muÏstve Du‰an Vaceº a Jozef ·vik. Tento
tandem sa zmenil odchodom Du‰ana Vaceºa v 90-tych rokoch
a dnes je pri muÏstve trojica - Jozef ·vik, ·tefan Hojdan, a Jozef
Sojãák.

K najväã‰ím úspechom futbalu treba zaradiÈ úãasÈ v semi-
finále XXII.roãníka Pohára Rhodie a ObFZ Humenné, úãinko-
vanie v II.triede v sezóne 1997/98 a 2.miesto Ïiakov v malom
futbale v sezóne 2003/04.

V prvú augustovú nedeºu v roku 2005 si 45 rokov organizo-
vaného futbalu v obci pripomenuli obãania a priaznivci futbalu
turnajom za úãasti muÏstiev z Novej Sedlice, star‰í páni
z Kamenice nad Cirochou a Kamienky. Celé toto podujatie sa
nieslo v duchu spomienky na b˘val˘ch funkcionárov TJ ·tefana
âernáka, Michala Hucku, Jozefa Knapa a Jozefa ·kubu.

V súãasnosti dochádza k ìal‰iemu premiestneniu ihriska.
Zaãína sa budovaÈ nové ihrisko v lokalite Pod Li‰ãejovu. Sú
vykonané zemné práce. Je treba kon‰tatovaÈ, Ïe ihrisko
postavené v takomto peknom prostredí napomôÏe ìal‰iemu
rozvoju ‰portu v obci.

Aj keì futbal je najroz‰írenej‰í ‰port vlastne vo v‰etk˘ch
obciach v na‰om regióne, je nutné skon‰tatovaÈ, Ïe sa tu pre-
vádzali aj ìal‰ie ‰porty.

V roku 1956, keì sa uskutoãnila generálna oprava ‰kolskej
budovy, upravil sa aj ‰kolsk˘ dvor. Postavila sa nová ohrada
a vo vnútri dvora sa postavilo volejbalové ihrisko. Najprv sa hral
volejbal "rekreaãne" a to hlavne v období ‰kolsk˘ch prázdnin.
V období rokov 1964-66 sa dala "dokopy" partia hráãov, ktorá
utvorila súÈaÏné druÏstvo.

Hráãmi tohto druÏstva boli Stanislav Pavli‰in, Ján Gri‰ãík,
Ján ·kuba, Michal âamák, Andrej ·kuba, Jozef Kurilla a aj
uãiteº ·tefan âernák.

Toto druÏstvo hralo v okresnej súÈaÏi len dve sezóny.
V tomto období prikladal okresn˘ telov˘chovn˘ zväz veºk˘ dôraz
volejbalu. To ale nepomohlo a súÈaÏ sa zru‰ila.

Po generálnej oprave ‰kolskej budovy vzniklo miesto aj pre
ìal‰í ‰port - stoln˘ tenis. Tento ‰port sa v rokoch 1960-1990
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doznal veºkého rozmachu v obci. Venovalo sa mu veºa mlad˘ch
ºudí. Hralo sa v ‰kole - v triede. Trénovalo sa na ‰kolskej
chodbe. Star‰ia generácia hrala aj niekoºko rokov v okresnej
súÈaÏi. Bolo veºmi veºa problémov súvisiacich s dopravou
a vybavením.

Zo star‰ej generácie veºmi dobre hrali ·tefan âernák,
Stanislav Pavli‰in, Ján Gri‰ãík, Ján Gri‰ãík ml. a neskor‰ie Ján
Kerekaniã a Franti‰ek Galica. Zvádzali súboje s druÏstvami
susedn˘ch obcí. Mlad‰ia generácia hrá tento stoln˘ tenis skôr
rekreaãne. Spomínané problémy finanãné a dopravné sú veºmi
ÈaÏko prekonateºné.

E‰te jeden ‰port mal priaznivcov v obci. Bolo to lyÏovanie.
Bolo to len "rekreaãné" ‰portovanie, ktoré v rokoch 1980-90
vyúsÈovalo aj do súÈaÏenia. To súÈaÏenie bolo len na miestnej
úrovni. SúÈaÏilo sa v behu na lyÏiach a v zjazde. Úspechy v t˘ch-
to súÈaÏiach dosahovali Franti‰ek ZuÏov, Andrej Behún, Andrej
Suss, ·tefan ·alak a Pavol Maury. Organizaãnou "du‰ou" t˘chto
súÈaÏí bol Jozef ·kuba - ‰portov˘ redaktor okresn˘ch novín.
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Poznámky

[1] História v˘uky a ‰kolskej budovy v obci Kamienka 
(2 stránky). Kamienka 4.februára 1957, ·tefan âernák 
riaditeº Národnej ‰koly. Kópia v archíve autora;

[2] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie. Iskolai kimutatás 1870/71 - ik
éveröl;

[3] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie. Iskolai kimutatás 1871/72 - ik
éveröl;

[4] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie. Iskolai kimutatás 1877/78 - ik
éveröl;

[5] Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 
AD1881. Ko‰ice 1881;
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[6] Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 
AD1871, AD1877, AD1879, AD1881;

[7] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, list farského úradu Ptiãie na 
biskupsk˘ úrad zo dÀa 12.9.1881;

[8] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, Zaplnenie uãiteºského miesta,
ãís.2708/1881 a neprihlásil sa nikto na konkurz - list z
27.X.1881 a z 23.12.1881;

[9] AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, Konkurzn˘ inzerát - v˘striÏok 
z novín jún - júl 1881;

[10]AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, list s v˘zvou ãís.2708/1881;
[11]AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, list o uprázdnenom mieste 

uãiteºa ãís.2894/1886;
[12]AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, list o uprázdnenom mieste 

uãiteºa z 8.2.1887 ãís.450/1887;
[13]Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 

