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ABSTRAKT  

 

Zuzana Kohutová, 2.ročník, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov 

Téma práce geografickej olympiády: Premeny môjho sídla v čase - obec Beloveža 

Kategória: „B“ 

 

     Práca obsahuje 97 strán. Textovú časť tvorí 76 strán. Obrazová príloha má 21 strán a 

tvorí ju 25 príloh (1 v digitálnej podobe - Príloha X). V textovej časti sa nachádza 8 

obrázkov, 9 grafov, 3 tabuľky a 3 mapy. Člení sa na úvod, prehľad literatúry, metodiku 

práce, 4 hlavné kapitoly, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry. V zozname použitej 

literatúry mám uvedených 15 knižných odborných zdrojov, 6 novinových článkov, 2 

kroniky, údaje poskytnuté SHMÚ a 4 internetové zdroje. 

     Cieľom predloženej práce geografickej olympiády je analyzovať obec Belovežu 

z fyzickogeografického a humannogeografického hľadiska, a charakterizovať premeny 

obce od praveku až po súčasnosť. 

Prvá kapitola definuje obec a obyvateľa obce podľa legislatívy Slovenskej republiky.  

Druhá kapitola práce sa člení na menšie podkapitoly. Charakterizuje 

fyzickogeografickú, humánnogeografickú sféru obce Beloveža.  

Tretia a štvrtá kapitola, nosné časti práce, opisujú históriu obce a samotné premeny 

môjho sídla v čase v jednotlivých kategóriách. Sú to: obytná štruktúra, technická 

infraštruktúra, cirkevná a vzdelávacia oblasť, hasičská a etnologická oblasť, a premeny 

Beloveže v spôsobe obživy. Nosné kapitoly dopĺňa terénny výskum.  

V prílohovej časti práce sa nachádzajú fotografie, obrázky, mapy, grafy a krátke video 

o Beloveži, ktoré síce nie je súčasťou textovej časti práce, ale dopĺňa ju o vizuálny kontakt, 

ktorý je v písomnej podobe nemožný. 

Práca prináša pohľad na obec z viacerých hľadísk a snaží sa ju opísať od jej počiatkov 

až po súčasnosť. 

 

 

 

Kľúčové slová: obec Beloveža, kronika, premeny, analýza 
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0 ÚVOD  

 

Už v máji 2016 ma zaujala jedna z tém Geografickej olympiády v kategórii B, 

zaoberajúca sa premenou môjho sídla v čase. Téma sa mi zapáčila preto, lebo sa netýka len 

geografie, ale aj dejepisu a iných predmetov, v ktorých som si mohla obohatiť vedomosti a 

poznatky. Chcela som sa dozvedieť čo najviac informácií o mojej obci, v ktorej žijem od 

narodenia. Už ako žiačka základnej školy som mala možnosť zúčasniť sa viacerých súťaží, 

kde som mohla prezentovať moju obec, ale nikdy v takej miere, ako na Geografickej 

olympiáde, ktorej sa na gymnáziu venujem už druhý rok. 

Najprv charakterizujem pojmy obec a obyvateľ obce z legislatívneho hľadiska. 

V ďalších dvoch nosných kapitolách práce sa snažím analyzovať fyzickogeografickú 

a humannogeografickú sféru obce. Našla som veľmi málo literatúry z týchto oblastí, preto 

sú citácie zdrojov často monotónne, no snažila som sa ich nejako skombinovať, 

porovnávať, upresňovať a dodať aj vlastné zistenia (napr. merania teplôt).  

      Ku kapitole, kde opisujem históriu obce, som našla už viacero zdrojov. Snažila som sa 

chronologicky  opísať vývoj obce, pričom mi veľmi pomohol pán Andrej Kaputa, historik 

zaoberajúci sa Rusínmi na východnom Slovensku, ktorého som kontaktovala po tom, ako 

som zistila, že veľa článkov v regionálnom týždenníku Bardejovské novosti napísal práve 

on. Nakoniec som opísala premeny môjho sídla z viacerých hľadísk. 

      Táto téma sa týka predovšetkým obce Beloveža a jej premien v čase. Zachytávam jej 

vývoj, snažím sa pochopiť problematiku premien, čo im predchádzalo, ako prebiehali a aký 

dopad to má na súčasnú obec. To bolo aj cieľom mojej práce a myslím si, že sa mi podarilo 

ho splniť.  
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1 PREHĽAD LITERATÚRY  

 

     Najviac informácii som čerpala z Kroniky obce Beloveža a prostredníctvom rozhovorov 

s obyvateľmi obce. Študovala som tiež rôzne knižné zdroje, novinové články, diskusie a 

stránky. Boli to voda.oma.sk, vsetky.firmy.sk, grkatpo.sk a freemap.sk. 

     Prínosom pri písaní mi boli aj knižné publikácie Strategický dokument mikroregiónu 

Makovica, Dejiny Bardejova, Bardejov a jeho okolie dávno a dnes a 60 rokov Šarišského 

múzea v Bardejove.   

     Vďaka týmto publikáciám som mala lepšiu predstavu opísať fyzicko geografickú 

a humannogeografickú sféru obce (Strategický dokument mikroregiónu Makovica) a  

spracovať síce nie ešte premeny obce, ale ich nepatrný náznak skrz historickú analýzu obce 

(Dejiny Bardejova, Bardejov a jeho okolie dávno a dnes). Samozrejme, aj ďalšie  knižné 

publikácie majú značný podiel na práci. 

     Pri historickej analýze nemôžem nespomenúť novinové články, zdroje informácii, ktoré 

mi poskytli hlavne „historické premeny“ môjho sídla v priebehu storočí, od čoho som 

neskôr odvodila názvy menších kapitol. Jeden novinový článok opisuje históriu stavieb 

gréckokatolíckych chrámov, čo som využila až v samotných premenách.  

     Snažila som využiť aj iné typy zdrojov, ako napr. dokument Výhľadový plán 

poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri Jatník, ktorý som citovala predovšetkým vo 

fyzickogeografickej analýze.  

     Informácie som dostávala aj prostredníctvom e-mailov, napr.: informácie poskytnuté 

SHMÚ a redemptoristami z Michaloviec, ale aj informácie od samotných obyvateľov obce 

Beloveža, ktorí majú taktiež veľkú zásluhu pri písaní práce, obzvlášť súčasný starosta 

obce, Peter Mikula, bývalý starosta Peter Udič a súčasná kronikárka obce a zároveň vedúca 

súboru Bilovežanka, Mária Baroláková. 
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2 METODIKA PRÁCE  

 

     Po výbere témy som začala zhromažďovať potrebnú literatúru vo forme kníh a článkov. 

Navštívila som  okresnú knižnicu v Bardejove a Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach a v 

Prešove. Avšak výber kníh bol slabý. Po preštudovaní knižničnej literatúry som sa obrátila 

na internet, kde som tiež nenašla veľa potrebných informácií. Najvhodnejším zdrojom pre 

napísanie práce bola obecná a cirkevná kronika a rozhovory s obyvateľmi obce. Následne 

som spracovávala jednotlivé články, rozhovory, zápisy z kroník a pridávala obrazové a 

textové prílohy. Zistené informácie som konzultovala s mojou školiteľkou a  vyučujúcou 

geografie. Prácu som formálne upravila podľa kritérii pre geografickú olympiádu. 

     Pri písaní práce som využívala viaceré metódy. V prvom rade to bola analytická 

metóda, ktorá sa opierala o štúdium dostupnej literatúry z knižníc, internetu a návštev 

viacerých muzeí a úradov. 

     Pri charakteristike mikroregiónu Makovica a pri premenách obce v jednotlivých 

kategóriách som použila metódu vysvetľujúceho popisu. 

     Použila som aj historicko-geografickú metódu. Historickou analýzou obce som sa 

snažila opísať vznik obce, obdobie v stredoveku, cez 18., 19. storočie, prvú a druhú 

svetovú vojnu až po súčasnosť.   

     Ďalšou metódou bola štatistická metóda. Prostredníctvom SHMÚ a na Obecnom úrade 

Beloveža som získala rôzne štatistické údaje týkajúce sa počtu obyvateľstva. Informácie 

som spracovala do tabuliek a grafov. 

     Obrazové prílohy som získavala od obyvateľov obce, z rôznych knižných zdrojov, z 

obecnej kroniky, ale aj z terénneho výskumu. 

     Pri písaní práce som použila aj kartografickú metódu, a to: skenovanie máp v knihách 

a následne ich upravenie v Skicár-Paint alebo vytvorenie screenshotu a následné upravenie 

v Skicár-Paint. 

     Posledným krokom mojej práce bola práca s počítačom. Prácu som spracovala 

prostredníctvom programu Microsoft Word. Obrázky, grafy a fotografie nielen v textovej, 

ale aj v prílohovej časti práce  som upravovala grafickou metódou. Okrem programu 

Skicár-Paint som použila aj NeroPhotoSnap Essentials, Audacity, Movie Maker 

a Freemake Video Converter. Taktiež, pri zachytávaní príbehov starších ľudí, rozhovoroch 

so starostami, kronikárkou a vytvorení poslednej prílohy, krátkeho videa, som použila môj 

mobilný telefón ako diktafón. 
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3 POJEM OBEC, OBYVATEĽ OBCE 

     Sídla majú dôležitú úlohu v rozmiestnení obyvateľstva. Vyznačujú sa rozdielnym 

sústredením obyvateľstva, vnútorným usporiadaním, rozlohou a funkciou. Koncentruje sa 

do nich prevažná časť hospodárskej činnosti spoločnosti a bývania. Podľa veľkosti, 

spôsobu zástavby a vybavenosti existujú rôzne typy sídiel od samôt až k megalopolisom. 

Osídlenie je súbor sídel na území, v ktorom prebiehajú základné aktivity obyvateľstva 

(Dubcová - Kramáreková - Farkaš, 2007). 

     „Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci, pri výkone samosprávy, možno ukladať 

povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.  

      Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného 

prospechu. Obec a jej časť má svoj názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku.   

Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky nariadením. Názov obce možno 

zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky na návrh obce. Obec má právo na vlastné symboly, ktoré je povinná 

používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, 

prípadne aj znelka obce.  

     Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac 

katastrálnych území. Môže sa členiť na časti obce. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo 

obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce a na 

základe stanoviska krajského úradu, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza. 

     Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 

Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo:  

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,  

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),  

c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva,  

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,  

e) používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,  

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku v obci,  

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Alena-Dubcova/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Hilda-Kramarekova/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Celestin-Farkas/
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g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 

      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 

majetku. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce  orgánmi obce, hlasovaním 

obyvateľov obce a  verejným zhromaždením obyvateľov obce. Obec môže vo veciach 

územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky“ 

(Zákon NR SR o obecnom zriadení zo 6.9.1990; §1,§1a,§1b,§2,§3, §4, §6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4 KOMPLEXNÁ GEOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCE BELOVEŽA 

 

4.1 FYZICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCE BELOVEŽA 

4.1.1 Geografická poloha a rozloha obce 

     Obec Beloveža sa nachádza v Nízkych Beskydách, v západnej časti Ondavskej 

vrchoviny, v údolí potoka ústiaceho do rieky Topľa. V blízkosti Beloveže sa nachádzajú 

obce Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová Bardejovská Nová Ves, Komárov a Hrabovec 

(Mapa č. 2). Od okresného mesta Bardejov je vzdialená východne cca 8 km. Nadmorská 

výška v strede obce je 295 m n. m. Celková výmera obce je 1015 ha (Hochmuth a kol., 

2013). Kóty okolitých vrchov patriacich katastri obce sa pohybujú do 676 m n. m.: Pod 

Ostrou 308 m n. m., Pod Košariskami 334 m n. m., Na Kopci 348 m n. m., Hora 397 m n. 

m., Uhliská 440 m n. m, Za Račkaňou 457 m n. m, Za Ostrou 461 m n. m (Mapa č. 1) 

(Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014). 

     Kronikár obce, Július Michalič, v roku 1935 opísal polohu obce takto: „Obec leží od 

hradskej, ktorá vedie v údolí rieky Topli z Bardejova, smerom na Kurimu na východ. 

Z hradskej do obce, za betónovým mostom, vedie obecná cesta a to kopcami Vinica, 

Stavlinec, atď. a popri malým jaročku“ (Kronika obce Beloveža). (Príloha A)  

 

Mapa č. 1: Poloha obce Beloveža a jej okolité vrchy 

 

 

Zdroj: spracované autorom podľa http://www.freemap.sk/#p=49.29745|21.36544|14|T, 

4.3.2017 

 

http://www.freemap.sk/#p=49.29745|21.36544|14|T
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Mapa č. 2: Poloha obce v mikroregióne Makovica

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013  
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4.1.2 Geologicko-geomorfologická analýza a reliéf 

     Územie Bardejova so svojím blízkym okolím nepredstavuje z fyzicko-geografického 

hľadiska homogénny celok, ale člení sa na viaceré jednotky. Vo východozápadnom smere 

je to dolina rieky Topľa v severojužnom smere doliny jej prítokov: Šibskej vody 

a Kamenca. Dolinami týchto prítokov Tople prechádza aj hranica medzi vyššou a nižšou 

časťou Nízkych Beskýd. Západne a severne od spomenutých dolín sa rozkladajú 

Beskydské vrchy. Sú budované súvrstviami magurského flyšu, ktoré tvoria antiklinálne 

a synklinálne pásma. Chrbty tvorené väčšinou odolnejšími pieskovcami prebiehajú v smere 

severozápadnom a juhovýchodnom. Následkom rozličnej odolnosti hornín v tejto časti 

územia sa vyvinul erózny reliéf, majúci miestami inverzný charakter (Kokuľa, 1967). 

     Geologický vývoj regiónu začal tvorbou Vnútorných Karpát, bradlového pásma 

a vonkajšieho flyšu. Väčšina územia patrí do flyšového pásma. Sú to morské usadeniny, 

ktoré vznikli z materiálu odneseného z paleogénnych Karpát v starších treťohorách 

(Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014). 

     Povrchový ráz územia obce a jej blízkeho okolia, osídlenie i hospodárske využitie, 

podmienilo striedanie pásem mäkkých bridlíc a dolinných nív, na ktorých sú polia a sídla 

s pásmami odolných pieskovcov, ktoré tvoria vyvýšené chrbty, najčastejšie  zalesnené. 

Belovežské súvrstvie tvorí iba úzky pruh územia, prechádzajúc od severozápadu k 

juhovýchodu. Spodné časti tohto súvrstvia sú tvorené ílovcami pestrých farieb (červenej, 

sivozelenej a sivomodrej), slabo vápenitými, sľudnatými a veľmi mäkkými (prechádzajú 

až do ílov). Ílovce majú hrúbku 0,5 - 1,0 m, miestami sú piesčité. Časté sú v nich zložky 

pieskovcov, tvoriacich tenké polohy 10 - 40 cm hrubé. Pieskovce sú jemné až strednozrné. 

Vyššie časti belovežského súvrstvia tvoria v hlavne pieskovce a ílovce. Pieskovce sú 

drobnozrnné, vápenité, sivomodré až modrosivé, s hrúbkou 10 - 80 cm. Miestami sú 

kremité, tvorené ostrohrannými zrnami kremeňa, kremenca, menej fylitov, melafýrov, 

živcov, ojedinele muskovitom, biotitom, granátom a organickými zvyškami, najmä 

schránkami foraminifér. Ílovce sú zelenkavé a hnedosivé, vápnité, sľudnaté, miestami 

slabo piesčité. Rozpadajú sa vo forme tenkých lístkov, alebo hranolčekov. Na základe 

výskytu malých foraminfér, ktoré sa v belovežskom súvrství miestami nachádzajú, je 

zaraďované do paleocénu a spodného eocénu. Najmladšiu vývojovú etapu doliny Tople 

a jej prítokov predstavujú dolinné nivy, ktoré sú vyplnené niekoľko metrov mocnou 

štrkovou a hlinito-piesčitou  akumuláciou (Kokuľa, 1967). 
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     Belovežské súvrstvie je časťou väčšieho celku, Lupkovských vrchov. Nenachádza sa 

bezprostredne len v obci Beloveža. Lupkovské vrchy, tvorené tmavými ílovcami, 

pieskovcami z rozhrania kriedy a paleoceánu, nachádzajúce sa prevažne na území obcí 

Cigla a Šarišské Čierne, sú rozšírené v nižších častiach a dominujú prakticky na celom 

území mikroregiónu. Ide o Belovežské vrstvy, červenskasté a zelenkasté bridlice. 

Nachádzame ich v nižších častiach územia obcí Zborov, Chmeľová, Becherov, 

Mikulášová, Andrejová, Beloveža, kde absolútne prevládajú. Sú tiež v depresiách potokov 

pri Mikulášovej, Hutke, Regetovke (Hochmuth a kol., 2013). (Mapa č. 2) 

     Reliéf obce opísal aj kronikár Július Michalič v roku 1935: „Chotár obce je zväčša 

hornatý a kopcovitý. Jednotlivé vrchy a kopce sú následne  pomenované od severu: 

„Ostra“, „Račkaňa“, za tou , „Poliň“, ďalej „Hory“, a „Hruniky“. Medzi „Hruniky“ 

slúžily v dávnej minulosti zbojníkom za skrýše. Od juhu obec je chránená horou „Vrch“ 

(Kronika obce Beloveža). 
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Mapa č. 3: Geologická stavba mikroregiónu Makovica 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013  

 

 



15 
 

4.1.3 Klimatická analýza 

     Obec leží v miernom klimatickom pásme. Z hľadiska zaradenia do klimatických oblastí 

patrí podstatná časť územia mikroregiónu Makovica do mierne teplej klimatickej oblasti 

(B) a okrskov M3 a M6 a chladnej klimatickej oblasti (C), okrsku (C1). Okrsok M6 je 

mierne teplý, mierne vlhký, teplota v júli menej ako 16 °C. Patria tu všetky sídla 

s výnimkou Zborova (Hochmuth a kol., 2013). (Obrázok č. 1) 

     Meteorologická stanica Bardejov hodnotí klimatické údaje za obdobie 1987-  2016 

takto: priemerná ročná teplota vzduchu je 8,3 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je 676 mm, 

najvyššia nameraná teplota alebo absolútna maximálna teplota vzduchu je 36,0 °C 

(1.8.1994), absolútna minimálna teplota vzduchu je -27,1 °C (31.1.1987). Najteplejším 

mesiacom počas roka je júl a najchladnejším január. Najvyššia priemerná mesačná teplota 

bola v júli 2002: 21,4 °C, najnižšia priemerná mesačná teplota bola v januári 1987: -10,7 

°C. Najviac zrážok počas roka je v mesiaci júl, najmenej v mesiaci marec. Maximálny 

mesačný úhrn bol nameraný v júli 2008: 207,4 mm, minimálny v novembri 2011: 0,1 mm 

(klimatické údaje poskytnuté SHMÚ, 2.2.2017). (Príloha B) 

     Z klimatického hľadiska obec Beloveža patrí do mierne teplej oblasti. Priemerná júlová 

teplota v tejto oblasti dosahuje 13 - 17 °C. Priemerná januárová teplota vzduchu sa 

pohybuje v rozpätí 5 - 8 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v rozpätí 600 - 750 

mm, priemerný júlový úhrn zrážok v rozpätí 100 mm - 120 mm a priemerný januárový 

úhrn zrážok v rozpätí 5 - 40 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 60 - 90 

dní. Dĺžka vegetačného obdobia činí 120 - 140 dní. Prevládajúci smer vetrov je severný 

a južný  

(Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014). 
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Obrázok č. 1: Klimatické oblasti makroregiónu Makovica 

 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013 

 

     Počasie v tejto obci opisuje aj Július Michalič v obecnej kronike v roku 1935: "Živelnú 

pohromu spomína ľud len jednu, a to z r. 1870  v poslednú stredu pred Turicami. V ten deň 

tunajší ľud nepracuje na poli ovšem z poverčivosti, aby sa pohroma nezopakovala. Na 

víchricu, alebo na prietrž mračien tunajší  ľud sa nepamätá. Hromobitie v chotári je dosť 

časté ale dosiaľ nespomína ľud taký prípad, ktorý by bol zapríčinil nejakú škodu na 
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majetku alebo na životoch. V obci meteorologickej stanice niet. Počasie je mierne. 