AD1887, AD1889;
[14]Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 

AD1891;
[15]AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, Oprava ‰koly - podpora z

ministerstva, ãís.1244/1894;
[16]AACass. Ko‰ice, fond Ptiãie, Iskolai Törzskönyvi IV. z

26.11.1912;
[17]Katolícke Slovensko 1833-1933, Trnava 1933, str.300, 301;
[18]Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 

AD1928;
[19]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz, ‰kol-

sk˘ rok 1933/34;
[20]Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis 

AD1838;
[21]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz,    
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‰kolsk˘ rok 1938/39;
[22]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz, 

‰kolsk˘ rok 1939/40;
[23]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz, 

‰kolsk˘ rok 1941/42;
[24]AACass. Ko‰ice, fond Rímskokatolícka apo‰tolská adminis-

tratúra, list ãís.C3795 - rozpoãet roãn˘ 1941 a list ãís.C3732
- zriadenie ‰kolského v˘boru a menovanie predsedu;

[25]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz, ‰kol-
sk˘ rok 1943/44;

[26]·A Humenné, fond Národná ‰kola Kamienka, V˘kaz, ‰kol-
sk˘ rok 1944/45 aÏ 1947/48;

[27]Kronika Základnej ‰koly od roku 1977 aÏ 2004;
[28]Kronika Materskej ‰kôlky od roku 1976;
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13. NÁBOÎENSK¯ ÎIVOT V OBCI

13.1 Obec ako filiálka farnosti Dlhé nad Cirochou

Na‰a obec Kamienka nemala doposiaº farnosÈ. Od obdobia
svojho "vzniku" patrila do farnosti Dlhé nad Cirochou. Táto
farnosÈ sa rozprestierala na celej ciro‰skej doline. Záznam
o farnosti Dlhé nad Cirochou pochádza z roku 1333, v súpise
pápeÏsk˘ch desiatkov. [1]

Medzi filiálkami, ktoré patrili do farnosti Dlhé nad Cirochou,
boli okrem Kamienky aj Kamenica nad Cirochou, Modra nad
Cirochou, Belá nad Cirochou a Snina. [2]

Farári farnosti Dlhé nad Cirochou boli duchovn˘mi pastier-
mi aj veriacich obce Kamienka. Z historick˘ch dokumentov sú
známe mená niektor˘ch farárov farnosti Dlhé nad Cirochou:

▲ Laurentius - Vavrinec . . . . . . . . . . . . . okolo 1333,
▲ Andrej Cibulsk˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . okolo 1700,
▲ Tomá‰ Krizsák . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725 - 1730,
▲ Andrej Simkay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730 - 1744,
▲ ·tefan Rehorovzsky . . . . . . . . . . . . . . 1744 - 1760,
▲ Jakub Moyses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1760 - 1771,
▲ Michal Schluchten. . . . . . . . . . . . . . . . 1771 - 1778,
▲ Ján Mozoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778 - 1782,
▲ Alexander Almásy. . . . . . . . . . . . . . . . 1782 - 1805. [1, 3]

Obec Kamienka bola rímskokatolícka. V kanonickej vizitácii
z októbra 1691 je uvedené, Ïe "v ostatn˘ch osadách v‰etci sú
katolíci". Obec Kamienka sa tu uvádza aj s t˘m, Ïe v obci nie je
kostol. [4]

O niekoºko rokov, ale uÏ v 18.storoãí - teda v roku 1746, sa
vo vizitácii uvádza: 
v tejto obci nie je kostol, nie je ani nádej, Ïe sa niekedy postaví
kvôli veºkej chudobe sedliakov;
obyvatelia sú ºudia zboÏní, ãasto nav‰tevujúci kostol a farára
majú v úcte, dekrétne sviatky dodrÏiavajú;
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v strede obce na drevenom stæpe je umiestnen˘ mal˘ zvon;
je tu tieÏ dosÈ veºk˘ cintorín, posvätn˘ ale neohraden˘. [5]

Poãet obyvateºov veriacich pomaly rástol. K˘m v roku 1746
ich bolo s deÈmi 109 a 4 rusíni s deÈmi [5], tak v roku 1749 bolo
spoãítan˘ch katolíkov latinského rítu 137 dospel˘ch a 67 detí,
gréckeho rítu 8 dospel˘ch a 4 deti. [6] O niekoºko rokov pozd-
nej‰ie, v roku 1773 uÏ bolo katolíkov schopn˘ch spovede
(dospelí) 250 a neschopn˘ch spovede (deti) 81, gréckeho rítu
schopní spovede 4 a neschopní 3. V roku 1785 poãet schop-
n˘ch veriacich v obci stúpol na 290, ão bolo 76,3% z celkového
poãtu 380 obyvateºov. [7] 

Na farnosÈ do Dlhého nad Cirochou sa odvádzali desiatky.
Vo filiálke Kamienka sedliaci poloviãnej usadlosti dávali 25
snopov oziminy a 13 ovsa, ‰tvrtinári len polovicu. Toto ale bolo
zmenené na odvádzanie hotovosti a sedliaci poloviãnej usad-
losti roãne dávali 221 grajciarov a ‰tvrtinári 111 grajciarov.
Îeliari a vdovy poskytovali pre farára 1 deÀ ruãnej práce alebo
miesto toho 6 grajciarov. Okrem uvádzan˘ch hotovostí kaÏd˘
sedliak poloviãnej usadlosti odovzdával 1 kurãa roãne a ‰tvrt-
inár za dva roky 1 kurãa. [7] Okrem toho pre uãiteºa, ktor˘ bol
zároveÀ organista a kantor, dostával od Ïeliarov aj sedliakov 3
grajciare. [7]

13.2 Obec ako filiálka farnosti Ptiãie

Obec Kamienka, ako filiálka farnosti Dlhé nad Cirochou,
mala veºkú nev˘hodu v tom, Ïe bola od farnosti vzdialená
ìaleko - "je vzdialená od farnosti celé dve hodiny". [5] Preto
farníci - obyvatelia obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka
Ïiadajú pre seba farára do Kamenice nad Cirochou. Poãet
schopn˘ch spovede v obidvoch obciach je 640, neschopn˘ch
(deti) 407. [8] Tento list bol zaslan˘ na cirkevne nadriadené
in‰titúcie. Ostal v‰ak "nevysly‰an˘".

Odozvu mal list grófa ·tefana Csakyho ako ÏiadosÈ na "
Kráºovskú miestodrÏiteºskú radu", aby obec Kamienka bola
pripojená k farnosti Ptiãie. [9] V Ïiadosti gróf Csaky uvádza, Ïe
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Kamienka je v súãasnosti v jeho panstve a Ïe mu pripadá po
predkoch, ktorí ju mali uÏ od prv˘ch ãias tohto kráºovstva. Toto
malo ale aj inú stránku. Gróf Csaky vyslovil úmysel postaviÈ
v Kamienke kostol. Spi‰sk˘ biskup tento úmysel schválil a dal
humenskému farárovi splnomocnenie posvätiÈ základn˘ kameÀ.
[10]

Rímskokatolícky kostol v obci bol postaven˘ v rokoch 1798
a 1799, o ãom svedãí aj nápis na portály nad vchodom do kos-
tola:

Na väčšiu česť a slávu božiu
a ku cti svetého "Jána Nepomuckého"

dal postaviť gróf Štefan Csaky
de Kereszteg et Homonna

za podpory veriacich
1798 Požehnal 1799

Rímskokatolícka fara bola v Ptiãom zriadená v roku 1802.
Filiálkami boli Kamienka, Chlmec a Porúbka. [11] 

Od roku 1802 aÏ do roku 2003 sa o duchovn˘ Ïivot veriaci-
ch v obci Kamienka starali farári a administrátori farnosti Ptiãie.
Boli to duchovní otcovia:

Kapláni: 
▲ Donat Kirner, minorita  . . . . . . . . . . . . .1802,
▲ Prokop Molnár, franti‰kán  . . . . . . . . . .1802 - 1810,
▲ Istvan Pastrnák  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1810 - 1811,
▲ József Kolartsik.  . . . . . . . . . . . . . . . . .1811 - 1812, 

Farári
▲ Antal Jelínek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1812 - 1813,
▲ Jozsef Dubovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1813 - 1819,
▲ Jozsef Horray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1819 - 1830,
▲ Agoston Semsey  . . . . . . . . . . . . . . . . .1830 - 1831,
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▲ András Dugasz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1831 - 1839,
▲ István Strunczer . . . . . . . . . . . . . . . . . .1839 - 1847,
▲ Mihály Jentsik.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1847 - 1853,
▲ József Orlich.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1853
▲ Geörgy Rády  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1853 - 1893,
▲ József Stranyavszky  . . . . . . . . . . . . . .1893 - 1924,
▲ Juraj Inczinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1924 - 1931,
▲ Michal RovÀák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1931 - 1955,
▲ Kováã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1955 - 1960,
▲ Ján Benko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1960 - 1988,
▲ Peter Sedlák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988 - 1990,
▲ Viktor Grega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990 -   2003. [11, 12]

Obec Kamienka ako filiálka fary Ptiãie, z hºadiska vzdi-
alenosti, bola podstatne bliÏ‰ie ako keì bola filiálkou fary Dlhé
nad Cirochou. Cesta do Dlhého - do  kostola trvala dve hodiny
[5], k˘m cesta na faru do Ptiãieho je podstatne krat‰ia. [13]
Problematickej‰ia bola náv‰teva bohosluÏieb v ìal‰ej filiálke
tejto fary a to v Chlmci. Tam sa uÏ stávalo ãasto aj to, Ïe na
bohosluÏby do Chlmca nepri‰iel z Kamienky nikto a bolo to aj
naopak. [14] Preto farár Györgyus Rady urãil poradie
bohosluÏieb vo farnosti - prvá nedeºa Ptiãie, druhá nedeºa
Kamienka, tretia nedeºa Ptiãie a ‰tvrtá nedeºa Chlmec. [14]  

Obyvatelia farnosti aj naìalej odvádzali roboty a dávky pre
farnosÈ. Dokumentuje to aj súpis obãanov z obce Kamienka,
ktorí sa zúãastnili na spracovaní dreva v lese pri Chlmci pre faru
v Ptiãom. Celkom sa zúãastnilo 11 obãanov obce a "nahotovili"
1191 "‰ahi konarovite" a "‰ahi zrezane" 1961. [15] Pre farnosÈ
sa "odvádzalo" ãosi obdobné ako boli "desiatky" v predchádza-
júcich storoãiach.

V súpise odvodov a roboty pre farnosÈ z roku 1893, 1894
a 1895 je uveden˘ch 81 obãanov obce Kamienka, ktorí roãne
"odvádzali" 1 korec Ïita, 1 korec ovsa a 1 kurãa. [16] Okrem
naturálnych dávok boli aj "roboty" pre farnosÈ. V súpise z rokov
1893 - 1895 je uveden˘ch 99 obãanov. Z tohto poãtu 53
obãanov - gazdov odvádzalo prácu s vozom, 41 odvádzalo
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ruãnú robotu a 5 neodvádzalo niã, to boli vdovy a siroty. [17]
Tento stav s odvodmi a robotami pre farnosÈ tu bol aj

v 20.storoãí. Odvádzalo sa Ïito, ovos a kurãa a pracovalo sa
buì s vozom alebo ruãne. V rokoch 1926 - 1930 tu bolo len 50
gazdov, v rokoch 1930 - 1935 uÏ menej 47 gazdov a v rokoch
1936 - 1940 uÏ len 45 gazdov. [18]

Od roku 2003 duchovnú starostlivosÈ o veriacich rímskoka-
tolíkov v obci Kamienka majú farári z farnosti Kamenica nad
Cirochou. Sú to: 2003 - 2005 ·tefan Gábor a od roku 2005
Jaroslav Na‰ãák.