Priemerná teplota je 28°C až 35°C v lete. Zima -12 °C, až -28°C. V roku 1928 - 29 

v mesiaci január bolo v obci až -35°C zima. Následkom mimoriadnej tejto zimy stromy 

popraskali a mnohé úplne odumreli" (Kronika obce Beloveža). 

     Súčasťou klimatickej analýzy obci Beloveža bolo aj vlastné meranie priemernej teploty 

vzduchu v mesiaci január. Merania boli uskutočňované každý deň o 19. hodine na tom 

istom mieste pomocou jedného vonkajšieho teplomera. Body v grafe predstavujú 

jednotlivé dni. Výsledky merania ukazujú, že v mesiaci január bola najnižšia nameraná 

teplota -17 °C a najvyššia -2 °C. Priemerná teplota bola -6,42 °C (graf č. 1). Pre 

porovnanie prikladám prílohu B, priemerné teploty mesiacov január a február namerané na 

meteorologickej stanici v Bardejove za roky 1987-2017, ktoré mi poskytol SHMÚ. 

 

Graf. č. 1: Teploty vzduchu v mesiaci január 2017 

 

Zdroj: Merania zistené autorom 

 

4.1.4 Hydrologická analýza 

     Dolinná niva Tople je vyplnená pre vodu dobre priepustnými štrkopieskami. Sú dobrou 

zásobárňou plytkých podzemných vôd. Vzhľadom na to, že horniny budujúce Bardejov 

a okolie sú väčšinou slabo priepustné až nepriepustné, nedochádza v nich k väčšiemu 

hromadeniu podzemných vôd. Značná časť obyvateľstva obce využíva malé zásoby 
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podzemných vôd, nachádzajúce sa v nižšej strednej terase a v deluviálnych sedimentoch, 

individuálnymi studňami (Kokuľa, 1967). 

     V roku 1935 opisoval obecný kronikár, Július Michalič, vodopis Beloveže takto: 

„V chotári obce sú len malé nepatrné jaročky (potôčky). Obcou preteká, vlastne poza 

obcou, a to hneď poza fundušami „Nižej Puty“ potôčok. Pramení v hone „Studničky“. 

V lete, keď je suchota, úplne vyschne. „Marčin“ potôčik pramení „Pid Račkaňou“, tečie 

južným smerom, pri fare obcou a zmení smer svojho toku na západ, potom priberie pri 

Storinskyovcoch vyššie pomenovaný potôčok, pri „Pid Kašteliku“ v „Mostovom“ vyviera 

a tečie západným smerom, popri obecnej ceste, potom ústi do Topli“ (Kronika obce 

Beloveža). 

     Belovežský Marčin potok má aj s prítokmi celkovú dĺžku 2,8 km 

(http://voda.oma.sk/belovezsky-potok, 29.1.2017). Na študovanom území sú relatívne 

nepriaznivé podmienky pre vytváranie väčších zásob podzemných vôd (Hochmuth a kol., 

2013). 

 

4.1.5 Pedogeografická analýza 

     Pod vplyvom pôdotvorných faktorov a podmienok vyvinuli sa v obci Beloveža 

a v blízkom okolí prevažne hnedé lesné pôdy, hnedozeme a nivné pôdy. Hnedé lesné pôdy 

vznikali pod listnatým až ihličnatým porastom. Ich pôdotvorný proces sa vyznačuje 

vnútropôdnym zvetrávaním a tvorbou ílu. Väčšinou sú nenasýtené a v nižších polohách sú 

oglejené. 

     Ďalším bioklimatickým pôdnym typom je hnedozem s procesmi illimerizácie. 

Pôdotvorný substrát tvoria hlboké kvartérne sedimenty, spodnou vodou neovplyvňované. 

Pod vplyvom spodnej vody prebieha pôdotvorný proces nivných pôd, kde sa 

v naplavených kaloch vytvára redukčné prostredie a brzdí huminifikáciu organických 

látok. V zamokrených miestach dolinnej nivy dochádza k oglejovaným procesom (Kokuľa, 

1967). 

     Orná pôda má v katastrálnom území významné zastúpenie. Je reprezentovaná 

rozsiahlymi parcelami, ktoré sú z časti bez drevinnej sprievodnej zelene. Sú to parcely 

nachádzajúce sa na plochých hrebeňoch a na plochách s menším sklonom (Hochmuth 

a kol., 2013). Poľnohospodárske pôdy sú značne znehodnocované eróznymi procesmi. 

Zvlášť nebezpečná je plošná erózia. Jej pôsobením dochádza k ochudobňovaniu oráčiny 

o živiny a jemnozrnný materiál. Ďalšia forma zrýchlenej erózie, najmä výmoľová činnosť, 

http://voda.oma.sk/belovezsky-potok
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je rozšírená hlavne v severnej časti územia. Eróziou sú najmenej postihnuté zalesnené 

plochy (Kokuľa, 1967). (Príloha C) 

 

4.1.6 Biogeografická analýza 

     Pôvodný vegetačný kryt bol z veľkej časti odstránený, prípadne pozmenený zásahom 

človeka. Na území sú zachované menšie plochy zmiešaného lesa (buk, jedľa, borovica 

atď.), prevažne vo vyšších okrajových častiach. Na poľnohospodársky málo využívaných 

územiach, v dolinných menších tokoch a pozdĺž mŕtvych výmoľov sú rozšírené prevažne 

krovinato- trávnaté porasty (trnka, vtáčí zob, jelša, vŕba, psinček obyčajný, mrvica perovitá 

a iné). V dolinnej nive Tople sú miestami malé plochy lužného lesa (Kokuľa, 1967). 

     Územie obce Beloveža patrí do Poľovného revíra (PR) Jatník s výmerou 966,0408 ha. 

Väčšina porastov v revíri sú hospodárske lesy s prevažujúcim podrastovým hospodárskym 

spôsobom. Hospodársky spôsob podrastový má za následok znižovanie úživnosti 

poľovného revíru hlavne v lesných komplexoch v dôsledku intenzívnej prirodzenej obnovy 

buka a hraba. V revíri prevládajú tieto skupiny lesných typov: svieže bučiny, vlhké bučiny, 

živné jedľové bučiny a vlhké jedľové bučiny. Poľnohospodárske pozemky v PR zaberajú 

plochu o výmere 1 695 ha. Tieto sú využívané na sejbu poľnohospodárskych plodín  

a chov hospodárskych zvierat k značnej sukcesii nevyužívaných plôch. V PR Jatník boli vo 

vyššej miere zachované spoločenstvá listnatých náletových plôch aj zmiešaných lesov 

(Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014). (Príloha D) 

     Beloveža nepatrí pod žiadnu prírodnú rezerváciu v rámci Makovického mikroregiónu 

(Hochmuth a kol., 2013). 

     V roku 2015 sa obci, po prvýkrát v histórii, vyskytli v tejto oblasti bobry, čo vyvolalo 

veľký záujem občanov: „V jarných mesiacoch roku 2015 na Belovežskom potoku pri 

vstupe do obce sa usadila rodinka bobrov ako druh nezvyčajných a vzácnych živočíchov. 

Svojou činnosťou poznačili tok potoka prirodzenou hrádzou z ohlodaných stromov, čo 

vyvolalo zvýšenie hladiny vody na tomto mieste a lákali návštevnosť miestnych i turistov“ 

(Kronika obce Beloveža). 
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4.2 HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCE BELOVEŽA 

4.2.1 Demografická, národnostná a religiózna analýza obce Beloveža 

     Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (Tabuľka č. 1), obec Beloveža 

mala 829 trvalo bývajúcich obyvateľov, 408 mužov a 421 žien, z toho 15,8 % 

v predproduktívnom veku, 68,3% v produktívnom veku a 15,9 % v poproduktívnom veku 

(Hochmuth a kol., 2013). 

 

Graf č. 2: Počet obyvateľov obce Beloveža ku 30.10.2016 podľa jednotlivých 

vekových kategórií 

 

Zdroj: spracované autorom podľa informácií poskytnutých Obecným úradom Beloveža, 

4.1.2017 

 

     Podľa údajov poskytnutých Obecným úradom Beloveža, v roku 2016 žilo v Beloveži: 3 

deti do pol roka, 3 deti od pol roka do roka, 142 detí od roka do 18 rokov,  672 dospelých. 

Celkovo v Beloveži žilo 815 obyvateľov, z toho 242 žien do 55 rokov a 324 mužov do 60 

rokov (Počty obyvateľov okresu Bardejov podľa jednotlivých kategórií pre potreby 

hospodárskej mobilizácie so stavom k 30.10.2016, 4.1. 2017). 

     Za posledné 4 roky sa z obce Beloveža vysťahovalo 31 obyvateľov a prisťahovalo 30 

obyvateľov (Kronika obce Beloveža). 
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Tabuľka č. 1: Demografické údaje o obci za rok 2011 

Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel z trvale bývajúceho 

obyvateľstva vo veku 

% 

spolu 

 vo veku 

muži ženy 0-14 

muži 

15-

64 

ženy 

15-

64 

muži 

65+ 

ženy 

65+ 

pred 

produktí

vnom 

v 

produktí

vnom 

po 

produktí

vnom 

829 408 421 131 296 270 42 90 15,8 68,3 15,9 

Zdroj: spracované autorom podľa: Hochmuth a kol., 2013 

 

     Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1930, mal demografický vývoj 

obyvateľstva ustálenú a potom stúpajúcu tendenciu až do roku 1970, kedy počet 

obyvateľov prudko stúpol. Od tohto roku počet obyvateľov klesal až do roku 1991. Od 

tohto roku je počet obyvateľov pomerne ustálený (Hochmuth a kol., 2013). (Príloha E) 

     Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 bolo v obci 404 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov, z toho 223 mužov a 181 žien. Ekonomicky aktívnych obyvateľov 

z trvale bývajúcich obyvateľov je 49 % (Hochmuth a kol., 2013). (Tabuľka č. 2) 

     Podľa rodinných a demografických charakteristík žilo v roku 1996 v Beloveži 820 

obyvateľov slovenskej a rusínskej národnosti, gréckokatolíckeho vierovyznania. Z 

celkového počtu obyvateľov žilo v obci 22 % detí. V rámci rodinnej charakteristiky žilo 

v Beloveži 55 % úplných a 3 % neúplných rodín. Viacdetných rodín (3 a viac detí) bolo 

v obci 9 % a spoločne bývajúcich domácností bolo v obci 33 % (Filadelfiová – Guráň - 

Ritomský, 1996). 

     V budúcnosti budú na vývoj obyvateľstva vplývať: ekonomická stabilita, zvyšovanie 

ekonomickej gravitácie centra kraja, výhodná poloha pre bývanie vo vzťahu dostupnosti 

vyšších služieb, dostupná oblasť pre rekreáciu, ľahký prístup k hlavným dopravným 

komunikáciám. Predpokladá sa, že v Beloveži narastie počet obyvateľov v roku 2020 na 

860, v roku 2025 na 900 a v roku 2035 až na 1 020 obyvateľov (Hochmuth a kol., 2013). 
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Tabuľka č. 2: Prehľad trvale bývajúceho a ekonomicky aktívneho obyvateľstva 2011 

Trvale bývajúce 

obyvateľstvo 
Podiel žien 

z trvale 

bývajúcich 

obyvateľov % 

Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo 

Podiel ekonomicky 

aktívnych obyvateľov 

z trvale bývajúciach 

obyvateľov % 

spolu muži ženy spolu muži ženy 

824 409 415 50,4 404 223 181 49,0 

Zdroj: spracované autorom podľa: Hochmuth a kol., 2013. 

 

4.2.2 Poľnohospodárske aktivity v obci 

      V rámci Prešovského kraja má okres Bardejov najväčší podiel TTP (trvalo trávnaté 

porasty). Z plodín, ktoré sa pestujú sa najviac darí obilninám, olejninám, krmovinám 

a zemiakom. Pre pestovanie zeleniny nie sú vhodné podmienky a sady v lokalite zanikli. 

Vysoký podiel TTP je predpokladom pre chov hovädzieho dobytka. V poľnohospodárstve 

je výrazný pokles výroby, ktorý súvisí so zvýšením cien vstupov, pomerne nízkymi cenami 

výstupných komodít a problémami pri umiestňovaní produkcie na trhu. Problémom je aj 

nízko efektívne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF), kde najväčšie 

zastúpenie TTP, pričom v ornej pôde (OP) prevládajú málo produkčné orné pôdy. 

     Pre obec typický domáci chov zvierat a prídomové hospodárstvo s vlastným pestovaním 

zemiakov a krmovín, problémom je odbyt výrobkov. Beloveža patrí  pod 

poľnohospodárske družstvo Ortuťová-Hažlín  (Hochmuth a kol., 2013). 

     Poľnohospodárska pôda je pravidelne využívaná na pestovanie poľnohospodárskych 

plodín a tiež je pravidelne udržiavaná kosbou, čo umožňuje zveri vhodné podmienky na 

pastvu (Príloha F) (Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014) . 

     Kronikár Andrej Ratica v roku 1975 v obecnej kronike Beloveže spomína: „JRD 

založili občania až v roku 1975 a to pričlenením sa k JRD so sídlom v Bardejovskej Novej 

Vsi“ (Kronika obce Beloveža). JRD po páde režimu zaniklo. V súčasnosti je budova 

bývalého JRD vlastníctvom súkromnej osoby a budova chátra (Obrázok č. 2). 
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Obrázok č. 2: Budova bývalého JRD v obci Beloveža 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 

 

     Kronikárka obce, Katarína Chruščová, v roku 1965 opisuje stav obce v rámci 

poľnohospodárstva v období socializmu: „Sociálne zloženie obyvateľstva sa tiež 

v posledných rokoch mení. Okolo 300 mladých ľudí sú zamestnaní v rôznych 

priemyselných odvetviach. Roľníckych usadlostí je v obci 158 rodín. Na 

poľnohospodárstve pracujú len starší ľudia. Po ukončení poľnohospodárskych prác, na 

sklonku jesene, cez celú zimu, tito starší muži odchádzajú do Čiech a na Moravu za tzv. 

podomovým obchodom. V dedine to nazývajú „idu do drahy“. Tito muži na Spiši 

a Kopaniciach nakupujú ručne urobené drevené výrobky ako sú: košiky malé, veľké 

pradlaky, varešky, soľníčky, vázy, taniere, ozdobené ľudovými  ornamentami. S týmto 

nakúpeným tovarom cestujú do Čiech a na Moravu a voľne ho predávajú po mestách 

a dedinách. Tento podomový obchod má v dedine dlhú tradíciu“ (Kronika obce Beloveža). 

4.2.3 Lesníctvo obce 

     Lesy sú krajinotvorným a ekostabilizujúcim prvkom. Ich rozvoj je všeobecným 

záujmom, preto je potrebné vynaložiť veľké úsilie na všeobecný rast právneho vedomia 

obyvateľov a všetkých, ktorí akokoľvek môžu zasiahnuť do lesného ekosystému. 
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Tendencia zalesňovania poľnohospodársky nevyužiteľných plôch je predpokladom pre rast 

významu tejto oblasti. Lesníctvom, ťažbou dreva a spracovaním drevnej hmoty sa v 

miestnom regióne zaoberajú súkromní podnikatelia, ktorými sú najmä pilčíci 

samozamestnávatelia, družstvo a urbárske spoločnosti. Pomerne časté je zamestnávanie 

brigádnikov na krátkodobý pracovný pomer, nakoľko práca má sezónny charakter. 

Lesníctvo je zastúpené prevažne v obciach Beloveža, Becherov, Hažlín, Chmeľová, 

Stebník, Šarišské Čierne, Varadka a Zborov ( Hochmuth a kol., 2013). Obec patrí pod 

poľovný revír Jatník. (Tabuľka č. 3) 

 

Tabuľka č. 3: Celková rozloha katastrálneho územia revíru Jatník 

Andrejová 1 151,428 ha 

Beloveža 966,0408 ha 

Bardejovská Nová Ves 611,9572 ha 

Komárov 215,1592 ha 

Výmera poľovného revíru 2 945 ha 

 

Zdroj: spracované autorom podľa: Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014 

 

      Lesné poľovné pozemky tvoria 1250 ha revíru a poľnohospodárske poľovné pozemky 

1695 ha revíru. Cez poľovný revír Jatník prechádza viacero hlavných komunikácií tretej 

a štvrtej triedy. Ročne uhynie na týchto komunikáciách po zrážke s vozidlom v priemere 4 

ks najmä srnčej a jelenej zveri, nakoľko sú cesty jediným možným prechodom pre zver. 