Po zmene reÏimu - zamatovej revolúcii cirkevn˘ Ïivot sa
rozprúdil. Veºa obãanov chodilo do kostola nielen v nedeºu, ale
aj v ìal‰ie cirkevné sviatky. âasom táto "eufória" opadla
a v súãasnom období nav‰tevuje cirkevné obrady menej
obãanov - prevaÏne star‰ie Ïeny.

Ku koncu 20.storoãia sa v tomto regióne "zrodila" zaují-
mavá akcia. Je to akcia, ktorá sa môÏe nazvaÈ spoloãensko -
cirkevno - ‰portová. KaÏd˘ rok od roku 1996 sa uskutoãÀuje
"tradiãn˘ v˘stup na vrch Vihorlat na sviatok slovansk˘ch
vierozvestcov sv.Cyrila a Metoda 5.júla". Tento rok v roku 2006
to bol uÏ 10.roãník. Hlavn˘m organizátorom je obec Belá nad
Cirochou. Tá ma na "starosti" zabezpeãenie potrebn˘ch náleÏi-
tostí pre moÏnosÈ konania svätej om‰e a to ako materiálnych,
tak aj personálnych. Ostatné obce tohto regiónu - od Sniny aÏ
po Humenné zo severnej strany a od Jovsy aÏ po Vinné z juÏnej
strany zabezpeãujú dopravu a obãerstvenie úãastníkov zo svo-
jej obce. Obecn˘ úrad v Kamienke kaÏdoroãne zabezpeãuje pre
obãanov dopravu autobusom a obãerstvenie. Je to veºmi
"vydarená" akcia a kaÏdoroãne sa jej zúãastÀuje cca 100
obãanov.
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13.3 Kostol v obci

Pri revízii zemplínskych kostolov, ktorá sa uskutoãnila roku
1700 sa v hlásení uvádza "Kemencze utraque lapidea templa
habent Calvinistae." [19] V historick˘ch prameÀoch sa to
preloÏilo "Kamenica a Kamienka obidva kostoly sú kalvínske."
Îiaº nezachovalo sa, kde tento kalvínsky kostol stál, kto ho dal
postaviÈ, kedy, kto a preão ho zbúral.
V období, keì obec bola filiálka farnosti Dlhé nad Cirochou,
nebol v obci kostol. AÏ na konci 18.storoãia, v rokoch 1798 -
1799 bol v obci postaven˘ kostol grófom ·tefanom Csakym za
veºkej podpory a pomoci obãanov obce.
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V roku 1816 bola vykonaná kanonická vizitácia na farnosti
Ptiãie a na jej filiálkach. V tejto vizitácii je o kostole vo filiálke
Kamienka kon‰tatované:

LeÏí na skromnom a vlhkom pozemku mimo obce. Jeho
stavba je z pevn˘ch materiálov. Má veÏu. Zvony dva, z ktor˘ch
jeden má dve storoãia a druh˘ asi 110 rokov. Chórus je vo veºmi
dobrom stave, ale sakristie niet. Kostol nemá kryptu. Je
ohraden˘ múrom. [13]

Kostol sa musel dobudovaÈ. V roku 1828 sa ku kostolu pris-
tavila sakristia. V rokoch 1855 aÏ 1857 sa previedla oprava
oltára. Opravu prevádzali Juraj Révesz maliar a Florián
Klimkovits sochár. [20]

V nasledujúcich rokoch sa robila vonkaj‰ia oprava kostola.
VeÏa kostola "dostala" nové zastre‰enie, oãistil sa aj kríÏ na
veÏi kostola, urobila sa nová omietka a fasáda na vonkaj‰ích
múroch kostola a opravil sa múr - ohrada okolo kostola. V‰etky
tieto práce boli ukonãené v decembri 1868. Celá oprava bola
urobená v hodnote 386 zlat˘ch a prev˘‰ila pôvodn˘ rozpoãet
o 107 zlat˘ch. [20]

Na konci 19.storoãia v roku 1892 bol kostol znovu
opraven˘. Opravovala sa veÏa a opravu previedli tesársky
majster János Kocsán, klampiarsky majster Viktor Halatkevics
a kamenár János Hudák. Oprava bola zaplatená z pokladne
kostola. [21, 22]

Na zaãiatku 20.storoãia bola v roku 1913 obnovená vnú-
torná v˘zdoba kostola. [22] Okrem vnútornej v˘zdoby bol do
kostola nain‰talovan˘ aj nov˘ orgán. Na nov˘ orgán poslal e‰te
v roku 1904 na základe rozpoãtu od farára biskup 2370 forintov. [23]

Kostol je evidovan˘ v súpise pamiatok. Opis je veºmi
zjednodu‰en˘: "Je to jednoloìová stavba so segmentov˘m
uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou veÏou.
Priestor kryt˘ prusk˘mi klenbami a medziklenbov˘mi pásmi. Na
západnej strane interiéru vstavan˘ chór. Hladké fasády,
zakonãené podstre‰nou prebiehajúcou rímsou, sú ãlenené
lízenami a polkruhovo zakonãen˘mi oknami s klenákom. VeÏa
ãlenená kordónovou rímsou a na hornej ãasti nároÏn˘mi pilas-
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trami. Nad portálom latinsk˘ nápis, vzÈahujúci sa na stavbu kos-
tola." [24]

V interiéry kostola, na v˘chodnej strane, je postaven˘
dreven˘ oltár. Na oltári v spodnej ãasti je tabuºka s nápisom -
postaven˘ z darov rodiny ·kubovej. Na klenbách sú obnovené
maºby obrazov - Zvestovanie nad oltárom, Metercia (Trojjediná
boÏská osoba) v prostrednej ãasti a obraz narodenia pána nad
chórom.