Z inžinierskych stavieb sa nenachádzajú v revíri ďalšie, ktoré by výrazne ovplyvňovali 

stavy zveri. Z negatívnych antropických faktorov je významný najmä pohyb štvorkoliek 

a motoriek po revíri takmer počas celého roka. Taktiež negatívny faktor je pohyb hubárov 

v sezóne rastu húb. Za ostatných 10 rokov došlo v poľovnom revíri k výraznému 

zvyšovaniu stavov zveri. Zvyšovanie stavov je výsledkom zlepšenia starostlivosti o zver 

oproti minulosti a samozrejme zmenou krajiny a prírodného prostredia zveri (Výhľadový 

plán poľovníckeho hospodárenia, 2014). (Príloha F) 
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4.2.4 Priemyselné aktivity v obci  

     V obci nie sú a ani v minulosti neboli priemyselné podniky. Obyvatelia, vzdelaní 

v technických profesiách dochádzali za prácou v priemysle do väčších miest, 

predovšetkým do mesta Bardejov a Svidník. V rámci druhého sektoru hospodárstva sú 

v obci Beloveža drobné podnikateľské subjekty (Hochmuth a kol., 2013). 

     V obci v súčasnosti existuje 104 firiem (viacpočetných alebo len 1 osoba), ktorí v nej 

majú trvalé bydlisko alebo pôsobenie. Firmy môžeme zaradiť do týchto kategórií: Financie 

a právo (7 podnikajúcich osôb), Obchod a maloobchod (firma YU-TERM a 4 podnikajúce 

osoby), Počítače a telekomunikácie (firma STAVTS, s. r. o.), poľnohospodárstvo 

a lesníctvo (2 firmy: IR DREVOLES s. r. o. a MR - LES s. r. o. a 10 podnikajúcich osôb), 

priemysel a výroba (4 firmy: SORBEL s. r. o., SOROKA s. r. o., JM carpentry, s. r. o.,  

YU-TERM, s. r. o. a 15 podnikajúcich osôb), Reštaurácia a stravovanie (1 podnikajúca 

osoba), Služby a remeslá (4 firmy: SADOM JMČ, s. r. o., KOBE, s. r. o., MIKBELSTAV, 

s. r. o., JM BYTY, s. r. o. a 47 podnikajúcich osôb), šport (2 organizácie), úrady (5 

organizácií a všeobecná verejná správa obce Beloveža), zdravie (firma: 

THYREOMEDICAL, s. r. o.) 

(https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/beloveza/beloveza.html, 11.2.2017). 

  

4.2.5 Technické a dopravné pomery obce 

     Jednotlivé obce sa líšia úrovňou vybavenosti a infraštruktúrou. Technická infraštruktúra 

v území je veľmi málo rozvinutá. Väčšina obcí mikroregiónu Makovica je plynofikovaná. 

Systém likvidácie odpadových vôd v obciach je nevyhovujúci. Vyprodukované odpadové 

vody na území obcí sú odvádzané do žúmp, ktoré svojím zlým technickým stavom 

spôsobujú vytekanie do podzemných vôd a tak aj znečisťovanie potoka. V obciach nie sú 

žiadne výrobné zdroje elektrickej energie. Dodávka a rozvod elektrickej energie je 

zabezpečovaný Východoslovenskou energetikou a.s.. Verejné osvetlenie je vybudované 

v prevažnej väčšine obcí mikroregiónu. 

     Na území obcí existuje pevná telefónna sieť spoločnosti Slovak Telekom a.s. Pokrytie 

signálom GSM operátora Telekom, a.s., operátora Orange, a.s., a O2 je čiastočné. 

Pripojenie na internet sa v poslednom období začalo zlepšovať.  Internetové pripojenie je 

poskytované spoločnosťou Slovak Telekom a. s. 

     Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný samostatne každou obcou. Vo väčšine 

prípadov sa odpad triedi. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je možné použitie 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vlastislav-bohus---yu-term
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavts,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ir-drevoles--s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mr---les-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sorbel-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/soroka-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-carpentry,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/yu-term,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/yu-term,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sadom-jmc,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kobe,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mikbelstav,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mikbelstav,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-byty,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/thyreomedical,-s.-r.-o.
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automobilovej a autobusovej dopravy. Železničná trať vedie len do mesta Bardejov 

(Hochmuth a kol., 2013). 

 

4.2.6 Cestovný ruch obce 

     Hlavným rekreačným priestorom územia je rekreačný krajinný celok Busov, ktorý sa 

nachádza v severnej časti Bardejova v kontakte so štátnou hranicou s Poľskom. Má 

zachovalé prírodné prostredie s možnosťami  letnej a zimnej turistiky, čo vytvára 

optimálne podmienky pre rozvoj tohto mikroregiónu.  

     Možnosti rekreačného využívania potenciálu obce Beloveža ponúka krajinný priestor 

vrchov Čelo, Ostrá, Račkaňa a Kačalová s prepojením na obce Andrejová a Šarišské 

Čierne a krajinný priestor vrchu Vrch, ktoré sú vhodné pre nenáročnú pešiu turistiku. 

Dobrý výhľad na obec aj na širšie okolie je z vrchu 409,8 m n. m. a z Košarísk 506,4 m n. 

m. 

     Futbalové ihrisko je navrhované pre viacúčelové využitie, ktoré môže poskytovať 

priestor pre relaxačné sústredenia a prípravy športových klubov. Navrhovaná vodná nádrž 

doplní ponuku letnej rekreácie. Areál zimného športu – lyžiarsky vlek je navrhovaný 

v juhovýchodnej časti obce Pod Vrchom. V areáli škôlky sú navrhované športové plochy 

po premiestnení základnej školy a v juhovýchodnej časti športový park, s detským 

ihriskom a univerzálnymi športovými plochami pre basketbal, volejbal a tenis.  

     Obec má predpoklad východiska peších turistických a cykloturistických výletov 

predovšetkým vo väzbe na obec Hažlín. Obcou prechádza turistická značená trasa: 

Červená 0901 E8 Cesta hrdinov SNP – hlavná turistická trasa prechádza severným územím 

obce. Obcou prechádza aj cykloturistická značená trasa číslo 25 – okolo Tople s dĺžkou 54 

km.  

     Západne od obce prechádza trasa číslo 4 – Karpatská cyklistická cesta (Bardejov – 

Dukla s dĺžkou 55 km) a číslo 5 – Hornozemplínska cyklomagistrála (Bardejov – 

Medzilaborce). Navrhovaná cykloturistická trasa z obce smeruje východným smerom po 

ceste III/55612 a prepája obce mimo riešeného územia (Hochmuth a kol., 2013). (Príloha 

G) 

 

4.2.7 Školstvo 

     V obci sa nachádza jednotriedna materská škola s telocvičňou, jedálňou a školskou 

kuchyňou. Budova materskej školy sa nachádza na samostatnom pozemku. Okolo budovy 
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sa rozprestiera rozľahlý trávnatý areál s preliezačkami, pieskoviskom a chodníkmi. 

Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni.  

     V Beloveži sa nachádza aj areál základnej školy pre 1. - 4. ročník s jedálňou (Obrázok 

č. 3). Školopovinné deti 5. až 9. ročníka dochádzajú do okresného mesta Bardejov. V škole 

je zriadená školská družina. Základnú školu v súčasnosti navštevujú školopovinné deti 

vlastnej obce do konca 4. ročníka. Študenti stredných škôl navštevujú školské zariadenia 

v okresnom sídle, respektíve v iných mestách kraja (Hochmuth a kol., 2013). 

 

Obrázok č. 3: Základná škola Beloveža 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 

 

    Školstvo podrobnejšie opisuje Mária Barolíková, súčasná kronikárka obce: „Do 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce patrí základná škola, školský klub detí pri základnej škole, 

materská škola a školská jedáleň. Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Andrea Sidorjaková. 

Základná škola v Beloveži je neplnoorganizovaná škola, v ktorej sa vyučujú žiaci 

v spojených ročníkoch v dvoch triedach. V škole pracuje školský klub detí pod vedením 

pani Ivety Kostkovej. Riaditeľmi materskej školy je Jana Pipasová, pedagogickými 

zastupkyňami sú Bc. Jana Semhricová, Mgr. Mária Lučová, PhDr. Miriama Marková, 
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upratovačka Mária Kmeťová. Materská škola má dve triedy“ (Kronika obce Beloveža). 

 

4.2.8 Kultúrne aktivity obce 

     Na území obce, v budove Obecného úradu (OcÚ), sa nachádza kultúrny dom 

s viacúčelovou sálou a javiskom. V budove je zriadená aj obecná knižnica. Sála kultúrneho 

domu je využívaná aj pre športové účely miestnym stolnotenisovým klubom. V obci sú 

v súčasnosti vytvorené vhodné priestory pre väčšie verejné zhromaždenia občanov. Okrem 

spomínaného kultúrneho domu nachádza sa tu aj futbalové ihrisko. 

     Obec Beloveža vedie od roku 1935 kroniku obce. Na území obce pôsobí tiež 

gréckokatolícka farnosť s farou. V obci pôsobí dedinský spevácky súbor Belovežanka 

(Obrázok č. 4). Od roku 2010 sa tu konajú jednodňové fašiangové slávnosti a od roku 1998  

novoročný ples (Hochmuth a kol., 2013). 

 

Obrázok č. 4: Obvodové slávnosti Rusínov – Ukrajincov 

 

Zdroj: fotografia z OcÚ Beloveža zo dňa 27.6.2010 

     Na tomto obrázku môžete vidieť tanec typický pre belovežskú svadbu v podaní 

dedinského speváckeho súboru Belovežanka. 
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     Okrem fašiangovej zabíjačky sa v obci konajú obvodové slávnosti Rusínov – 

Ukrajincov, ktoré v roku 2016 oslávili 40. ročník. Beloveža prevzala v roku 1974 

organizátorstvo nad týmto kultúrnym podujatím a má ho dodnes. Doposiaľ na týchto 

slávnostiach vystúpili miestne, okolité , no aj folklórne súbory, speváci a ľudoví rozprávači 

z celého východného Slovenska, napr.: Folklórny súbor Torysa so speváčkou Hankou 

Poráčovou z Prešova, Humenské spevácke trio (Mihalič, Sijka, Ovšianik), hudobno-

spevácka skupina Pasternovci a Zamiškovci z Novej Ľubovne, rodina Kyjovských 

a Pastišinových z Bardejova, dedinská spevácka skupina z Hažlína, TARKA z Tarnova, 

STEBNIČANKA zo Stebníka a rozhlasoví interpréti - kumovia Mačanka a Diňa, Dúbrava 

z Prešova, tanečno-hudobná skupina Zamutovčan, mužské trio I. Mihaliča z Humenného a 

mužská spevácka skupina z Kurimy atď. 

     V roku 1998 v Beloveži vystupoval juhoslovanský súbor z Nového Sadu „Руске 

народне просвитне дружство“. Súbor sa zúčastnil festivalu vo Svidníku. Je to kultúra 

Rusínov a Ukrajincov, ktorí žijú na Balkáne, v bývalej Juhoslávii, okolo 250 rokov. 

Pôvodnou vlasťou ich predkov boli aj regióny východného Slovenska. Na slávnostiach 

vystupovali aj herci z Divadla A. Duchnoviča v Prešove: Saša Kučerenko a Štefan Hij 

(1988). 

     Okrem obvodových slávností Rusínov – Ukrajincov sa 6. mája 2000 v Beloveži 

uskutočnilo po prvýkrát okresné kolo Makovickej struny. Organizátorom bol Zväz 

Rusínov- Ukrajincov v Bardejove a Obecný úrad Beloveža. Dňa 30. júla 2006 sa v obci 

uskutočnila Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru. Organizátorom bol OV Rusínskej 

obrody a Šarišské múzeum v Bardejove.  

     Počas pôsobenia učiteľov Kyjovských na základnej škole existoval v Beloveži súbor 

Račkaňa, ktorí manželia viedli a viackrát sa dostal aj na vystúpenia do zahraničia, no po 

ich odchode súbor zanikol. 

     V októbri roku 2005 sa uskutočnila prvá návšteva Belovežanov v mestečku Bielowiesza 

na severovýchode Poľska, blízko hraníc s Bieloruskom (Obrázok č. 5). Nachádza sa 

v lokalite Bielovežského pralesa, ktorý svojím významom patrí k prírodným divom sveta. 

Pre svoju bohatú a vzácnu faunu a flóru bol vyhlásený za biosférickú rezerváciu a svetové 

dedičstvo UNESCO. Návšteva mala nadviazať družobné vzájomne prospešné vzťahy 

(Kronika obce Beloveža). 
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Obrázok č. 5: Návšteva Belovežanov mesta Bielowiesza 

 

Zdroj: fotografia poskytnutá obecným úradom zo dňa 9.10.2005 

 

Zaujímavosťou je, že interiér (ikonostas) pravoslávneho chrámu, ktorý sa nachádza na 

fotografii, je z čínskeho porcelánu, ktorý mestu Bielowiesza daroval cisár pri návšteve tejto 

pamiatky. 

 

4.2.9 Športové aktivity obce  

     V obci sa nachádza futbalové ihrisko, postavené v roku 1971. Aktívne tu pôsobí 

športový futbalový klub. V okresných súťažiach pôsobí družstvo dorastu a seniorov. 

Ihrisko je vybavené sociálnym zázemím so šatňami a tribúnou. V budove obecného úradu, 

v priestoroch kultúrneho domu, pôsobí seniorské stolnotenisové družstvo a na začiatku 

roka sa pravidelne koná stolnotenisový turnaj. Pre zimné športy je využívaná betónová 

plocha pri futbalovom ihrisku ako klzisko. V ostatných ročných obdobiach tento priestor 

slúži ako terasa (Hochmuth a kol., 2013). 

     Dňa 19. januára, na výročie oslobodenia mesta Bardejov, sa v Beloveži od roku 1971 do 

roku 1989 konali bežkárske preteky. Počas socializmu (od roku 1971) fungovala v obci 

Telovýchovná jednota. 



31 
 

     Prírodné podmienky a lokalizácia obce umožňuje rozvíjať športovú aktivitu počas 

celého roka. V zime je to korčuľovanie detí za futbalovým ihriskom alebo farou, okolité 

polia a vrchy, kde sa ľahko tvoria bežkárske trasy, no aj strmšie kopce, kde by mohli 

vzniknúť svahy pre lyžiarov. V lete sa tieto trasy môžu použiť ako turistické alebo 

cykloturistické chodníky.  

     Belovežania a ľudia z okolitých obcí využívajú možnosti turistiky v okolitej prírode 

Beloveže: „Dňa 5. mája 2002 v nedeľu zorganizovali Belovežania prvý ročník turistického 

výstupu na kótu Kačalova (676 m n. m.), resp. ku „Butarjovej kapličke“ za účasti okolo 

60-70 ľudí, väčšinou mladých turistov. Iniciátormi výstupu bol obecný úrad a miestny 

horolezec, alpinista Eliáš Udič" (Kronika obce Beloveža). V roku 2014 sa pochodu 

zúčastnil rekordný počet obyvateľov, 211 občanov Beloveže a Hažlína, priemerne sa 

výstupov každoročne zúčastní 120 obyvateľov. 

     Z Beloveže pochádza aj Júlia Kosturová, reprezentantka Slovenska v trojboji, ktorá sa 

ako 17-ročná stala majsterkou sveta v silovom trojboji junioriek. Zároveň bola v rámci 

okresu vyhlásená za najlepšiu športovkyňu roka do 18 rokov (2006). Utvorila 3 svetové 

dorastenecké rekordy: drep 217,5 kg, tlak 118 kg a trojboj 520 kg. V ťahu zvládla 185 kg, 

čo je nový slovenský rekord. Stala sa zároveň absolútnou majsterkou sveta do 23 rokov. Po 

triumfoch vo federáciách IPF, EPF, GPC si tak odniesla tú najcennejšiu trofej aj 

z federácie WPC  

(Bardejovské novosti, roč. 19, č. 50, 2008, s. 7). 

 

4.2.10 Zdravotná a sociálna starostlivosť 

     V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Lekárske služby odborných lekárov pre 

občanov sú poskytované v blízkom Bardejove. Na území obce nie je zriadená výdajňa 

liekov. 

Obec Beloveža má zriadený klub dôchodcov.  

     Na území obce sa nachádzajú dve predajne potravín a pohostinstvo. Iný druh 

malooobchodnej siete v obci neexistuje. V obci sa nenachádza zariadenie verejného 

stravovania. Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečované len pre potreby MŠ + ZŠ 

a pre dôchodcov obce. Ubytovacie služby sa v obci nenachádzajú (Hochmuth a kol., 2013). 
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5 HISTORICKÁ ANALÝZA OBCE  

 

5.1 ÚZEMIE OBCE V PRAVEKU, ARCHEOLOGICKÉ BÁDANIA V OBCI 

     Údolie Tople bolo najfrekventovanejšie vo fáze mladšej doby bronzovej. Nálezy sú 

pomerne z krátkeho časového úseku (zhruba od 13. do 10. stor. pred Kr.), z obdobia, 

v ktorom bronzová industria európskeho ľudstva vrcholí. (Príloha H) 

     V súvislosti s archeologickým výskumom v obci Beloveža a jej blízkom okolí, B. 

Krpelec daroval roku 1935 Slovenskému národnému múzeu v Martine sekerku s tuľajkou 

a uškom. Bližšie nálezové okolnosti nie sú známe. Uloženie: pôvodne v SNM v Martine 

(inv. čís. 5344), nateraz v Šarišskom múzeu v Bardejove.  

     V roku 1950 našli v Beloveži pri lámaní kameňa bronzový depot, v ktorom boli dva 

rovnaké sekeromlaty. Jeden zo sekeromlatov získal T. Weisz od nálezcu J. Jurča pre 

múzeum v Prešove, druhý si prisvojil istý občan cigánskeho pôvodu z Petrovian a vzal ho 

so sebou do Čiech. Tento predmet je nezvestný. Po drôtených ozdobách, ktoré nálezca 

pohodil, našiel T. Weisz pri obhliadke náleziska len stopy patiny. Miesto nálezu prezrel 

autor s T. Weiszom v r. 1966. Nachádza sa na husto zalesnenom ostrohu Vrchu (kóta 

409,5) asi 15-  20 m nad cestou vedúcou do Beloveže a asi 825 m na SV od križovatky 

tejto cesty s cestou Bardejov -Giraltovce. Svah Vrch strmo klesá k ceste a ľavému brehu 

potoka, prítoku Tople. Kameňolom vo svahu bol malý a len krátko používaný, nálezca bral 

odtiaľ materiál na stavbu domu. Ťažký sekeromlat s kotúčovitým obuchom, zakončeným 

kužeľovitým tŕňom, má dlhú, valcovitú, nálezcom čiastočne poškodenú vysokú tuľajku. 

Ostrie je mierne oblúkovité. Patina  jemná, hladká, tmavozelená; dĺžka 28,3 cm (Sedlák 

a kol., 1967). 

     Tieto bádania v krátkosti opisoval aj miestny kronikár Július Michalič: "Miestny učiteľ 

Július Mihalič dal pánovi inšpektorovi v Bardejove, Bartolomejovi Krpelcovi jednu 

medenú sekeročku s tým, aby bola darovaná múzeu. Sekeročka nájdená, vlastne vyoraná, 

bola Pod Uhliskami, Škriabovej zemi" (Kronika obce Beloveža).  

 

5.2 PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI BELOVEŽA 

     Pisár jágerskej kapituly, sídliacej na území dnešného Maďarska, v r. 1355 opísal obec 

Beloveža. V listine sídelnej kapituly v Jágri bola spomínaná vykonaná obchôdzka a revízia 

pôvodnej zeme Smilna, panstva, ktoré vlastnili Tekulovci. Beloveža vznikla na základe 

písomného mandátu, poverením od uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý vládol v 14. 



33 
 

storočí. Kanonici z jágerskej kapituly presne vyznačili rozsiahlu zem, majetok Smilno. Na 

nej úradne určená komisia našla aj dedinu Beloveža (Belawesa). Stredoveký termín villa 

zároveň znamená, že ako sídlisko vznikla podstatne skôr. 

     Písomne najstaršou informáciou o Beloveži je spomínaný záznam villa Belawesa z 28. 

júna 1355 na uvedenej listine (Príloha CH), ktorá je uložená v Maďarskom krajinskom 

archíve v Budapešti, v zbierke listín pod signatúrou  MOL D1 4483 (Bardejovské novosti, 

roč.15, č. 35, 2005, s. 4). 

 

5.3 OBEC BELOVEŽA V OBDOBÍ 15. - 16. STOROČIA 

     V 14.-16.storočí bola Beloveža majetkovou súčasťou panstva Makovica. Patrila 

k dedinám s roľníckym obyvateľstvom. Beloveža bola stredne veľkou dedinou. V druhej 

polovici 15. storočia sa väčšina domácností odsťahovala. Časť domácností sa odsťahovala 

po pustošení poľským vojskom v roku 1472. V roku 1600 tu bolo 10 poddanských domov. 

Bývali tu aj šoltýsske rodiny a osadenstvo fary. Koncom 16. storočia patrila Beloveža 

k stredne veľkým dedinám s prevažne poddanským obyvateľstvom.  

     Povinnosti a práva šoltýsov aj usadlíkov (roľníkov) bývali odvodené od práv mešťanov 

špišských a šarišských miest. K právam šoltýsa patrilo právo postaviť si v dedine dom, 

mlyn, pivovar alebo jatky; vlastniť polia v rozsahu jedného lánu (okolo 30 - 40 ha); súdiť 

miestnych previnilcov za drobné priepustky, pričom im patril celý súdny poplatok (pokuta) 

a so zemepánom súdiť aj previnilcov za zločiny podpaľačstva, vraždy, znásilnenia, a z nich 

súdov im patrila tretina pokuty;  ponechať si šestinu z dane roľníkov zemepánovi; celé či 

časť šoltýstva slobodne ponechať dedičom, alebo predať a odsťahovať sa. 

     Základným právom roľníckych novousadlíkov vo vznikajúcej dedine bolo oslobodenie 

od akýchkoľvek povinností voči zemepánom a kráľovi počas prvých 10 - 20 rokov. Po 

uplynutí lehoty bola každá roľnícka domácnosť povinná vyplatiť zemepánovi stanovenú 

ročnú daň a odovzdať dávky naturálií podľa rozsahu obhospodarovaných pozemkov. 

Kráľovi vyplácali ročnú daň. Okrem toho, že mohli loviť zverinu a ryby v miestnom 

chotári, mali právo odsťahovať sa z dediny, ak si splnili povinnosti voči zemepánovi 

a predali alebo ponechali obydlia v dedine. 

     V dôsledku zakladania dedín podľa zákupného práva sa počet dedín v Šariši 

zdvojnásobil. Nové dediny vznikali najmä v západnom, severozápadnom, severnom 

a východnom Šariši, najviac v doline (povodí) Tople. Zachované písomné správy 

neobsahujú priame informácie o tom, odkiaľ prišli zakladatelia a prví obyvatelia dedín na 
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zákupnom práve. Väčšina z nich pravdepodobne pochádzala zo susedných stolíc, časť 

z Poľska. Najmä v severnom Šariši sa usadilo početnejšie poľské a prvé ukrajinské 

(rusínske) obyvateľstvo. Na panstve Makovica okolo roku 1514 bolo 20 rusínskych, 

pravdepodobne len sčasti valaských dedín a 28 slovensko-roľníckych dedín (Uličný,1990). 

 

5.4 OBEC BELOVEŽA V PRIEBEHU 17. - 20. STOROČIA 

     V roku 1618 Beloveža bola majetkovou súčasťou veľkého a významného hradného 

panstva Makovica. V urbári tohto panstva z 3. októbra 1618 sa uvádzajú siedmi coloni 

(poddaní sedliaci). Uvedených je celkove 10 usadlostí poddaných  a z nich jedna bola 

šoltýsová. V urbári sú uvedené mená vtedajších bohatých a chudobných  roľníkov, 

sedliakov, s ich priezviskami. Uvádzajú sa napríklad: Mickov, Ivaškov, Savčiak (Savčák), 

Petisin, Cupák, Morozciat, Dubovskich, Simaško, Kliučka, Mateicak, Ihnatov, Peprenič, 

Markovič, Dutko, Jarošov, Šidorov, Pliščak, Gbur, Sinica, Gajdoš, a Udič.  

     Beloveža mala chotár a aj živý les, avšak pre poddaných bol zakázaný. Nesmeli z neho 

ťažiť drevo na kúrenie a ani ako stavebný materiál. Bol to zemepánsky les, patriaci vtedy 

bohatým a slávnym Rákocziovcom. 

     Beloveža v 17. storočí patrila pod majer v Nižnom Svidníku. Tu bol väčší mlyn a píla. 

Je známe, že na Makovickom panstve, v 18. storočí, bolo málo opustenej pôdy. V Beloveži 

mal túto pôdu v prenájme mlynár. Platil za ňu zemepánovi daň. V Beloveži, podobne aj 

v ďalších poddanských dedinách, tkali pokrývky pre kone, povrazy, motúzy, aj knôty. 

Tkáčstvo tu malo dlhoročnú tradíciu. Dedina Beloveža na Makovickom panstve vtedy 

patrila medzi rusínske dediny, ktoré sa neživili len chovom dobytka a oviec, ale žili 

usadlým roľníckym a remeselníckym životom a vykonávali poddanskú prácu pre 

Makovické panstvo (Bardejovské novosti, roč. 15, č. 36, 2005, s. 3, 5). 

     Z obdobia tzv. maďarizácie, sa síce zachovalo veľa správ a dokumentov o Beloveži, no 

sú písané po maďarsky (veľa z nich sa nachádza v Košiciach alebo v Maďarsku). Preto 

z konca 19. a začiatku 20. storočia dokladám len zápis z kroniky, ktorý vyhotovil Andrej 

Ratica: „Do konca roku 1918 prebiehala aj u nás maďarizácia. Svedčia o tom aj po 

maďarsky písané zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Z nich sa dozvedáme 

veľmi málo o živote obce, skôr iba o zložení miestnych orgánov. V zápisniciach zo sklonku 

19. a zač. 20.stor. figurujú tieto mená (písané po maďarsky): Groholy Janos, Kostura 

Mihaly, Mizík Janos, Vašenko Janos, Udič Andraš, Lucs Janos, Dulenčin György, Szoroka 

Andras, Berger Izrael ako biró (starosta), Turcsanyi Miklos (farár). Prvá zápisnica písaná 
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po vojne je až z 24. januára 1925. V aprílovej zápisnici je uvedené rozhodnutie o zriadení 

obecnej knižnice. Spomína sa v nej aj knižničná rada a odmietnutie zvýšenia platu 

„pôrodnej babe“ vzhľadom na nepriaznivé finančné prostriedky“ (Kronika obce 

Beloveža). 

     Stav v obci pred 1. svetovou vojnou opisuje prvý kronikár, Július Michalič: „Pred 

vojnou vysťahovalo sa z obce do Ameriky do 200 ľudí, asi 1/3. Väčšina z tých sa na stále 

usadila tam. Po svetovej vojne emigrácia sa zhoršila. Vysťahovalo sa do rozličných kútov 

Ameriky 25 obyvateľov. Najviac ale do Kanady“ (Kronika obce Beloveža). 

 

5.5 PRIEBEH 1. SVETOVEJ VOJNY V OBCI 

     Rusi prvýkrát vtrhli do mikroregiónu dňa 28. novembra 1914, z územia bývalej Haliče 

od Radocína, 503 m vysokého vrchu Czeremchy. Práve na hranici, pre ďalšie operácie 

potrebných pohraničných bodov Karpát, Rusi skoro posunuli svoj front na vrch Dujavu, na 

obec Stebnícka Huta, Regetovka, Becherov, Ondavka, Vyšná a Nižná Polianka, Varadka, 

Hutka, Kečkovce, Roztoky, Vápeník, Písanú, atď. až na 502 m vysoký priesmyk  Duklu.  

Ruský prielom od Karpát smerom na Bardejov viedol generál Brusilov. Išli na Bardejov 

dolinou Zborovskou, Gaboltovskou od Šarišského Čierneho na Andrejovú, Bardejovskú 

Novú Ves, Belovežu a Hažlín (Krpelec, 1935). (Príloha I) Avšak, Václav Hochmuth, vo 

svojej publikácii Srategický dokument mikroregiónu Makovica, nespomína prechod 

ruských vojsk cez obec Beloveža (Hochmuth a kol., 2013).   

     V súčasnosti v obco nežije nikto, kto by mi podal hodnoverný príbeh priebehu vojny. 

Existuje zápis v obecnej kronike, ktorý vytvoril Július Michalič, miestny kronikár, v roku 

1935: „Počas války obec bola ťažko poškodená. Menovite v zime v r. 1914, keď hlavné 

bitky tu v Karpatoch sa viedli. Dobytok, pokrmy, a vôbec čo sa len, dalo, raz domáce, 

inokedy nepriateľské vojská im násilne brali. Domácimi vojskami bol zapríčinený požiar 

16 obytných a množstvo pobočných budov, až do základov. V decembri 1914 ruské vojsko 

vtrhlo do obce a oslobodilo ju od  rakúsko-uhorskej nadvlády. Ruské vojska sotrvali v obci 

len 10 dni, keďže pred silnejším, domácim vojskom museli ustúpiť. 

     Mužovia obce, v hojnom počte zúčastnili sa vo svetovej válke. Hneď na začiatku 

narukovali 35-ti, a 2-ja, aktívnych neskoršie povolali a to tiež asi 30. Z príslušníkov obce 

vo válečnom zajatí boli: Juraj Marko, Ondrej Storinsky, Peter Jurič (Smök), Michal Jurč, 

Michal Udič, Jozef Hrušč,  Vasiľ Čičvara, Jozef Feckanin, Michal Kostura, Michal Hudák, 
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Ján Katanik, Tomáš Katanik, Peter Marko, Ondrej Hlatky, Peter Jurč str. Z príslušníkov 

obce vo svet. na bojišťi padli: Čičvara Ján, Jan Brejan, Michal Sivak (cigan), Michal 

Kymak, Michal Čegiň (Timčišin), Ondrej Bezdeň, Ján Kostura, Jan Hriň, Jan Udič, Ondrej 

Mizik. Konečne spomínam i Michala Kosturu, o ktorom jední hovoria, že padol, iní zas, že 

žije, a slúži v cudz. legii. V nemocnici zomrel vojin Peter Čegiň a počas kupania utopil sa 

Juraj Jurč. Ranených bolo viac. Ťažšie ranení sú: Juraj Balenčin a Michal Hamarčak. 

Cudzí váleční zajatci v obci, ani za války, ani pozdejšie neboli. Valečného cintorína v obci 

niet. Na obecnom cintoríne sú 3-ja neznámi vojaci pochovaní ktorých našli občania v lese 

v stave už úplne do nepoznania. Deň 28.10. 1918 r. bol v dedine celkom pokojný. Vojaci, 

ktorí až neskoršie sa vracali domov, chovali sa spokojne“ (Kronika obce Beloveža). 

(Obrázok č. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Obrázok č. 6: Fotografia vojakov, Belovežanov, z prvej svetovej vojny 

 

Zdroj: fotografia od obyvateľky Beloveže, pani Kimákovej, ktorej svokor je na snímke 

 

Na fotogorafii sú: zľava zhora Jozef Kimák, Kostura Ján, Semhric Peter, zdola z ľava 

Hladký Andrej a Hij Michal. 
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5.6 PRIEBEH 2. SVETOVEJ VOJNY V OBCI 

     Vojnové udalosti a ich dôsledky obyvateľstvo Bardejova prežívalo bezprostredne. Už 

po prepadnutí Poľska, v septembri 1939, bola v Bardejove vyhlásená mobilizácia. 

V miestnej posádke sa sústreďovala armáda, ktorá potom odchádzala na štátne hranice 

(Budinský, 1975). 

     Mobilizácia prebiehala aj v obci Beloveža. Svedčia o tom aj rozprávania starších 

obyvateľov, ktoré som zaznamenala na svoj magnetofón. Audiozáznamy som následne 

prepísala. Miestny obyvateľ, 86-ročný pán, ktorý zažil vojnu ako mládenec opísal priebeh 

vojny v obci: „Môj otec bol mobilizovaný do Poľska, kde bojoval v nemeckej armáde. 

Odtiaľ boli stiahnutí všetci ženatí muži a neskôr prevelení do Ruska. Vojská v Beloveži boli 

už od roku 1941, odkedy pochodovali do Ruska, tu boli stále. Boli tu ubytovaní, mali aj 

vlastnú kuchyňu. V auguste 1941 prišli, vtedy v Beloveži zavreli školu, takže ako 14-ročný 

som do školy už nechodil. V Beloveži však ostal učiteľ Komanický, ktorý choval kone, 

s ktorými mu pomáhal jeden partizán. Nemci tu boli  až do roku 1945, no počas bojov 

v Rusku ich bolo pomenej. Nemci sa správali dosť obstojne, horšie to bolo s ukrajinskými 

vojakmi, ktorí kradli, a čo sa dalo, brali. Nemci boli rozumnejší. Keď sa blížil koniec, z 

Hažlína do dediny prichádzala česko-slovenská línia. Tá ponad Hirkami vyhodila do 

vzduchu betónový most. V okolitých lesoch sa strieľalo a pritom bol zabitý jeden Nemec. 

Keďže česko-slovenská armáda obsadila cesty, Nemci utekali cez lesy, popritom brali 

kone. Predtým to tak nebolo, keď potrebovali mäso, nebrali, kupovali, potom už brali 

všetko“ (audiozáznam spracovaný autorom práce, 10.1.2017). 

     Ako prebiehalo oslobodenie mi opísala aj 87-ročná pani, ktorá mala v tom čase 15 

rokov: „Keď sme videli letieť lietadlá, išli sme sa skryť ďaleko do lesa, za „Marčin“ potok, 

kde bol spravený úkryt. V úkryte sme mali pripravené zemiaky pokryté slamou, aby sme 

mali čo jesť. Učiteľ Komanický mal chorú mamu, ktorú museli niesť na posteli a moja 

stryna niesla môjho bratranca v kolíske. Nemci vedeli, kde ideme, dokonca jeden Nemec 

nás sledoval, vravel, že tiež má rodinu, no nechali nás tak. Po nociach chodili po dedine 

partizáni, kradli sliepky a búchali na okná. Chodili aj do vnútra domov, museli sme im dať 

najesť, lebo boli ozbrojení. Ako deti sme sa strašne báli.  Navčas rána na školskom dvore 

strieľali a my ako deti sme museli po nich brať náboje, aby ich nenašli Nemci, keď sa 

vrátia. Nemci boli ubytovaní v škole a Komanický mali partizána, ktorý sa ukrýval v lese, 

dávalo sa mu vedieť, kedy mohol prísť do dediny. Pamätám sa, ako môjho otca bolel 

žalúdok, a tak som mu išla po brezu. Nemci vtedy už v dedine neboli. Keď som sa vracala, 
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bolo to pri fare, zrazu som videla Nemcov, ako utekajú dole dedinu, kopu Nemcov, nestihla 

som už prísť domov, tak som sa ukryla v starom dome oproti fary, ten dom tam už nestojí. 

Čakala som, kým prejdú všetci Nemci. Utekali do lesa za cintorín, kde bola lesná cesta. 

Keď som znova vyšla na cestu, ešte som stretla jedného Nemca, no ten si ma vôbec 

nevšímal, len utekal dole dedinou. Keď som prišla domov, nenašla som tam nikoho, a tak 

som začala plakať. Všade bolo počuť výstrely. Len som zbadala strýkov, ako na mňa kývu 

a išla som sa skryť do ich pivnice. Otec sa ukryl v pivnici povyše nás. Sedeli sme v pivnici, 

keď zrazu niekto povedal: „Rusi idú“, videla som ich. Boli úplne v bielych kožuchoch. 

Vtrhli do kuchyne, ktorá bola zriadená v Škriabovom dome, poniže školy a zjedli guľáš 

Nemcov, ktorí ho nechali tak a utekali. Bolo to strašné. Otca chceli zastreliť, lebo mal 

pekné topánky a nechcel im ich dať. To bolo kriku. Nakoniec ich musel vyzuť. Chceli po 

nás, aby sme im ukázali, kadiaľ utekali Nemci a pri tom len len, že môjho strýka 

nezastrelili. Nemci nám popúštali kone a kravy. Vyhnali ich zo stodôl. Môj strýko koňa 

skryl, ale otcovi pustili koňa. Kone pustili pod Uhliská, museli ich ísť otec hľadať. Niektoré 

sa domov vrátili. Len nech sa už nikdy takáto hrôza nezopakuje“ (audiozáznam spracovaný 

autorom práce, 18.9.2016). 

     Tieto dva životné príbehy poukazujú na to, ako sa žilo v Beloveži počas druhej svetovej 

vojny, boli to roky plné strachu. Tieto rozhovory nemali priniesť do práce fakty, ale vďaka 

týmto ľuďom som chcela uchovať spomienky na život v Beloveži počas vojny. 

     V septembri 1940 z okresu bolo povolaných vyše 200 židov do pracovných táborov. 

V rokoch 1941 a 1942 sa likvidovali židovské obchody a ich majetky. Celkovo 

z Bardejovského okresu bolo deportovaných 3280 židov (z Bardejova vyše 2100 osôb) 

(Budinský, 1975). 