V posledn˘ch desaÈroãiach 20.storoãia, teda v rokoch, keì
administrátorom na fare v Ptiãom bol farár Peter Sedlák, bola
opravená strecha kostola (nová krytina - meden˘ plech), nová
omietka na vonkaj‰ej strane s fasádou, nové plastové okná
a nová ohrada okolo kostola. Na ohradu a plastové okná prispel
ãiastkou 100 000 korún obecn˘ úrad.

V inventári kostola bolo e‰te viac vecí evidovan˘ch v inter-
iéry, ktoré uÏ dnes tu nie sú. Boli "zlikvidované" v období, keì
sa zaãali bohosluÏby celebrovaÈ nie pri oltári, ale pri obetnom
stole postavenom pred oltárom.

V inventári z roku 1831 je uvedená spovednica. [25] Táto
spovednica bola umiestnená za oltárom. Oltár sa posúval
smerom dozadu k stene, pre vytvorenie priestoru pre obetn˘
stôl, tak spovednica "musela" opustiÈ priestor za oltárom.

Obdobne to bolo aj s kazateºÀou. Tá je uvedená v inventári
z roku 1854. [26] Táto bola postavená pri dverách do sakristie.
Keì sa vedºa obetného stola postavil "reãnícky" pult, ako miesto
pre hlásanie BoÏieho slova, kazateºÀa "opustila" tento priestor.

Spovednica i kazateºÀa boli urobené z dreva. Na svojich
miestach boli aÏ do posledn˘ch desaÈroãí 20.storoãia, kedy
nastúpila "inovácia" bohosluÏieb.

V ohrade kostola sú dva kríÏe. Dreven˘, je tesne pri múre
kostola, pri vstupn˘ch dverách do kostola. Je to kríÏ "misijn˘".
Misie v obci prebiehali v roku 1941 a na túto poãesÈ bol
postaven˘ aj tento kríÏ. ëal‰í kríÏ stojí pred vchodom do kosto-
la. Je to betónov˘ kríÏ. V hornej ãasti je na ramenách kríÏa
upevnené "umuãenie". V dolnej ãasti na podstavci je nápis:
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Tento svätý
kríž

dal vistavic na
pamiatku

večnu
Vrabel

Andreas
1855

Tento kríÏ bol ob-
noven˘, ale nápis zos-
tal v pôvodnom zne-
ní, tak ako je uve-
den˘.

Mimo ohradu kos-
tola, uprostred obce
pri moste, bola vy-
svätená socha patró-
na sv.Jána Nepo-
muckého v októbri
2006. Náklady boli hradené z Obecného úradu. Celú akciu
koordinoval starosta Andrej Suss.

13.4 Pohrebné obrady a cintorín

Zomrelého obyvateºa obce nechávali v dome, kde b˘val aÏ
do pohrebu (1 aÏ 2 dni). Tento ãas bol potrebn˘ na vybavenie
potrebn˘ch formalít.

Pohreb zomrelého zaãal farár vo vnútri - v dome. Potom
truhlu so zosnul˘m vyniesli na dvor a tu pokraãoval obrad. Po
skonãení obradu na dvore dopravili truhlu na cintorín a tu sa
obrad skonãil vloÏením truhly do vykopanej jamy. Tak vlastne
prebiehal pohreb aÏ do obdobia, keì sa vybudoval Dom náde-
je - smútku.

-190-

Misie v Kamienke



V obci Kamienka
Dom nádeje - smútku
bol vysväten˘ v no-
vembri 2001. Svä-
tiacim hodnostárom
bol ThDr. Bartolomej
Urbanec, dekan hu-
menského dekanátu.
Je umiestnen˘ medzi
‰kolou a predajÀou

COOP Jednota. Má
pekn˘ vonkaj‰í vzhºad.
Vnútornému interiéru
veºkej priestrannej
miestnosti dominuje
veºk˘ dreven˘ kríÏ na
stene oproti vcho-
dov˘m dverám.
V zvlá‰tnej miestnos-
ti je nain‰talované
chla-diace "zariade-
nie".

Dom nádeje - smútku bol vybudovan˘ za prostriedky Obec-
ného úradu a chladiace "zariadenie" bolo zaplatené z prostried-
kov Urbárskej leso -pasienkovej spoloãnosti.

Cel˘ pohrebn˘ obrad je t˘m zjednodu‰en˘ a to t˘m, Ïe sa
uskutoãÀuje v interiéry Domu nádeje. Potom pokraãuje na cin-
toríne.

Cintorín obce Kamienka sa nachádza na západnej strane
od obce, pri ceste smerom do Ptiãieho. Jeho v˘‰ková poloha je
258 m nad morom, k˘m v˘‰ková poloha obce pri kostole je 228
m nad morom.

Vo vizitácii z roku 1746 sa uvádza, Ïe je dosÈ veºk˘ ale
neohraden˘. [5] Je teda dosÈ "star˘" a pochovávali tu zosnul˘ch
obãanov pravdepodobne uÏ v 16.storoãí. O tom svedãia aj
nachádzané "pozostatky", napr. zhnité dosky z truhly pri kopaní
hrobov.
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Najstar‰ie "udrÏiavané" hroby sa nachádzajú v prednej
ãasti cintorína, od vchodu na cintorín vºavo. Sú to hroby zo zaãi-
atku 20.storoãia.