     Aj z obce Beloveža boli vysťahované rodiny Židov. Svedčí o tom záznam v kronike, 

ktorý zaznamenal kronikár Ratica v roku 2003: „Dňa 7. septembra 2003 navštívili blízke 

Bardejovské Kúpele dve občianky Izraela , ktoré tu boli na liečení. Jedna z nich, už 76- 

ročná Ferkstein Zenni, za slobodna Neumanová sa v Beloveži narodila (1927). Jej otec sa 

volal Samuel Neuman. V roku 1942 ich gardisti násilne vyviezli z obce. 15. marca asi 

1 000 dievčat z okresu vyviezli údajne na roboty, ale bol to Oswienčin v Poľsku - 

koncentračný tábor. Medzi dievčatami bola aj ona ako 16- ročná a jej dve sestry: Edit (tá 

zomrela v tábore) a Sara (v dedine prezývaná Surka). Obidve zažili peklo a v januári 1945 

i tzv. smrteľný marš. Vláčili ich z miesta na miesto až do Nemecka, kde ich zachránili až 

Rusi. Sara sa vrátila, vydala, žila v Bardejove, potom odišla do Izraela, kde 9.3.1984. 
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Ferkstein (v dedine prezývaná Šprinca) sa z tábora vrátila ako 19-ročná. Po vojne žila 

v Bardejove a 1949 odišla tiež do Izraela, kde sa vydala. Dievčatá mali aj troch bratov, 

najmladšieho Šmilke tiež odviezli gardisti (vraj utekal a plakal až do cerkvi, kde ho chytili), 

nikdy sa nevrátil. Ďalší brat Viktor zomrel už ako 18-ročný v Beloveži (v dôsledku 

uštipnutia hadom). Ďalší brat Villy (známy ako Vinco) sa skrýval, partizančil, teraz žije 

v Izraeli a brat Ďula, o ktorom neviem nič viac. Ich matka (prezývaná Fanny) robila 

domácu ošetrovateľku, liečiteľku) a otec vlastnil obchod a pohostinstvo v dome. Vlastnil aj 

vedľajší dom, kde po vojne bola zriadená škola. Keď odvliekli dievčatá, ich otec poprosil 

svojho bratranca lekára Zelmanoviča zo Zborova, aby šiel s nimi a dával na nich pozor. 

Šiel s nimi až do Osvienčimu. Tam po výstupe z vozňa chcel konzultovať s esesákmi. Tí ho 

zbili a bez milosti zabili pred očami neterí (Príloha J). 

     Na vyšnom konci dediny žil aj Goldner Moše, ktorého rodina prišla v 20.rokoch 20 stor. 

zo Šašovej. Mal obchod a krčmu. Gardisti celú rodinu aj s tromi deťmi odvliekli. Nikto 

z nich neprežil. Na nižnom konci žil Heindrich Einhorn. Jeho prvá žena umrela, s druhou 

Fradľou mal päť detí: Róži, Anna, Píri, Eda, Šani a Gizu. Všetci zahynuli, len Róža sa 

zachránila, ešte pred vojnou sa prekrstila, vydala sa za daňového úradníka do Prešova“ 

(Kronika obce Beloveža).  

     Skupina II. diverznej čaty pod vedením Lozového už 23. augusta 1944 zničila dve 

nepriateľské autá na ceste Bardejov- Zborov. Zabili pri tom štyroch nepriateľských 

vojakov a jedného poranili. V ďalšej akcii bol zabitý náčelník bardejovského gestapa, istý 

plukovník s jeho dvoma druhmi a manželkou, ktorému bol podriadený celý 

administratívno - policajný aparát v Bardejovskom okrese.  

     Za úspešné vedenie boja proti nemeckým okupantom tento diverzný oddiel rozkazom 

číslo 35 dostal od Hlavného štábu partizánskeho hnutia nové pomenovanie ako osobitná 

partizánska brigáda Gottwald. V jej radoch bojovali aj občania obcí Lenartov, Livov, 

Livovská Huta, Lukov, Maľcov, Kružľov, Kríže, Beloveža, Snakov a z ďalších obcí. 

     V zozname partizánov z okresu Bardejov sa spomína 1 Belovežan, Peter Hij, ktorý 

slúžil v partizánskej skupine Kvitinskij v Martine. V čase druhej svetovej vojny sa v obci 

nachádzali nemecké vojská, avšak na území obce neboli žiadne bojové akcie. Počas vojny 

sa bojov zúčastnili 9 občania z obce. Pri oslobodzovaní Olomouca padol Michal Marko 

a zranený bol Michal Ratica. Z účastníkov odboja už nikto nežije. V obci pri 

oslobodzovaní pri prestrelke boli zastrelení traja Nemci a dvaja ruskí vojaci, ktorí sú 

pochovaní pri plote na miestnom cintoríne (Gibeľ, 2015). 
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     Od 17. januára 1945 začal ústup nemeckých vojsk, aj keď pred Bardejovom boli 

vybudované úseky severovýchodnej trasy zákopmi s husto zamínovaným terénom aj 

s príjazdovou cestou cez hlavný most do Bardejova. Nebolo možné zadržať veľký nápor 

sovietskych vojsk a československej jednotky. Prvá československá brigáda postupovala 

smerom na Zborov  a tretia československá brigáda na Bardejov. Prvá československá 

brigáda po oslobodení obcí Dubinné, Poliakovce, Hrabovec, Beloveža a Komárov dosiahla 

Bardejovskú Novú Ves (Kokouľa, 1975). 

     Katarína Chruščová v roku 1965 opísala v obecnej kronike Belovežu počas 2. svetovej 

vojny takto: „Do obci Beloveža prišli fašistické vojská v druhej polovici mesiaca 

septembra 1944. V obci sa zdržiavali až do oslobodenia. Bývali po domoch, ktoré im 

museli uvoľniť obyvatelia. Keď bol presun nemeckých vojsk v nočných hodinách sa v obci 

zjavovali partizánske jednotky. Ľudia im poskytovali jedlo a zabezpečovali prechod 

smerom Čergov- Križe. V tom čase v obci sa zjavovali aj slovenski vojaci. V obci žili štyri 

židovské rodiny v počte asi 17 členov. V rokoch 1944 fašisti ich zobrali do koncentračných 

táborov. Po oslobodení traja muži sa vrátili. Podarilo sa im utiecť z koncentračných 

táborov. Ich mená: Einhason Šojko, Noimonoše Július a Vincent, bratia. Dňa 19. januára 

1945 asi okolo 7:00 hod. nemeckí fašisti vyhodili betónový most na chotári medzi obcou 

Beloveža a Hažlín. 

     Obec bola oslobodená dňa 19.  januára 1945 v poludňajších hodinách. Do obce došli 

a obec oslobodili vojska 1. Čsl. armádneho zboru v ZSSR i sovietski dôstojníci. V obci sa 

v tomto čase nachádzali nemeckí vojaci len v menšom počte, ovšem aj tí pred odchodom 

brali pred odchodom obyvateľom kone, vozy a iné veci. V obci boli len slabšie prestrelky. 

Nad obcou, kadiaľ utekali nemeckí vojaci, padali minovky a delostrelecké strely. Na našom 

chotári padol len jeden nemecký vojak, na Dolinkach- nad krížom, ktorý je pochovaný na 

miestnom cintoríne. V tento deň, 19.1.1945, prichádzali aj vojaci Č.A. Privitania vojakov 

1. Československého armádneho zboru i Č. A. boli veľmi srdečné. Po oslobodení obce 

odchádzali naši chlapci do 1. čsl. armádneho zboru bojovať proti fašistom.  

     V roku 1970 našej obci bola udelená pamätná tabuľa z príležitosti 25. výročia 

oslobodenia obce sovietskou armádou. Za aktívnu všesttrannú a morálnu pomoc a podporu 

príslušníkom partizánskej brigády Klementa Gottwalda, zo strany občanov v boji proti 

nenávidenému fašizmu v rokoch 1944-1945 pri príležitosti 30. výročia slovenského 

národného povstania udeľuje sa ako prejav vďaky obci Beloveža. „Jubilejný odznak“ 
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partizánskej brigády Klementa Gottwalda. Toto vyznamenanie bolo udelené obci 31. 

augusta 1974“ (Kronika obce Beloveža). 
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6 PREMENY BELOVEŽE V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH 

 

6.1 PREMENY BELOVEŽE V OBYTNEJ ŠTRUKTÚRE 

     Kronikár obce Július Michalič v roku 1935 opísal polohu obce takto: „Obec leží od 

hradskej, ktorá vedie v údoli rieky Tople z Bardejova, smerom na Kurimu na východ. 

Z hradskej, do obce za betonovým mostom vedie obecná cesta a to kopcami Vinica, 

Stavlinec, atď. a popri malým jaročku. Obcou vedie len cesta obecná „Komarov, Beloveža 

a Hažlín“. Hradská je už mimo chotáru obce, a vedie v udolí rieky Tople smerom 

z Bardejova na Kurimu. Autobusovú stanicu obec nemá. Do obce len pivo sa dováža 

autobusom pivovarským z Bardejovskej Zábavy. Poľné cesty sú zlé a na mnohých miestach 

nebezpečné. 

     Domy zväčša sú ešte drevené, slamou pokrytých je ale menej, lebo novšie stavané aj 

drevené sa pokrývajú buďto eternitom, alebo škarupou. Z kamenia, a tehál murovaných 

domov, aké menovite po požiaru začali sa stavať, je v obci, dodnes 21 počit. do počtu 

kostol faru a školu. Z hliny sa v obci domy nestavali, nikdy. Obytné domy staré, 

pozostávajú z predsiene a jednej izby, ktorá slúži i za kuchyňu a komory. Staršieho pôvodu 

domy v obci nie sú iba jeden, a to tiež asi 1830 r. Slúžil za prvú školu. Postavil ho, býval, 

aj vyučoval v ňom istý roľník menom Mirosaj. Na povale je i dnes vidieť jeho vlastnoručne 

roľníkovo vyrezané meno. Byty sú síce neveľké, menovite u starších budov, ale núdze o ne 

niet. V jednom byte býva niekedy 2-3 rodín. Dláždené (doskami) sú len novšie budovy. 

Ostatné majú podlahu z hliny“ (Kronika obce Beloveža). 

     V období, kedy sa začala písať kronika, v 30. rokoch minulého storočia, v Beloveži 

existovala len hlavná ulica, začínajúca asi 2 km od hradskej, ako kronikár Michalič 

spomína, a pokračovala smerom na Hažlín, končila tesne za obchodom. V súčasnosti cesta 

do obce Hažlín pokračuje za obchodom. V minulosti domy za obchodom už neboli. Za 

krčmou sa odbočovalo doprava (v súčasnosti sa tu nachádza Materská škola)  a poľnou 

cestou sa pokračovalo až do Hažlína. Ako druhá ulica bola vybudovaná cesta smerom na 

„Zastávku“, k miestu, kde sa v súčasnosti nachádza cintorín. Na tejto ulici v súčasnosti 

stoja prevažne už len modernejšie domy, drevené domy sú už zrúcané, okrem jedného, 

najstaršieho, murovaného, tzv. „Leškiv dom“. 

     Po druhej svetovej vojne obyvatelia obce Beloveža pokračovali vo výstavbe ulíc. Ulica, 

ktorá končila za obchodom, sa predĺžila a vytvorila sa nová ulica, z ktorej vznikla nová 

trasa cesty na Hažlín. Stará, poľná cesta sa už nepoužívala. V 60. rokoch vznikala nová 
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ulica, tzv. Popid Verch. Pararelne s touto ulicou vznikali aj vedľajšie, menšie ulice. Najprv 

vznikli ulica „Pid Kačalom“ a následne „Žolta (žltá) draha (cesta)“, obe vychádzajúce 

z ulice, ktorá pokračovala nad hlavnou ulicou, cestou nad Hažlín. V druhej polovici 60. 

rokov vznikla ulica „Kuty“, ktorá susedí s hlavnou ulicou a stojí paralelne s ulicou „Podid 

Verchom“. 

     O tom, že obec sa po druhej svetovej vojne začala rozvíjať, svedčia aj  zápisky 

v kronike, ktoré zaznamenala Katarína Chruščová: „Kultúrna vybavenosť obce je na dosť 

nízkej úrovni. Obec nemá žiaden kultúrny dom, spoločenskú miestnosť, kde by sa mohli 

usporiadavať rôzne kultúrne podujatia. Na tieto účely slúžia miestnosti základnej školy, 

ktoré sú priestorove nevyhovujúce. Pohostinstvo a obchod s potravinami sú umiestnené 

v súkromných domoch a nevyhovujú požiadavky miestneho obyvateľstva. Preto je aj zlá 

situácia so zasobovaním obyvateľstva s potravinami.  

     V obci sa do toho času nenachádzajú žiadne verejné inštitúcie. Poštový úrad je v obci 

Hažlín, odkiaľ sa denne doručuje pošta do našej obci. Zdravotné stredisko je zriadené 

v Bardejovskej Novej Vsi. V obci je jedna dvojtriedna škola s ročníkom 1-5, v ktorej sa 

vyučuje na dve smeny. Ročník 6-9 deti sa učí v Bardejove.  

     Zmeny nastali až po roku 1964. Začalo sa v obci s výstavbou  kultúrno-správnej 

budovy, obchod s potravinami, pohostinstvo a to v akcii "ZET". Kultúrno-správna budova 

bola daná do užívania roku 1968. V jej miestnostiach sa nachádza veľká sála, v ktorej sa 

usporiadúvajú spoločenské zábavy a ostatné kultúrne podujatia. Ďalej sa tu nachádza 

kancelária MNV. V ostatných miestnostiach bola núdzovo umiestnená dvojtriedna 

materská škola s vyučujúcim jazykom ukrajinským.  

     V roku 1969 bol daný do užívania obchod s potravinami a pohostinstvo. Tým sa 

vylepšila situácia zásobovania obyvateľstva s potravinami. V poslednom období sa 

vylepšuje stav kultúry bývania v obci. Individuálna výstavba sa započala najmä od roku 

1960. Za dobu 10 rokov v obci sa postavilo 84 rodinných domov, ktoré sú moderne 

vybavené. 

     Na 5 volebné obdobie, na roky 1971-1975 bol vypracovaný volebný program, ktorý sa 

realizoval v obci počas celého päťročného volebného obdobia, pod vedením MNV 

a DOKSS. Vo volebnom programe boli podchytené väčšie i menšie akcie, ktoré mali 

prispieť k zvýšeniu životnej úrovne ľudí našej obce. V týchto rokoch bolo v obci 

vystavených nad 40 rodinných domov, ktoré občania vystavili svojpomocne v celkovej 

hodnote cca. 8 800 000 KČs. Vystavila sa dreváreň pri kultúrno-správnej budove 
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v celkovej hodnote 60 400 KČs. Boli dané do užívania sociálne miestnosti pri kultúrno-

správnej budove pre materskú školu v hodnote 152 000 KČs. Urobila sa kabína na 

premietanie celovečerného širokouhlého filmu v celkovej hodnote 37 000 KČs. Postavila 

sa nová čakáreň na zastávke ČSAD v hodnote 5 400 KČs. Bolo zavedené vybojkové verejné 

osvetlenie v celkovej hodnote 20 000 KČs.  Bola urobená bezprašná cesta cez obec, 

priekopy a priepusty  v celkovej dĺžke 2 200 m v celkovej hodnote 12 855 100 KČs. V roku 

1975, dňa 8. marca v našej obci bolo na celoobecnej schôdzi vyhlásené Jednotné roľnícke 

družstvo. V roku 1976 bol daný do užívania kravín pre mladý dobytok v hodnote 2 800 000 

KČs“ (Kronika obce Beloveža).   

     Súčasťou tejto kapitoly sú aj rozhovory s bývalým starostom, Petrom Udičom a terajším 

starostom, Petrom Mikulom o rozvoji našej obci počas ich volebného obdobia. 

Rozhovor s Petrom Udičom: 

„Aké dlhé bolo vaše volebné obdobie?“ 

„Bol som starosta 14 rokov (1980-1994) a 8 rokov (1995-2002) som bol zástupca starostky 

Evy Pobořilovej.  Bol som aj predseda urbariátu.“ 

„Aké zmeny v obci nastali počas vášho pôsobenia?“ 

„Dal som postaviť škôlku, verejný vodovod, zabezpečil som plynofikáciu obce, dal som 

rozšíriť a ohradiť cintorín, započal som s výstavbou domu smútku. Podieľal som sa na 

individuálnej bytovej výstavbe, na vybavení stavebných pozemkov. Taktiež som obnovil 

a dal opraviť miestne komunikácie. V 90. rokoch som zaviedol výučbu nemeckého jazyka 

ako nepovinný jazyk a zaobstaral som učebnice pre výučbu jazyka. Pre nezáujem rodičov 

sa napokon nemčina prestala vyučovať.“ 

„Vedeli by ste porovnať terajší stav obce s minulosťou?“ 

„V Beloveži žilo viac ľudí. Mladí teraz zháňajú prácu mimo obce. V 70. a 80. rokoch tu 

nebola povolená výstavba rodinných domov. Obec nebola stredisková, a tak sa vtedajšia 

mládež sťahovala do bytoviek. Rodinné domy ostávali opustené (okolo 50 neobývaných 

domov, niektoré sú zrekonštruované, poniektoré sa zbúrali). Dnes je v Beloveži asi 25 až 

30 opustených domov.“ 

„Ste hrdý na svoju rodnú obec?“ 

„Samozrejme“(audiozáznam spracovaný autorom práce, 3.2.2017). 
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Rozhovor s Petrom Mikulom: 

„Aké dlhé je vaše volebné obdobie?“ 

„Starostom som od 1.12.2014.“ 

„Aké zmeny v obci nastali počas vášho pôsobenia?“ 

„Renovovali sa miestne komunikácie, najmä cesta smerujúca do Hažlína a cesta na „Pid 

Kačalom“, dokončila sa výstavba bytovky (výstavba bytovky trvala od do 2014) , 

zrekonštruovali sme školu, zbrojnicu a dom smútku, cintorína.“ 

„Čo je potrebné v obci zlepšovať?“ 

„Je potrebné ešte dokončiť kanalizáciu a kompletne zrekonštruovať komunikácie v obci. Je 

toho mnoho, čo treba vylepšiť v Beloveži“ 

„Akou inou formou sa obecné zastupiteľstvo snaží zlepšiť chod obce?“ 

„Snažíme sa podporovať mladých ľudí, športovcov, hasičov, zväz žien aj dedinský súbor . 

Organizujeme (alebo sme spoluorganizátormi) kultúrnych akcií.“ 

„Ste rád, že žijete v obci Beloveža?“ 

„ Áno. Veľmi“ (audiozáznam spracovaný autorom práce, 4.1. 2017). 

 

6.2 PREMENY BELOVEŽE V TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE 

     Katarína Chruščová v obecnej kronike zapísala aj technické rozšírenia v obci Beloveža:  

„V roku 1977 sa rozširil v obci miestny rozhlas a opravy komunikácii v hodnote 200 000 

KČs.  Bolo zavedené vybojkové verejné osvetlenie v celkovej hodnote 90 000 KČs. Počas 

roka 1977 občania sa zamerali zveľadovanie obce i individuálnu výstavbu. Bola prevedená 

generálna oprava ZDŠ v hodnote takmer 400 000 KČs. Rozšírila sa verejná sieť a verejné 

osvetlenie v hodnote 113 000 KČs“ (Kronika obce Beloveža). 

     Aj obecný kronikár, Andrej Ratica, v 90. rokoch minulého storočia zapísal, ako 

prebiehalo technické vylepšovanie obce: „V popredí záujmu bola plynofikácia obce. 

Započala v máji vybudovaním hlavných rozvodov regulačnej stanice a trafa. Potom 

ťažisko prác sa presunulo na inštalovanie prípojek k jednotlivým domom. 15. augusta 1996 

bolo slávnostne napustenie plynu do obce a nasledujúci deň prebehla slávnostná 

kolaudácia. Celkové náklady na plynofikáciu činili 4,5 mil. Sk, z toho obec financovala 2,5 

mil. Sk.  

     V roku 1998 prebehla rekonštrukcia vedľajších cestných ťahov Pod Verchom, Pod 

Kačalom a na Kúty. Projekt stál obev 1,5 mil. Sk. V roku 1998 bol zavedený plyn do školy, 

čo prispelo k celkovej kultúre vyučovania, vylepšenia materiálno-technického vybavenia 
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školy. Akciu zrealizovala firma Termogaz Bardejov za celkové náklady 300 000 Sk., ktoré 

okrem obce uhradila aj urbárska spoločnosť (vo výške 50 tisíc korún) a dokončiť 

financovanie na okresný úrad, ktorý je zriaďovateľom“ (Kronika obce Beloveža). 

     V roku 2013 Mária Baroláková, obecná kronikárka, opísala aj opravu cesty, dopravnej 

infraštruktúry: „V rámci odstraňovania následkov povodní, ktoré postihli obec 

v predchádzajúcom desaťročí, bol v priebehu roka zregulovaný Belovežský potok v časti 

Pid Stavlincom po vstup do obce. Súbežne s prieťahom potoka bola vykonaná aj oprava 

štátnej cesty s prieťahom po koniec obce. Gestorom akcie bol Prešovský samosprávny kraj 

s použitím prostriedkov Európskej únie. Nadväzne na úpravu štátnej cesty, obec z podnetu 

starostu Petra Mikulu za súhlasu obecného zastupiteľstva vykonala obnovu asfaltového 

koberca na miestnej komunikácii. Na ďalší úsek po Marčin potok sa vykonalo kameninové 

spevnenie komunikácie. Pre zlý technický stav hydrantov, ventilov a ďalších zariadení na 

obecnom vodovode bola vykonaná ich oprava a uvedenie do funkčného stavu“ (Kronika 

obce Beloveža). 

 

6.3 PREMENY BELOVEŽE V CIRKEVNEJ OBLASTI 

     Nepoznáme kultúru Beloveže v dobe pohanskej, ani to, akým spôsobom a kedy sa tu 

zakorenilo a rozšírilo kresťanstvo. Možno predpokladať, že kresťanstvo tu šírili usadení 

mnísi, ktorí boli v Bardejove a v Gaboltove. Či cisterciáni a jeruzalemský rád pri svojom 

príchode v okolí už našiel začiatky kresťanstva, s určitosťou sa nevie. Počiatky mohli prísť 

od východu prisťahovaním sa Rusov do severných častí bývalého Uhorska. Začiatky mohli 

byť obradu východnej cirkvi. V minulosti tu dominovala východná cirkev. Grécko-

katolícka cirkev je zakorenená prevažne u ľudí rusínskeho pôvodu (Krpelec, 1935). 

     Mukačevské panstvo bolo od roku 1588 v rukách protestantských zemepánov, čo malo 

neblahé následky pre cirkevný život mukačevského biskupstva. Protestanti sa všemožne 

usilovali dostať pod svoj vplyv ľudí. Uhorská katolícka šľachta čoskoro odhalila zámery 

protestantov a za pomoci rímskokatolíckych misionárov sa pokúsila o latinizáciu 

Zakarpatska. Jediným východiskom pre tento národ bola cirkevná Únia (Drozd, 2004). 

Beloveža sa po vzniku grécko-katolíckej cirkvi (po užhorodskej únii) stala jej súčasťou 

a od zriadenia Prešovského biskupstva v roku 1812 aj jeho súčasťou.  

     V cirkevnej kronike kňaz Juraj Bocko opisuje sakrálne stavby v Beloveži takto: „Starý 

cintorín, po ktorom už žiadna stopa, ba vlastne badateľného znaku, stál na vyšnom konci 

dediny a na ktorom ešte aj dnes stoji dom Čičvarovcov a Dulenčinova pivnica neužíva, 
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vlastne nepochováva sa v ňom už viac ako 200 rokov. Druhý je okolo kostola a je tak starý, 

ako kostol, čiže 225 rokov. Na cintoríne pri kostole pochovávali zomrelých do roku 1885. 

Od roku 1885 pochováva sa zomrelých na novom cintoríne dodnes a to na západnej časti 

dediny na pozemku zvanom „Zastava“ (Príloha K). 

     Kaplnky  má obec dve menšie a to kaplnka Dulenčina s obrazom ukrižovania Isusa 

Christa, ktorá stoji na mieste 1. cerkvi na fundušu Dulenčinovom. Pravdepodobne bola 

drevená, a podľa údajov miestnych veriacich mala bielu vežu z čoho vzniklo aj 

pomenovanie Biloveža. Oproti tohto kostola na druhej strane cesty bol cintorín, kde sa 

pochovávalo do roku 1778. Po tomto cintoríne niet stopy. Druhá kaplnka Lučovcov, pri 

ceste do Hažlina vedúcej na „Hirky“ zvanom konci. Táto kaplnka podľa údajov miestnych 

veriacich nie je dodnes posvätená. Je v nej uložená socha Matky Božej so synom na 

rukách. 

Križov v chotári obce, ba aj v samej obci je viac. Postavenie týchto neviaže sa ale 

k zvláštnej udalosti. Svedčia iba pri nábožnom živote občanov“ (Cirkevná kronika obce). 

     V cirkevnej kronike sa spomína, staršia, drevená cerkov s bielou vežou. Môžeme 

predpokladať, že bola tzv. lemkovského typu: Kostoly tohto typu stavali sa na hornom 

toku Visloka, Biala (Lemkovina, Poľsko), v údolí Latorice (Ukrajina), Laborca, Ondavy 

a Tople (Slovensko) (Pop, 2010). 

     Lemkovský typ dreveného kostola vychádza vo svojom základnom variante z pozdĺžnej 

osovej dispozície trojmo deleného vnútorného priestoru. Nad vstupnou predsieňou je 

„babinec“, ktorá bola pôvodne vyhradená pre veriace ženy. Ako súčasť objektu je na 

drevenej stĺpikovej konštrukcii vystavaná veža. V strednej lodi, určenej pre veriacich 

mužov, prevláda pôdorysný tvar obdĺžnika, prípadne štvorca. V konštrukcii hlavnej lode 

a svätyne dominuje drevený strop, vystavaný v tvare jednotného alebo viackrát 

odstupňovaného ihlanu, ktorý sa pri svätyniach zamieňal za tvar jednoduchej cibule alebo 

barokovej bane. Samostatným stavebným prvkom je strecha pokrytá šindľom. 

Z bezpečnostných dôvodov sa voľne kladie na obvodový zrub stavby, aby sa v prípade 

požiaru mohla rýchlo strhnúť.  

     Skladba drevených sakrálnych stavieb lemkovského typu reflektovala princíp gradácie 

hmôt v smere východ-západ od najnižšej svätyne, cez mohutnejšiu strednú loď, až po 

vysokú vežu v západnom priečelí. Dominantné postavenie veže a dispozícia stavby, pri 

ktorej sa výhradne uplatňovalo pozdĺžne radenie priestorov, vyznievala ako odozva 

vplyvov gotickej rímsko-katolíckej architektúry sakrálnych stavieb, aplikovaná na 
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drevených objektoch východnej cirkvi. Východná časť nášho územia, obývaná z väčšej 

časti obyvateľmi, ktorí sa hlásili k východnému cirkevnému odkazu, podliehala až do 80-

tych rokov 18. storočia rímsko-katolíckemu biskupstvu. 

     Formovanie kostola východnej cirkvi malo oproti rímskokatolíckej tradícii určité 

odlišnosti, ktoré vyplývali z liturgie a východných tradícií. Liturgické kanóny  kládli väčší 

dôraz na kontempláciu jedinca, čomu nie celkom vyhovoval bazilikálny, pozdĺžny typ 

západného kostola. Ideálny nebol ani centrálny priestor. Preto sa dospelo k zaujímavej 

kombinácii. Vložením kupoly  do strednej časti hlavnej lode baziliky vznikol nový typ 

stavby, tzv. pozdĺžna centrálna s rovnoramenným krížom vpísaným do pôdorysu. Kupola 

mala vyvolať zdanie nebeskej klenby, navodiť povznesenie, bližšie spojenie veriaceho 

s Bohom. Kompozícia interiérov sakrálnych stavieb striktne rešpektovala liturgické kanóny 

východnej vierouky. Požiadavkou oddelenia priestoru svätyne od hlavnej chrámovej lode 

riešila vysoká drevená stena - ikonostas, ktorá je zároveň symbolickým vyjadrením opony 

v jeruzalemskom chráme. Na ikonostase sú na niekoľkých poschodiach umiestnené obrazy 

maľované na dreve, ikony, ktoré nadčasovosťou zobrazujúcich tém a svojím majestátom 

ovládajú vnútorný priestor. Dolnú časť predelu symetricky delí trojica dverných otvorov. 

Stredné cárske dvere, cez ktoré smie vstupovať len kňaz, predstavujú Krista, kráľa slávy. 

Bočné dverové krídla symbolizujú Starý a Nový zákon, pričom pravé dvere sú určené pre 

diakonov a ľavé, palamárske, slúžia pre cirkevných služobníkov. Bohoslužba východného 

obradu sa odohráva v priestore svätyne, mimo zrakov veriacich. V určitom časovom slede 

vchádza slúžiaci kňaz cez určený vchod do lode. Priebeh omše sprevádza charakteristický 

zborový spev veriacich bez použitia hudobného nástroja (Príloha L). 

     Jednoduché stavby charakterizovala jednoloďová dispozícia so vstavanou alebo 

prestavanou vežou v západnom priečelí a s pravouhlým, či polygonálnym uzáverom 

svätyne. Podmieňujúcim faktorom výstavby dispozične nenáročných stavieb bol 

pravdepodobne aspekt ekonomickej úspornosti. V projektoch určených pre 

gréckokatolíkov sa upustilo od delenia vnútorného priestoru. Vonkajší vzhľad stavieb 

s dominantnou západnou vežou bol identický s rímsko-katolíckymi stavbami. 

V ojedinelých prípadoch bol jednoduchý pôdorys kostola rozšírený o plytké výklenky 

pravouhlého alebo oválneho pôdorysného tvaru, ktoré boli umiestnené v bočných stranách 

posledného klenbového poľa lode. Takémuto rozvinutejšiemu pôdorysu zodpovedala aj 

bohatšia hmotová konfigurácia stavby, pri ktorej bola západná veža vyvažovaná skupinou 

štyroch veží, umiestnených nad východnou časťou objektu. Rozmiestnenie veží 
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symbolicky vyjadrovalo latinizáciu pôvodného východného náboženstva transformáciou 

gréckeho kríža do jeho latinskej podoby.  

     Podľa uvedeného projektu boli postavené viaceré kostoly v Zemplínskej, Šarišskej 

a Spišskej župe, napr. chrám v Nižnom Tvarožci (1777), v Beloveži (1778), vo 

Falkušovciach (1779) a iné (Bašo a kol., 1996). 

     Zachovali sa aj mená niektorých architektov, ktorí vypracovali projekty chrámov. 

V roku 1779 vytvoril sériu svojich projektov Vavrinec Lander, ktorý zastával funkciu 

zástupcu hlavného architekta stavebnej kancelárie Uhorskej kráľovskej komory od jesene 

1776 do jesene 1782. Na jeho projekty nadviazala séria Jozefa Kitzlinga z roku 1785. 

Projekty mali tri základné varianty rozdelené podľa ceny od najlacnejšieho po najdrahší 

s tomu zodpovedajúcou architektúrou. Možno tu dobre pozorovať dobovú solventnosť 

farností, podľa chrámu, aký si v tom čase dokázali postaviť (Slovo, roč. 48, č. 24-25, 

2016).  

     Miestny chrám (Príloha M) bol viackrát rekonštruovaný. Stavbu sakristie opisuje aj 

kronikár Andrej Ratica: „V roku 1994 z iniciatívy miestneho farára A. Bocka i ďalších, 

hlavne laikov-cirkevníkov P. Kosturu, P. Hudáka, J. Storinského, J. Vašenko dokončila sa 

prístavba ku cerkvi v hodnote cez 450 000 Sk. Rozšíril sa priestor pre veriacich. Prístavbu 

vysvätil sídelný biskup grécko-katolíckej v Prešove Mons. Ján Hirka“ (Kronika obce 

Beloveža). 

     Situáciu svojej farnosti opísal aj miestny kňaz Juraj Bocko: „Kostol terajší je asi 150 r. 

starý. Do roku 1939 bol pokrytý šindľami a to od roku 1778-1939. V roku 1939 bol pokrytý 

plechom galvanizovaným a súčasne má 5 viež. Osnoval ho miestny farár Ondrej Petrik, 

ktorý na tunajšej farnosti účinkoval plných 45 rokov. Renovácia prevedená roku 1898. 

Súčasne pri cerkvi bol založený aj cintorín od roku 1778 - 1885.  Lipy okolo kostola sú 180 

rokov staré. Matrika bola vedená od roku 1753. Ikonostas je novšieho pôvodu, postavený 

asi 1908. Zvonov má kostol 3. Nakúpila si ich cirkevná obec z vlastných finančných 

prostriedkov a zo zbierok medzi krajanmi v Amerike žijúcimi, keďže staré zvony vo vojne, 

boli vzaté farnosti. V cerkvi sa nachádzajú pamiatky umelecké a staré. Plaštenica z bieleho 

vlneného plátna s olejovým barvením tvári umučeného Krista, asi 150 r. stará a ako cirk. 

majetok opatrovaná v kostole. Ďalšími pamätnými vecami, a ako majetku cirkvi sú 

mosadzné umučenie so soškami evanjelistov a malé evanjelium, dovezené potajomky 

z Ruska košikármi, pre ktoré veci mali cerkovníci údajne i veľké nepríjemnosti s políciou 

ešte za maďarskej vlády (Príloha N). 
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     Za účinkovania Turčaniho veriaci platili rokovinu. Rokovina pozostávala z: 25 kg raži 

a 25 kg ovsa, 9 dni fyzická práca a 1 deň s konským poťahom. Žito a ovos zbieral sám 

duchovný na svojich vlastných koniach 15.5 každého roku. Rokovina sa konala do roku 

1918. 

Farnosť Beloveža „P“ akciu prijala s uspokojením. Štefan Podhajecký, bývalý katolícky 

duchovný sa zjednotil roku 1950 od roku 1950 do 1.3.1957 pôsobil ako zjednotený 

pravoslávny duchovný, čo zo strany veriacich nebolo žiadnych namietok“ (Cirkevná 

kronika). 

     Od vedenia cirkevných zápisov o pôsobení farárov sa uvádzajú títo kňazi Beloveže: 

Michal Petrik st. (     - 1726), Michal Petrik ml. ( 1726 – 1759), Ján Petrik (1) (1733 – 

1759), Andrej Petrik (1759 – 1804), Nesto Zachariáš (1804 – 1813), Hyacint Kehyra (1813 

– 1816), Michal Jurista (1816 – 1823), Ján Petrik (1823 – 1834), Alexander Duchnovič 

(1834 – 1838) , Jozef Smoligovič (1838 – 1839), Alexander Podhajecký (1839 – 1848), 

Anton Šeregelly (1848 – 1851), Alexander Pavlovič (1851 – 1864), Ján Berecký (1864 – 

1867), Peter Karafanda (1867 – 1874), Ľudovít Toronský (1874 – 1892), Andrej Koman 

(1892 – 1905), Gabriel Maťák (1905 – 1906), Mikuláš Turčani (1906 – 1921), Mikuláš 

Burik (1921 – 1927), Štefan Podhajecký (1927 – 1950), Alfonz Bocko (1968 – 2006), 

Vasiľ Feckanič (2006 – 2016), Michal Zorvan (2016 - ) 

(http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=6, 11.2.2017). 

     Vo farnosti sa viackrát odohrali sväté misie: „Vo farnosti Beloveža, po pravej strane od 

vchodu do chrámu, nachádza sa starý drevený misijný kríž, na ktorom je dátum 3. 5. 1938. 

Tento kríž je svedectvom, že v tejto farnosti, podľa dátumu už veľmi dávno, konali sa 

ľudové misie. Tie vykonali misionári redemptoristi z Michaloviec v dňoch 25. apríl až 3. 

máj 1938. Otcovia Augustín Kliment a Ján Cyril Zakopal povedali 28 kázní, vyspovedali 

638 veriacich a rozdali 2030 svätých prijímaní. Na to, že v obci žilo okolo 710 ľudí to boli 

pekné štatistiky. O priebehu svätých misií sa zachovalo toto svedectvo: „Krásně čekali na 

farním dvoře i hasiči. Ihňed se šlo do cerkve i bylo kázání vstupné. V čase sv. misie nebylo 

slyšet žádného spěvu večerami i odpoledne, jak to bývá zvykem, ačkoliv bylo pondělí 

velikonoční (oblívačky) 2 muži chtěli v neděli svadbu i muziku, ale i toho nebylo. Ti dva 

nešli na sv. zpověď. Všeho asi 10 mužů se nespovídalo. Muži i mládenci živí se prodejem 

košíků v Čechách i na Moravě. Jen na Velkonoce přijedou i hned ve středu po Velkonocích 

rozcházejí se za chlebem. Tentokráte zůstali doma i velmi pěkně chodili na sv. misii. 