Dominantou cintorína je kríÏ, ktor˘ je v prednej ãasti upros-
tred - oproti vchodu. Je to kríÏ z betónu. Na ramenách hore je
pripevnené umuãenie a dole na podstavci je nápis:

Katolík krestan pod
la pravo virion ne cti

ne klana sa ne ziveo eio
Gurion vneo zvelebuge
Krista Boha sneho kteri
svu krev vilal na krizi
za jeho nepravosti spo
lu za celeho sveta tu
sa vikonala pre draha

obeta
1850

Nie je známe, kto dal kríÏ postaviÈ a kedy bol vysväten˘. Nápis
je uveden˘ ako je na podstavci kríÏa. ëal‰í kríÏ na cintoríne stojí
v prednej ãasti, od vchodu na cintorín v ºavom rohu. Je to Ïelezn˘
kríÏ na betónovom podstavci. Na podstavci je nápis:

Indator teho kríža
Sifcik Juraj 1914
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Tento kríÏ bol obnoven˘ v roku 2001 a znovu vysväten˘.
Tieto spomínané kríÏe sú v objekte cintorína. Cintorín je dnes
ohraden˘. Z dvoch strán - pri ceste do Ptiãieho je soklík
murovan˘ z kameÀa, hore oceºové dielce a z ìal‰ích dvoch
strán je pletivo.

13.5 KríÏe v katastri obce

Najznámej‰ie sú kríÏe, ktoré sú pri ceste z Kamenice nad
Cirochou do Kamienky. Ten vzdialenej‰í je na pravej strane
cesty nad "hamornick˘m" mostom. Star‰í obãania si ho pamä-
tajú aj pod názvom "ëulov" kríÏ. Druh˘ je bliÏ‰ie k obci a je tieÏ
na pravej strane cesty nad zatáãkou. Obidva kríÏe sú drevené.
Okolo kríÏov sú malé ohrádky. KríÏe stoja medzi dvoma stro-
mami. Dá sa predpokladaÈ, Ïe sú to kríÏe, ktoré sa spomínajú
v dokumentoch v archíve v Ko‰iciach. V súpise majetku z roku
1880-90 je uvedené, Ïe v roku 1876 postavil v chotári obce bez
udania polohy Janovtsik János dreven˘ kríÏ. [27] ëal‰í kríÏ je
uveden˘ v dokumente z roku 1899 a tu sa pí‰e, Ïe je postaven˘
dreven˘ kríÏ na vlastnom pozemku bez udania polohy Joannes
Dzuricsko. [28]
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ëal‰í kríÏ je dnes
uÏ v dedine aj na-
priek tomu, Ïe stojí
pri ceste z Ka-
menice nad Ciro-
chou do Kamien-
ky. Stojí na ºavej
strane cesty, uÏ pri
vstupe do obce,
pred domom Mil-
ãíkovej rodiny. Je to
Ïelezn˘ kríÏ na be-
tónovom podstav-
ci. Na podstavci je
nápis:

Fundator
tomuto
svetemu

križu
Janovcik

Michal Ján
1924

O ãosi mlad‰í stojí ìal‰í kríÏ a znovu pri ceste - od auto-
busovej zastávky k budovám správy Vojensk˘ch lesov. Je na
pravej strane vo vzdialenosti cca 100 m od autobusovej
zastávky. Je to betónov˘ kríÏ, na ramenách kríÏa je upevnené
umuãenie a na podstavci nápis:

Tento kríž dal
vystaviť

Ján Salamon 1933

-194-

""ëëuulloovv""  kkrrííÏÏ  

KKrrííÏÏ  nnaa  zzaattááããkkee



Bol e‰te ìal‰í dreven˘ kríÏ. Ten stál na mieste pred stavbou
Obecného úradu v Kamienke. V období, keì sa stavala
ZdruÏená budova MNV, dnes budova Obecného úradu - to sú
roky 1970 - 1976, bol kríÏ odtiaº odstránen˘. V novembri 2006
na tomto mieste bol postaven˘ nov˘ kríÏ. Dal ho postaviÈ Ing.
Ján Kormucík.

13.6 Spolok Sv.Vojtecha v obci

V obci bolo v roku 1929 jednateºstvo Spolku Sv.Vojtecha.
Tento spolok mal za cieº ‰íriÈ medzi na‰ím ºudom náboÏenskú
literatúru v slovenskom jazyku a tak popri náboÏenskom vzde-
laní plnil aj ìal‰í cieº - upevÀovanie národného povedomia ºudí.
âlenovia spolku dostávali rôzne náboÏenské knihy, ale
najhlavnej‰ie bolo, Ïe kaÏd˘ rok dostávali Kalendár Spolku
Sv.Vojtecha.

Táto "tradícia" odoberania kalendárov sa zachovala aÏ do
roku 1950 - 60. Malo to obrovsk˘ v˘znam a síce v tom, Ïe
v t˘chto kalendároch boli vyznaãené katolícke sviatky.

Jednateºkou Spolku Sv.Vojtecha v roku 1929 bola pani
Mária Juri‰‰ová. âlenmi Spolku boli pán Jablonsk˘, Paulína
Juri‰‰ - Jánová, Mária Juri‰‰ová, uãiteºka v ‰kôlke Mária ·ala-
tová, Zuzana Vitkoviãová a Július Sabó. [29] Úlohu jednateºov
v rokoch po druhej svetovej vojne plnili kostolníci.

13.7 Bratstvo sv.ruÏenca

Modlitba sv.ruÏenca je najkraj‰ia "povinnosÈ" modlitby
v kresÈanskom spoloãenstve. Pri kostole v obci Kamienka bolo
zaloÏené v roku 1910 Bratstvo sv.ruÏenca. [30] Toto spoloãen-
stvo veriacich "funguje" po celé obdobie od svojho zaloÏenia.