Deštivé počasí přálo sv. misii. Děti chodili pěkně do sv. přijímání, ale jsou rozpustěné dost 

http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=6
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– není tam učitele. Okolí pro deště chodilo málo. Miskni (misijních knižiek) ca 40; kázání o 

Církvi nebylo – Členů sv. růžence 30. 

     Obnova sv. misií o rok sa žiaľ už neuskutočnila, asi kvôli pohnutým udalostiam 

v Európe, ale neskôr v roku 1948, od 26. do 28. septembra, konal vo farnosti tríduum o. 

Ján Cyril Zakopal“ (archívne zdroje redemptoristov z Michaloviec poskytnuté autorovi, 

12.1. 2017). 

     Misie, ktoré sa uskutočnili, po takmer 70 rokoch neskôr, spomína kronikár Andrej 

Ratica: „V dňoch 28.2. - 8.3.2009 sa uskutočnili dni svätých misií, ktoré vykonávali otcovia 

redemptoristi zo Starej Ľubovni: o. Milan Záleha a o. Atanáz Mandzák a miestna farnosť, 

ktorú v tom čase viedol o. Vasiľ Feckanič“ (Kronika obce Beloveža). 

     Nové fakty uverejnil v roku 2012 profesor P. Zubko v knihe Hospodárske zabezpečenie 

gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738 aj o cerkvi a farnosti 

v Beloveži: „Beloveža. 1738 Biloveza: dekanát Cernina, farár Michal Vatralík. Bez 

filiálky. Drevená cerkev v primeranom stave (commoda). Výbavu tvorí: kazula, alba, štóla, 

manipul, pozlátený strieborný kalich s malou paténou, všetko primeranej kvality. Cerkev 

má príjem v naturáliách 5,76 zlatých. Faru postavili predchodcovia farára, je v zlom stave, 

stará sa o ňu taktne sám farár. V lokalite je 30 domov. Patronátne právo má Ladislav 

Soós, ktorému sa platí ročná árenda 6,80 zlatých.“ 

     Podľa schematizmu z roku 1903 bolo vo farnosti Beloveža 597 gréckokatolíkov, z toho 

580 v Beloveži. K farnosti patrili filiálky Hrabovec, Komárov a osada Poddubníky. 

V Beloveži v roku 1903 žilo 38 Židov a 6 rímskokatolíckych veriacich obyvateľov. Na 

porovnanie, roku 1788 tu bolo 448 gréckokatolíkov (Bardejovské novosti, roč. 26, č. 25, 

2015, s. 3,6).  

 

6.4 PREMENY BELOVEŽE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI  

     Svetlejšou stránkou v histórii Beloveže a jej obyvateľov v období do konca 19.stor. 

bolo to, že tu žili isté obdobie najvýznamnejší buditelia rusínskeho obyvateľstva na 

východnom Slovensku a celého Zakarpatia - Alexander Duchnovič a Alexander Pavlovič.  

     Alexander Duchnovič bol donútený pôsobiť v Beloveži, o čom svedčí aj jeho list 

otcovi: „Отже, одноё ночи,пригадую, в зимку,мени усвилас Биловежа якоё я николи 

небачив ма имя якоё мени никому николи й на думку ие приходило. А все ж я бачив у 

сни камянисшу дорогу, всно овлавитсю, церкву з мрамора вежати, вонючий 

порохиальний дум, тобто сильску хайду, город и скалу. И це мисце мени здавалос 



53 
 

вязницею, в якумене увязнили. Потим, коли мене тущ вкунули и скозали, то тущ буду 

мущи,я, перегяканий заплакал з словами : То и е, отже мий острив Олени (ide 

o ostrov sv. Heleny, na ktorý poslali Napoleona po jeho porážke vo vojne). Тоди якийсь 

гений приступившил до мене з розрадою шепнул. Не вдавайся в тугу,не плачб, там 

будеш жийти лище чотори роки, а через чотори роки визволшся и буле тоби добре 

Цей сон приснився мени в 1829 рочи. А ось в 1834 рочи, я переведений до Биловежи, 

огляцал цю околицю. Мени пригодовия цей сон, и я не хошачи скрикнув- Ось, це и е 

мий осмрив Олени. Але одночасно пришла думку ирозрада, гуо це лиш на 4 роки. И 

справди, 1 квитюя (apríľa) 1838 рок в у мене видкликал новопризначений эпископ. 

Звильнений з моеё парохиё, який я бул з 1 квитюя 1834 року аж до 1 квитня 1838 

року, я переконавия у здийснености сну и на вики попрущався з своёми людьми 

(парохианами)“ (Kronika obce Beloveža). 

     Preklad tohto textu znie: "Otče,  jednu noc, spomínam, v zime, sa mi prisnila Beloveža, 

názov, aký som nikdy nevidel a aký nikomu nikdy ani na myseľ neprišiel. A všetko som 

videl vo sne, kamenistú cestu, celé okolie, kostol z piatimi vežami, páchnuci omšový dym, 

aj dedinskú chalupu, mesto a skalu. A toto miesto mi pripomínalo väzenie, v akom ma 

väznili. Potom, keď ma tu dali a povedali, to tu budeš musieť byť, ja, preľaknutý som 

zaplakal a povedal: To je, otče, môj ostrov Elena (ide o ostrov sv. Heleny). A vtedy akýsi 

mudrc prichádzajúci ku mne s útechou zašepkal. Nepodaj sa trápeniu, neplač, tam budeš 

žiť len štyri roky, a za štyri roky sa vykúpiš  a bude Ti dobre. Celý sen sa mi prisnil v roku 

1829. Až v roku 1834 som sa presťahoval do Beloveže, obhliadol som celé okolie. Mne sa 

stal tento sen, a ja, nechtiac zakričal som - Tu to je, môj ostrov Elena. Ale zároveň prišli 

myšlienky, že všetko je len na 4 roky. A skutočne, 1. apríla v roku 1838 som poprosil 

novovymenovaného mukačevského biskupa . Uspokojený s mojou farnosťou, aký som bol 

od 1. apríla 1834 do 1. apríla 1838, som prekonal skutočnosť sna a navždy rozlúčil sa s 

svojimi ľuďmi (farnostníkmi)" (preložené autorom podľa Kroniky obce Beloveža). 

     List písaný v azbuke autor zámerne dokladá tak, ako sa nachádza v kronike a zároveň 

ho chce uviesť ako príklad, ako sa v 19. storočí v obci Beloveža hovorilo. Ide o tzv. 

hovorenú rusínčinu (nie ukrajinčinu, ani ruštinu). 

     Kronikár Ratica opisuje pôsobenie učiteľov v obci takto: „A. Duchnovič prežil 

v Beloveži plné štyri roky - od apríla 1834 do apríla 1838. Stretnutia s chudobnými 

dedinčanmi, Belovežanmi, mu dali bohatý materiál pre jeho ďalšiu tvorbu  a ovplyvnili 

jeho orientáciu stať sa synom svojho národa. Budúci buditeľ sa presviedča v tom, že je 
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Rusín. Rozhodol sa písať rodným jazykom (dovtedy písal maďarčinou a ruštinou). Pravdou 

je, že ho poznal slabšie, čo sa odráža aj na umeleckej tvorbe. Začínal prakticky bez 

základov, nemal opory, príkladov, vzorov, nebolo literatúry, kníh. V Beloveži napísal svoju 

rukopisnú zbierku „Privitatae cogitationes“, ktorá obsahuje práce 20. a 30. rokov 

a poskytuje nám celkový obraz umeleckej tvorby spisovateľa. V jeho tvorbe prevažuje 

intímna lyrika, motívy lásky, samoty a pod. Avšak od konca roku 1836 sa znova vracia 

k občianskym a náboženským motívom. Pravdepodobne v Beloveži napísal alebo aspoň 

zamýšľal napísať etnografickú prácu „О народох Крайнянских“. V Beloveži popri 

cirkevných povinnostiach začal Duchnovič hlbšie študovať prírodné vedy, najmä botaniku, 

hlbšie sa zaujímal otázkami poľnohospodárstva s cieľom môcť ľuďom racionalizovať svoje 

hospodárstvo. Je faktom, že Duchnovič, a neskôr i jeho mladší súčasník A. Pavlovič učili 

našich ľudí okrem iného zaoberať sa i drobným trhom. Duchnoviča považujeme i za 

zakladateľa národnej základnej školy v našich podmienkach i prvého národného učiteľa. 

V Beloveži vykonával predovšetkým cirkevné povinnosti. Bol farár (священик). Deti 

i dospelých učil v rodnom jazyku. Aj v škole venoval pozornosť poznaniu základov 

poľnohospodárstva, záhradníctva a ovocinárstva. Žiaľ, konkrétnych poznatkov o jeho 

pobyte v Beloveži zatiaľ nemáme. Vieme, že do Komloše a Beloveže bol preložený proti 

svojej vôli preradený z Prešova. (sen 1829). 

     Alexander Pavlovič sa, na rozdiel od svojho predchodcu, sám domáhal u biskupa, aby 

ho preradil do Beloveže. Odmietol učiť na vyššom gymnáziu v Košiciach. Biskupovi preto 

písal žiadosť, v ktorej okrem iného sa nachádza aj prosba: „Сего раду молю 

Преосвященство Ваше о приход Биловежский“. Do Beloveže sa presťahoval 5. júna 

1851 a prežil 13 rokov. Práve v Beloveži Pavlovič sa definitívne sformoval ako zrelý 

národovec, farár, pedagóg, spisovateľ a národný buditeľ výrazne ľudového 

a humanistického zamerania. V Beloveži napísal svoje významné práce, básne a iné, napr. 

„Песень дьяка“, „Я син Бескидов“, „ Думки Маковицких красавиц“. Zvlášť sa cení 

„Став бидного селянина“ (Stav biedneho sedliaka) údajne nájdená počas opravy strechy 

na belovežskej cerkvi. Zachovali sa aj tiež dve rukopisné zbierky básní Pavloviča tohto 

obdobia v archíve pokojného J. Šlepeckého: „Песник сочиненой Александрем 

Павловичем беловежским панотцем в пользу люубимых школских учеников в 

Беловеже“ a „Думки А. Павловича в Биловеже 1862 года“ (Kronika obce Beloveža) 

(Príloha O).  
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     V Beloveži bola týmto buditeľom a belovežským učiteľom vyvesená aj pamätná tabuľa 

(Príloha P) na miestnej fare: „Dôstojným zavŕšením pripomenutia si 640. výročia bolo 

odhalenie pamätnej tabule dvom významným rusínskym buditeľov - Alexandrovi 

Duchnovičovi a  Alexandrovi Pavlovičovi v nedeľu 3.septembra  na miestnej fare. 

Odhaleniu tabule predchádzala slávnostná svätá liturgia , ktorú odslúžil správca farnosti 

A. Bocko za hojnej účasti veriacich obce a prítomných hostí z Rusínskej obrody. V roku 

2003 našu obec navštívila 50- členná skupina medzinárodnej vedeckej konferencie 

v Prešove, venovanej 200.- výročiu narodenia Alexandra Duchnoviča v sobotu 21. júna 

v rámci exkurzie Po stopách A. Duchnoviča.       

     Hostia zo 7 krajín (Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Srbsko a Čierna Hora) 

sa v rámci viacerých významných pamiatok v našom regióne zastavili aj v Beloveži. Najprv 

navštívili faru, kde je vyvesená pamätná tabuľa A. Duchnoviča a A. Pavloviča, potom 

navštívili Cerkov sv. Michala z roku 1778 a nakoniec navštívili aj obecný úrad. Počas 

návštevy obecného úradu vystúpila folklórna skupina Bilovežanka, v ktorej repertoári sú aj 

piesne, zapísané Duchnovičom pred 170 rokmi “ ( Kronika obce Beloveža). 

     Za panovania Márie Terézie aj v Beloveži sa povinnosti poddaných zmenšili a po 

tereziánskej regulácii sa zlepšilo postavenie poddaných aj v Beloveži. Zostala ale 

nevzdelanosť. Aj v Beloveži, podobne  ako v ostatných dedinách Makovického panstva, sa 

dedinský richtár a prísažní nevedeli podpísať. Na dokumenty sa podpisovali iba krížikom.  

Nové fakty sa uvádzajú tiež k histórii gréckokatolíckej elementárnej (základnej) školy 

v Beloveži podľa správ Šarišskej župy z roku 1896: „Učiteľom bol tu Marton (Martin) 

Staurovský, gréckokatolík. Ako učiteľ začínal v Novom meste (Satorályaujhely). Potom 

pôsobil ako kantor - učiteľ v Hromoši. Pravidelne dostával plat. Býval v dvojizbovom byte 

v Beloveži. K bytu patrilo aj niekoľko ďalších miestností, príslušenstvo a hospodárske 

budovy. Bol ženatý a mal jedno dieťa. Nepatril k žiadnemu spolku“ (Bardejovské novosti, 

roč. 26, č. 25, 2015).  

     Školské budovy v minulosti sa  v celom okolí Bardejova stavali z dreva. V okolí 

Bardejova bola prvá murovaná škola postavená v Niklovej a za ňou v Beloveži (Krpelec, 

1935). Školskú budovu opísal aj Július Michalič v kronike: „Koncom šk. r. 1933/1934 

učitelia školy , pretože bývanie mali zlé, nechali sa zvoliť na gréckokatolíckej ľudovej škole 

v Zbehňove. Občania, dozvediac sa o tom, požiadali učiteľa, by sotrvali na mieste a že vraj 

aspoň tie najnutnejšie opravy dajú previesť. Obecný starosta svoj daný sľub, chcejúc 

splniť, začal hľadať po prostriedkoch. Dozvedel sa, že za štátnej alebo krajinskej podpory, 
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dali by sa previesť aj väčšie opravy. Nelenilo sa mu, a začal sa o podpory uchádzať. 

Pričinením sa pána notára, a okresného úradu, krajinským úradom 15 000Kč  bolo 

poukázano na opravy školy. S prevedením opravy prác cirkevná obec poverila staviteľa 

pána Ivanka z Bardejova, ktorý už 15.8. prácou aj započal. Oprava šk. budovy trvala až do 

15.10., a školský rok s oneskorením sa začal. Škola bola cirkevná do roku 1946, kde bol na 

škole vyučovací jazyk slovenský. Roku 1946 bola škola poštátnená s vyučovacím jazykom 

ukrajinským. Škola, tunajšia je gréckokatolícka, ľudová,  dvojtriedna. Pre vysoký počet 

školopovinných, v roku 1935 bol vyzvaný, pre zriadenie troch tried. Vyučovací jazyk je 

slovenský,  trikrát týždenne sa vyučuje aj ruštine. Pred prevratom vyučovalo sa na škole 

maďarsky. Škola je založená v neznámej, dávnej dobe. Ako u učiteľov tunajšej školy 

spomína ľud: Mirosaja a Vrabľa (obaja nekvalif.) , ďalej Stavroskyj, Sopoliga, Kovalčika z 

doby, kedy škola mala ešte len jednu triedu. Po rozšírení školy na dvojtriednu účinkovali 

na škole tunajšej až do prevratu Ján Richtárčik s manželkou Annou. Od 15. dec. 1923 r. , 

až po dnes Július Mihalič so svojou manželkou Mariou“ (Kronika obce Beloveža). 

     Oblasť vzdelávania opisuje aj kronikár Andrej Ratica: „Začiatkom 20. storočia 

v Beloveži pôsobili nekvalifikovaní učitelia Mirosaj a Vrabeľ. V roku 1911 bola miestnymi 

obyvateľmi postavená škola, ktorá svojmu účelu slúži dodnes. Do začiatku druhej svetovej 

vojny, prakticky až do svojej smrti, v obci pôsobili učitelia – manželia Komanickí. 

Pochovaní sú na cintoríne pri tunajšom kostole. Počas vojny vyučoval na tunajšej škole 

učiteľ Tatranský. Po vojne sa v obci usadili manželia Komanickí – syn rodičov pôsobiacich 

v obci pred vojnou. Od ukončenia pôsobenia Komanických až do roku 1959 v obci pôsobili 

učitelia – manželia Duranikovci. Žiada sa podotknúť, že v budove školy bol zriadený byt 

pre učiteľské rodiny. Bohaté povojnové roky, čo do počtu narodených detí, si vyžadovali 

zriadenie viacerých tried od 1. – 5. ročníka a následne aj väčší počet vyučujúcich. Tí, 

spravidla slobodní, bývali v mnohých domácnostiach medzi našimi občanmi, ktorí sa im 

snažili vytvoriť rodinné prostredie. Pán Peter Malík, dlhé roky pôsobiaci v obci ako 

riaditeľ tunajšej Základnej školy, zanechal tu veľmi pozitívne stopy. Svoj voľný čas venoval 

ochotníckemu divadlu, premietaniu filmov a miestnemu folklóru. Bol zakladateľom 

a vedúcim folklórneho spevácko-tanečného súboru. Po jeho odchode do dôchodku, na 

miesto riaditeľa ZŠ nastúpil Peter Luč a neskôr Ján Petrík zo Šarišského Čierneho. Od 

roku 2001 pôsobí na tunajšej škole riaditeľ Mikuláš Kyjovský, ktorý spolu s manželkou sa 

tiež venujú folklóru. Vo svojom voľnom čase vedú spevácko-tanečný súbor „Račkaňa“ 

(Kronika obce Beloveža). 
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     Okrem spomínaných riaditeľov školy nemôžeme nespomenúť aj iných pedagógov, ktorí 

mali takisto nemalý podiel na výchove našich obyvateľov. Boli to Štefan Piroh, Ján 

Popovec, Jozef Simko, Helena Čerňová, Anna Storinská, Anna Miziková, Helena bocková, 

Peter Luč, Andrej Ratica a iní.  

     Aj materská škola má svoje miesto histórii obce Beloveža. V minulosti existovala 

v priestoroch súkromného rodinného domu Michala Soroku, od roku 1970 v priestoroch 

kultúrno-správnej budovy a od roku 1983 v priestoroch vlastných. Riaditeľkou materskej 

školy až do roku 1992 bola Anna Maliková. V tom istom roku funkciu prevzala Mária 

Čičvarová. Spomenieme aspoň niektoré učiteľky, ktoré v materskej škole pôsobili alebo 

ešte pôsobia: Katarína Chruščová, Olearčinová, Ševcová, Anna Lučová, Veronika 

Marková, Ľubica Kvokačková, Jana Pipasová a iné (Ratica, 2005). 