Rozdeºovanie modlenia sprevádzajú vedúce jednotliv˘ch
ruÏí. Vedúce ruÏí to je vlastne postupn˘ generaãn˘ prechod -
z matky na dcéru, resp. zo svokry na nevestu a pod. Tento po-
stup je zachovan˘ aj pri modlení jednotliv˘ch desiatok.
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14. PRÍRODNÉ JAVY A POHROMY V OBCI

14.1 Zemetrasenie v obci

Obec Kamienka leÏí na severnej strane Vihorlatsk˘ch
vrchov. Vihorlatské vrchy sú vlastne v˘sledkom vulkanickej ãin-
nosti a tak aj moÏnosÈ v˘skytu zemetrasení je tu väã‰ia. [1]

V okolí Vihorlatsk˘ch vrchov boli zaregistrované zeme-
trasenia viackrát v rokoch 1443, 1600, 1613, 1715, 1785, 1786,
1836, 1858 a 1914. [2] Najväã‰ie zemetrasenie bolo v roku
1715, kedy boli po‰kodené aj niektoré domy v obciach Kameni-
ca nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou i Belá nad Cirochou. [3]

Zemetrasenie v roku 1914 si pamätali aj star‰í obyvatelia
ná‰ho regiónu. [4] Z ich rozprávania sa zachovalo, Ïe pri tomto
zemetrasení padali napr. taniere zavesené na stenách a aj to,
Ïe ºudia ktorí stáli, sa pri otrasoch zeme poh˘nali dopredu alebo
dozadu. Obdobné úkazy sa vyskytli aj pri zemetrasení zareg-
istrovanom v roku 2003. Epicentrum pri tomto zemetrasení bolo
v okolí Sobraniec. O tomto zemetrasení podávali správy aj na‰i
obãania na Geofyzikálny ústav v Bratislave.

14.2 Povodne v obci

V‰etka voda z topiaceho sa snehu alebo daÏìová voda
z búrok, ktoré sa vyskytujú v oblasti Vihorlatsk˘ch vrchov, steká
do údolia potoka Rika. A tak sa stalo mnohokrát, Ïe voda zaliala
ãasÈ obce resp. po‰kodila lavice, mosty a pod.

Väã‰ia búrka a prívalová voda - povodeÀ sa vyskytla v lete
roku 1954. Voda sa vyliala z koryta v hone Rusnakov kut
a pretekala vlastne celou dedinou. Straty na Ïivotoch neboli, ale
straty na hydine a aj na zbúran˘ch dreven˘ch plotoch boli.

Obdobne to bolo aj v rokoch 1970-75. V tomto období sa
staval "kulturák" a tak boli straty na stavebnom materiále -
odniesla voda piesok, dosky, hranoly a pod.

Veºké mnoÏstvo snehu v lese v rokoch 1966-67 a jeho veºmi
r˘chle topenie spôsobilo ‰kody. ªady na potoku sa neroztopili
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a veºké ºadové kryhy sa "zapreli" na moste resp. na laviciach.
Po upadnutí vody sa museli tieto objekty opravovaÈ.

14.3 PoÏiare v obci

ëal‰ou pohromou, ktorá sa vyskytovala v obci, boli poÏiare.
Veºk˘ poÏiar postihol obec v roku 1932, kedy zhorelo celkom 40
domov. [5]

Na zaãiatku rokov 1952-53 zhoreli dve drevené stodoly
"plevne" u Milãíka a Vaceºa. V roku 1957 zhorel dom Kolesárov-
com. V roku 1963 zhorela ìal‰ia stodola - Jána Gri‰ãíka, ktor˘
v tom období bol predsedom JRD.

V lete roku 1966 udrel blesk do domu Konaãka. Hust˘ dáÏì
pomohol poÏiarnikom zlikvidovaÈ toto ohnisko.

ëal‰ia poÏiarna "pohroma" pri‰la v rokoch 1974-76. Najskôr
zhorel dom ·tefana Îidova a v ìal‰om roku sa stal neob˘-
vateºn˘ dom Aladára Benku, tajomníka MNV. Neob˘vateºnosÈ
tohto domu sa stala zvlá‰tnym spôsobom - v˘buchom plynu. Na
plynovej bombe bol pokazen˘ uzatvárací ventil, t˘m unikal plyn
do ob˘vacích priestorov domu. Do‰lo k jeho vznieteniu
a následne k v˘buchu. V˘buchom do‰lo k po‰kodeniu domu
tak, Ïe sa stal neob˘vateºn˘. Tajomník MNV Aladár Benko sa
s rodinou presÈahoval do ‰kolského bytu a b˘val tam poãas
opravy svojho domu.

V roku 1982 do‰lo k ìal‰iemu poÏiaru v dome Michala Lip-
táka. Zhorela strecha a zadná drevená ãasÈ.
V poslednom desaÈroãí 20.storoãia sa vyskytli men‰ie poÏiare -
zhorela drevená "drevoteÀ"- ‰opa u Mira Rudíka, ìal‰ia
drevená búda u Jána Kerekaniãa a u Knapa letná "kucheÀ". 
V jari roku 2006 zhorela drevená stodola Jána Pavliska.
V‰etky tieto spomínané poÏiare spôsobili len materiálne ‰kody
a neboli Ïiadne straty na Ïivotoch. 
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16. ZÁVER

V kapitole o prvej písomnej zmienke som zámerne pouÏil
slovo "zatiaº". Som presvedãen˘, Ïe sa nájde v archívoch e‰te
star‰í písomn˘ dokument, ktor˘ dokladuje, Ïe obec tu existovala
uÏ dávnej‰ie. Toto moje presvedãenie podporuje aj tá sku-
toãnosÈ, Ïe ciro‰ská dolina bola osídlená uÏ v 11. a 12.storoãí
a okolité obce sú dokladované star‰ími písomn˘mi zmienkami.

Archívy obsahujú veºké mnoÏstvo dokumentov a objaviÈ ich,
to vyÏaduje veºa ãasu, trpezlivosti a aj cestovania. Pri hºadaní
dokumentov o obci som nav‰tívil okolité archívy a kniÏnice.
Nechcem t˘m povedaÈ, Ïe v tejto knihe je obsiahnuté v‰etko.
Kniha obsahuje to, k ãomu so sa dopátral. Je prvou publikáciou
o obci a poslúÏi svojím obsahom k oboznámeniu sa s t˘m, ão
sa v obci v minulosti udialo.

Pri hºadaní archívnych dokumentov mi bolo nápomocn˘ch
veºa ºudí. Boli to pracovníci v archívoch a aj moji "spolupútnici".
Svoju vìaku musím vyjadriÈ ºuìom, ktorí so mnou nav‰tevovali
archívne "Ïriedlo" v Sátoraljaújhely. Boli to spoluobãania - ·te-
fan Antal, Ján Kolesár a Pavol Maury. Preklady archívnych
dokumentov, historické perliãky a rôzne zaujímavosti, ktoré sa
dostali do tejto publikácie - to je zásluhou pána Eliá‰a. Celá
réÏia prepísania rukopisu bolo náplÀou Ing.Lenky Smoluchovej.
Nechcem t˘m povedaÈ, Ïe len títo ºudia mi pomáhali. Pomohlo
mi pri tvorbe tejto publikácie veºa ºudí - radami, prekladmi,
poskytnutím materiálov a pod. V‰etk˘m t˘m, ktorí mi
ak˘mkoºvek spôsobom pomohli, patrí moja VëAKA. A nakoniec
patrí vìaka aj sponzorom, ktor˘ finanãne podporili vydanie tejto
publikácie.
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O autorovi

Doc. Ing. Andrej ·kuba, CSc.,

narodil sa 30.11.1935 v Kamienke. V roku 1953 maturoval
na Gymnáziu v Humennom. Na V·T Ko‰ice ukonãil v roku 1958
vysoko‰kolské ‰túdium. V rokoch 1959 aÏ 1994 pracoval vo
Vihorlate v Snine. V roku 1976 obhájil na VUT Brno dizertaãnú
prácu a bol mu udelen˘ titul "kandidát technick˘ch vied". Od
roku 1982 externe pôsobil na Strojníckej fakulte TU v Ko‰iciach.
V decembri 1994 nastúpil ako pedagogick˘ a v˘skumn˘ pra-
covník na Strojnícku fakultu v Ko‰iciach. V roku 1995 po obhá-
jení habilitaãnej práce mu bol udelen˘ titul "docent". V roku
2002 odi‰iel do dôchodku. V priebehu zamestnania bol autorom
a spoluautorom 13 ãs.patentov a autorsk˘ch osvedãení. Jeho
v˘sledky práce v oblasti v˘skumu a v˘voja sú obsiahnuté v 60
v˘skumno - v˘vojov˘ch ‰túdiách. Je autorom a spoluautorom
cca 250 príspevkov, ktoré boli publikované v domácich
i zahraniãn˘ch ãasopisoch a v zborníkoch z domácich i medzi-
národn˘ch konferencií. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA

StudÀa pred „Janovãíka“ - pri ‰kole r. 1950
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Obec - vhºad, obleãenie, poºnohospodárstvo

Pohºad od mosta pri kostole r. 1963

Dreven˘ most pri MNV r. 1963Îelezná lavica pri MNV
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Obleãenie dievãat Obleãenie dievãat

ZdruÏená budova - „kulturák“
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1948-49
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·kolstvo, kultúra, ‰port, poÏiarnici

Îiaci Z· r. 1966 - 70

Divadelné predstavenie Ïiakov Z·
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V˘stava ruãn˘ch prác Ïien Futbalové muÏstvo roky sedemdesiate

Futbalové muÏstvo r. 2003 - 2004
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Cirkevná problematika

Prvoprijimajúce deti, farár Benko r. 1971

Vstupná „brána“ ku kostolu r. 1962 

Najstar‰í kostolník
p. Majzer 
r. 1940 - 1950
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Polesn˘ Mlynarãík (sediaci) a trofeje z poºovaãiek r. 1940 - 1943

Parná lokomotíva Stavba mostu v údolí Riky

ËaÏba dreva
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Manipulácia drevom na skládke Chytanie r˘b „ Pod kryhuºkou“ 
v potoku Rika

Doprava guºatiny vagónmi na úzkokoºajke.



-218-

Úzkokoºajka 
„Pod kryhuºkou“ v zime

Vodná elektráreÀ v Habe‰i
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Lesné robotníãky v ‰kôlke r. 1973

Stavidlo na vodnej elektrárni Lesní robotníci r. 1950
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Andrej Gregoroviã

Potvrdenie A. Gregoroviãa o úãasti v partizánskej skupine VeÏa.
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Pamätná medaila A. Gregoroviãovi



-222-



-223-

Michajlusenko-Donov (Jastrib) na náv‰teve obce v 60.rokoch 20 storoãia
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Staré dokumenty

Prvá písomná zmienka

Súpis port 1593
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Súpis desiatok z obilia r. 1598

Súpis sedliakov r. 1712
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Súpis sedliakov r. 1711
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Mená sedliakov r. 1772
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Hranica katastra Kamenici a Kamienky r. 1781 - 1784
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Vojenská mapa z roku 1914. (AA  Cass. Ko‰ice )
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Vojenská mapa r. 1914
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Katastrálna mapa r. 1867
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Katastrálna mapa r. 1950
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Cirkevné objekty



-237-

Kostol

Nádpis nad vstupom do kostola
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Dom smútku a nádeje

KríÏ pred obecn˘m úradom
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·kola

KríÏ pri kostole
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KríÏ pri vstupe do obce
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KríÏ na ceste k Vojensk˘m lesom
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Socha Sv. Jána Nepomuckého
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Staré partizánske hroby
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Stará stavba vodnej elektrárne Habe‰

Betónov˘ most
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Malá voda

Veºká voda
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„Panoramatické“ zábery obce aj cintorína
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Pohºad na Kamienku v zime

Pohºad na Kamienku v lete
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