     Učitelia na základnej škole sa vždy snažili vyzdvihnúť aj kultúru a učiť deti aj v tejto 

oblasti, dôkazom toho sú viaceré predstavenia a hry uvedené v kronike: „Prekvapenie“ a 

„Hra trpaslíkov“ (Predstavenie bolo hojne navštívené. Milí a vzácni hostia boli p. šk. 

inšpekt. s jeho rodinou, ako  aj p. notár so svojou milou rodinou. Pretože výstupy 

účinkujúcich boli dobré, neminula ani pochvala menovite zo stránky spomenutých milých a 

vzácnych hostí. Čistý zisk z predstavenia sa použil pre zakúpenie kníh pre školskú žiacku 

knižnicu), 28.10. „Oslava slobody“  (Slávnosť usporiadala miestna škola. V predvečer, 

žiactvo školy aj miestny D.H.J. pod vedením učiteľa Júliusa Michaliča zapálili na kopci 

„Vrch“ vatru, po ktorej po zaspievaní hymny prehovoril vyšej spomenutý učiteľ na tému: „ 

Čo nám doniesla sloboda a ako máme su ju ceniť), 19.4. „Slávnosť stromkov“, 31.5. „Deň 

matiek“, 25.6. „Oslavy Cyrila a Metoda“ (Kronika obce Beloveža). 

     Kronikár Andrej Ratica, ktorý učil na miestnej škole, opisuje problémy, s ktorými sa 

stretol počas svojho pôsobenia na škole v kronike: „ V roku 1994 sa vylepšili podmienky 

pre žiakov i učiteľov vybudovaním sociálnych zariadení a prípojky vodovodu v hodnote 

500 tisíc Sk, ktoré zabezpečila Školská správa Bardejov. Vybavenosť materiálna 

a didakticko-technická je slabá. V roku 1998 bol zavedený plyn do školy, čo prispelo 

k celkovej kultúre vyučovania, vylepšenia materiálno- technického vybavenia školy. Akciu 

zrealizovala firma Termogaz Bardejov za celkové náklady 300 000 Sk., ktoré okrem obce 

uhradila aj urbárska spoločnosť (vo výške 50 tisíc korún) a dokončiť financovanie na 

okresný úrad, ktorý je zriaďovateľom. Problémom na našej škole sa stalo vyučovanie 

ukrajinského jazyka. Z toho dôvodu sa 18. decembra uskutočnilo mimoriadne ZRPŠ za 

účasti rodičov, starostky Evy Pobořilovej, poslanca Petra Udiča (bývalého starostu obce) 
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a učiteľov školy. Časť rodičov bola zásadne proti vyučovaniu ukrajinčiny. Obecné 

zastupiteľstvo a ďalšia časť rodičov bola za. Aj učitelia zdôrazňovali význam poznania 

azbuky a kultúry našej národnosti, poukazovali na to, že naša obec bola odjakživa rusínska 

a takou by mala ostať aj do budúcna napriek tomu, že tu prebieha prirodzená asimilácia, 

resp. objektívna slovanizácia. Vedúci odboru školstva v Bardejove rozhodol, že sa môže 

vyučovať ako nepovinný predmet (od 29. augusta 2000). Keďže sa tento jazyk ďalej 

vyučoval v rámci krúžku (na ktorý je potrebných 12 žiakov) a na školský rok sa prihlásili 

len 8, výučba na škole bola definitívne ukončená. Od 1. júla 2002 prešla základná 

i materská škola do kompetencie obecného úradu“ (Kronika obce Beloveža).  

     V školskom roku 1902/1903 navštevovalo cirkevnú školu v Beloveži až 90 detí. 

Učiteľom bol Štefan Kovalčík. Zároveň kantoroval v cerkvi. Bol teda kantorom - učiteľom 

(Bardejovské novosti, roč. 26, č. 25, 2015 s. 3,6). (Graf č. 3) 

 

Graf č. 3: Retrospektívny vývoj počtu žiakov ZŠ Beloveža 

 

Zdroj: spracované autorom podľa: Kronika obce Beloveža, 2.1.2017  

 

     Za posledných 20 rokov veľmi poklesol počet žiakov v ZŠ Beloveža. Na otázku, prečo 

je to tak, nám starosta v rozhovore odpovedal: „Je to podmienené demografiou. 

V súčasnosti sa rodí menej detí. Pred štyridsiatimi rokmi sa predsa do školy chodilo 
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v Bardejove, hlavne kvôli práci. No dôvodov je viac“ (rozhovor s P. Mikulom, starostom 

obce Beloveža, 4.1.2017). 

 

6.5 TERÉNNY VÝSKUM 

     Súčasťou tejto kapitoly je terénny výskum, uskutočnený prostredníctvom ankety medzi 

deťmi z Beloveže dňa 17.12.2016. Ankety sa zúčastnilo 13 detí od 5 do 15 rokov. Bola 

zameraná na vzťah detí k obci Beloveža, k rusínskemu jazyku a na ich znalosti o histórii a 

osobnostiach svojej obce. Výsledkom ankety je fakt, že deti sú v priamom kontakte 

s nárečím, lebo bývajú aj so starými rodičmi (1. otázka) a rozprávajú sa doma nárečím (3. 

otázka). Ako povedal starosta obce, P. Mikula, viac detí už navštevuje MŠ/ ZŠ v Bardejove 

ako v Beloveži, no nie sú im neznáme fakty o Beloveži (2., 4. a 6. otázka) a niektoré by sa 

rady zlepšovali v rusínskom jazyku (5. otázka). Anketa však nebola daná všetkým deťom 

do 15 rokov v Beloveži, preto sa nemôže brať ako rozhodujúci fakt, len ako približný 

obraz. 

 

Graf č. 4: 1. anketová otázka 

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 
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Graf č. 5: 2. anketová otázka 

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 

 

Graf č. 6: 3. anketová otázka  

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 
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Graf č. 7: 4. anketová otázka  

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 

 

 

Graf č. 8: 5. anketová otázka 

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 
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Graf č. 9: 6. anketová otázka 

 

Zdroj: Anketa uskutočnená medzi deťmi Beloveže, vytvorená autorom 

 

6.6 PREMENY BELOVEŽE V HASIČSKEJ SLUŽBE 

     Už v roku 1894 existovala v obci Beloveža hasičská čata, ktorej velil miestny učiteľ 

Peter Vrabej. Čata bola súčasťou XXVIII. Gaboltovskej stotiny, ktorej veliteľom bol 

Eugen Villec. Dobrovoľný hasičský zbor existoval aj v období Československej republiky 

a pravdepodobne bol založený v roku 1924. V 30. rokoch mal zbor 38 dobrovoľných 

členov. V roku 1944 mal DHZ 20 členov a veliteľom bol Michal Hij. Vo februári postihol 

obec požiar, pri ktorom zhorelo alebo bolo poškodených 8 domov. Škoda predstavovala 

240 tis. Kčs. V omnoho väčšom rozsahu vypukol požiar 1.5.1936 a trval od 15. hod. do 5 

hod. rannej, pri ktorom zhorelo 30 domov s hospodárskymi budovami. Katastrofálny 

požiar zapríčinil škody vo výške 1 mil. 192 tis. KČS. Dňa 4.4.1965 zhoreli kvôli špárom 

v komíne 3 obytné domy a 2 stodoly, škoda bola vyčíslená na 80 tis. Kčs. Pri požiari 

zhorela 1 osoba. 

     V roku 1948 riadil činnosť DHZ výbor v zložení: predseda Michal Hij, veliteľ A. 

Haldký, tajomník A. Hamarčák, zapisovateľ J. Dutko a pokladník P. Udič. V roku 1954 na 

ustanovujúcej schôdzi sa predsedom stal Vasiľ Reviľák a veliteľom Jozef Mizik. V roku 

1954 sa začala stavať požiarna zbrojnica spolu s kanceláriami MNV s nákladom 35 400 

KČs. V roku 1978 získalo požiarne družstvo na obvodovej súťaži 1. výkonnostnú triedu 

(Príloha Q). 
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     Za niekoľkoročnú aktívnu činnosť boli v roku 1995 Jozef Džupír a v roku 1996 Jozef 

Jacák ocenení vyznamenaním Za mimoriadne zásluhy. V roku 2005 mal hasičský zbor 51 

členov, z toho 3 ženy (Petrovič – Straka – Rybár). 

     Hasičstvo v Beloveži opísal aj miestny kronikár Július Michalič: „Hasičstvo vlastne 

dobrovoľ. hasič. sbor zriadeny bol 1926 r. Veliteľom zboru je miestny učiteľ  Július 

Michalič. Zbor dosiaľ nemá žiadneho vyzbrojenia. Striekačku obec zakúpila ešte 1910 

roku.  Hasičský zbor dostal, dosiaľ 2 subvencie za ktoré si potom zakúpil hadice“ (Kronika 

obce Beloveža). 

     Keďže Július Michalič bol aj veliteľ hasičského zboru, v kronike opísal aj miestne 

požiare: „Požiarov v kalendárnom roku bol až 6. Prvý 7. januára v dome M. Čegiňa. 

Vznikol v pekarenej peci, od ktorej sa zapálila hraničná stena domu. Skoro bol oheň 

domácimi spozorovaný, a zahasený. Škoda bola krytá poistením. V mesiaci február zhorel 

dom H. Činkhornov, ktorému tiež z poistenia bola škoda hradená. Dňa 1. mája popoludní 

asi o 2 hodine, kedy väčšina občanov v Bardejove na trhu, alebo na poli pracovali, v dome 

vdovy Adomovej Čegiňovej opäť vznikol oheň. Preto, že občania neboli doma tiež, že bol 

silný vietor, skoro sa oheň rozniesol a zapálili sa aj domy susedné ba i ďaľšie. Miestni 

hasiči preto, že bolo ich doma iba 4, nevedeli ani pri najobetavejšej práci oheň zastaviť. 

Behom 2-3 hodín 32 obytných domov a cez 50 hospodárskych budov bolo v plameňoch. 

Pomoc zo susedných dedín, aj z Bardejova došla až okolo piatej hodine popoludní, až 

vtedy sa podarilo ďalšie šírenie ohňa zamedziť. Škoda týmto požiarom zapríčinená bola 

úradne odhadnutá na 250 000Kč., a krytá len čiastočne poistením. 8 gazdovia neboli vôbec 

poistení. Po požiari nastala bieda a núdza u pohorelcov. Boli preto urobené úradmi 

(okresnými) kroky na jej zmiernenie. Potraviny, chlieb, pohorelcom dodávali z okresného 

úradu v Bardejove bližšie aj ďalšie obce. Ďalej bola tymže úradom povolená pohorelcom, 

aj zbierka a vyžadaná od krajského úradu núdzová, náhla výpomoc. Dnes na mieste 

vyhorených domov, a hospodárskych budov počnúc od vdovy A. Čegiňovej až po školu 

(mimo 6 nepoistených) stoja už nové a z tehál alebo kameňa postavené pohodlnejšie, a zo 

zdravotného stanoviska zodpovednejšie obytné domy. Ďalším požiarom bol požiar 

v mesiaci júl, ktorý spopolnil obytný dom aj so všetkými pobočnými budovami. M. Mizika, 

ktorému škoda bola tiež hradená z poistenia“ (Kronika obce Beloveža). 

     Hasiči organizujú alebo sú účastníkmi hasičských súťaží a podujatí: Dňa 3. júna 2007 

sa v belovežskom chráme vysväcovala hasičská zástava v cerkvi za prítomnosti miestnych 
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poslancov a vzácnych hostí, po ktorej nasledovala súťaž hasičských mužstiev na miestnom 

futbalovom ihrisku (Bardejovské novosti, roč. 18, č. 30, 2007, s. 5). 

 

6.7 ETNOLOGICKÁ PREMENA BELOVEŽE 

     Všeobecné vlastnosti ľudí v Beloveži opisuje kronikár Július Michalič v roku 1935: 

„Obyvatelia sú zdraví a života schopní. U detí v školskej  povinnosti badať chudokrvnosť. 

V mládeneckom veku, ale sa to pominie. Sú všetci gréckokatolíckeho náboženstva, 

a národnosti ruskej, okrem troch židovských rodin počítajúc 18 údov. Zamestnávajú sa 

roľníctvom, vedľajšie podomovým obchodom s košíkami, píšťalkami, lyžicami, slovom, 

dreveným a prúteným zbožím. Zbožie toto sami nevyrábajú, ale to kupujú. Suchota väčšej 

miery posledný raz bola v obci 1932 roku a poškodila najmä pšenicu a okopaniny. 

Nákazlivé choroby vyskytli sa v obci menovite za svetovej vojny, a to Španielka, ktorej 

podľahla 1/5 z obyvateľov, a na ktorú zomrelo asi 15 ľudí. V roku 1928 to boli sypanice. 

Krčiem v obci na teraz je 2. Toľko bolo i pred prevratom. Okrem spomenutých krčiem 

predávajú sa lieh. nápoje v zavretých fľašiach i v 2-och obchodoch. Občania najviac piju 

piva. Palenku len starí pijú. Ročitý obrat v jednej krčme je asi 100 000 Kč., z čoho krčmar 

má asi 20 000 Kč. čistého zisku“ (Kronika obce Beloveža) (Príloha R). 

     Stravovanie ľudí bolo v minulosti je veľmi skromné, málo náročné. Okrem niektorých 

majetnejších rodín bolo nedostatočné, a preto boli náchylnejší k suchotinám. Hlavnou 

potravou ľudí bolo mlieko, zemiaky, kapusta, chlieb a halušky. Stravovacím doplnkom 

boli: zelenina, strukoviny a ovocie. Mäso jedli obyvatelia veľmi málo, v nedeľu. Hydinu 

síce dochovávali, ale zväčša len na predaj vajec, sliepok a kurčiat (Krpelec, 1935). 

     Autor po rozhovoroch so staršími ľuďmi a zbieraní informácií dopĺňa informácie o 

obyvateľoch Beloveže. Belovežania nikdy neboli bohatí ľudia a čo sa týka stravy, jedli iba 

to, čo si sami dopestovali (Obrázok č. 7) alebo dochovali. Medzi takéto jedlá môžeme 

zaradiť mačanku s masťou a chlebom, kapustu a rôzne jedlá, ktoré sa z nej môžu pripraviť, 

taktiež aj kapustu nakladanú do sudov, strukovinové polievky, a tzv. пидпалкы (pidpalky) 

– suché, kysnuté koláče, ktoré sa mohli plniť kapustou. Zaujímavosťou je zvyk, ktorý síce 

už zanikol, ale starší Belovežania si ho ešte pamätajú. Vždy na Zelený štvrtok sa jedli 

v Beloveži len zemiakové pirohy. Pôvod tohto zvyku je neznámy.  

     To, ako sa ľudia v minulosti obliekali, autorovi doložila súčasná kronikárka obce 

a vedúca folklórnej skupiny Mária Baroláková: „Biela, modrá a červená farba sa na 

krojoch používala už odpradávna, pretože tieto farby ženy vedeli vyrobiť doma a nemuseli 
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ich kupovať na trhoch. V týchto farbách sme dali šiť kroje aj pre našu folklórnu skupinu, 

aby sa zachovala tradícia. Ku kroju patrila tzv. chustka (šatka) so vzorom bielych alebo 

červených kvietkov. Táto „chustka“ sa volala deľenka, ktorá sa špeciálne viazala „na 

uška“. Vydaté ženy, samozrejme, nosili čepiec“ (rozhovor s M. Barolákovou, 9.1.2017) 

(Príloha S). 

     „Občania menovite mužskí odievajú sa už po mestsky. Ženy, najmä, ale dievčatá 

nosievajú ešte národné košele zdobené čipkou a fabrične vyrábanými ozdobami. Doma, 

ručnou pracou vyšité ozdoby ani dievčatá  už nechcú nosiť“ takto opísal na začiatku 

kroniky zánik nosievania krojov v Beloveži kronikár Július Michalič (Kronika obce 

Beloveža).  

     Belovežania v minulosti oslavovali tradičné sviatky obohatené zvykmi a tradíciami, 

z ktorých niekoľko sa zachováva dodnes. V jari na sviatok Veľkej Noci, po liturgii cez 

Veľkonočnú nedeľu sa ľudia v  zišli na farskom dvore, pričom ženy spievali chorovody, 

pieseň tzv. Hoja ďunďa, hoja, s typickým nápevom a slovami len pre Belovežu. Oblečení 

boli len v bielom (blúzky, sukne alebo nohavice), ženy mali biele korále a korkové 

topánky. Po piesni „Hoja ďunďa, hoja“  ľudia v sprievode išli hore dedinou, pričom 

spievali piesne ako Nepidu ja vecej do komory, Keď ja Zuzka hotova, Čerešňa, čerešňa 

(taktiež typický nápev a slová len pre Belovežu). Večer, toho istého dňa sa konala zábava 

až do rána a cez Veľkonočný pondelok sa chodilo olievať dievčatá po dedine. Spev „Hoja 

ďunďa“ a sprievod zanikol už v 60. rokoch minulého storočia, no aj v súčasnosti sa koná 

v obci oblievačka. 

     Na začiatku leta sa pálili jánske ohne a vatry, v júli sa konala spoločná kosba. Tieto 

zvyky sa nezachovali. 
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Obrázok č. 7: Letné práce na belovežských poliach 

 

  Zdroj: Obecný úrad Beloveža 

 

   Najviac sa však zachovali vianočné zvyky. Betlehemská večera (po rusnácky Vilija) 

vyzerala v minulosti v Beloveži takto: "Na Viliju gazdini Bilovežanky vstavali o četvertij 

hodini. Veliky roboty už ša nerobilo, lem bylo treba pokormiti chudobu – statky i stromček 

pripraviti. Vilija to byl den pistnyj, jilo ša až na Večerju. Gazdini pekli chlib, kolač 

kysnutyj samyj i kolač i pidpalky so syrom, z hruškami, orichami, makom – s tym, što ša na 

gazdistvi urodilo. Ale z toho ovocia do Večeri nichto nemih jisti. Po napečení gazdini 

začali variti, ale všytko pistne. Cilyj den na Viliju byl priladnyj, što do rodinnoho 

spolužiteľa. Nichto nemal kričati, nebuchati z dverjami, v tichosti a z ohľaduplnosťou ša 

jeden ku druhomu spravjati. Tak to bylo i počas nasledovnych troch dni Roždenstvenskych 

švat. Pred Večerjom každyj člen rodini ša mušil omyti. Na Nižnym konci ša chodili myti do 

prolubi Marčinoho potoka, Seredina Niže Pute a Vyšnyj konec gu Studnici, dachto ša 

omyval i doma. Do prolubi ľude skakali i bosy, žeby ša jim v liti na nohach neoberalo, jak 

pidut po sternisku. Jak hruba byla prolub, taky mali byti v ďaľšim roku hruby valky zerna - 

jači i oves.  

     Iši pred Večerjom gazda prines do chyži solomu, zavinčuval šťastlivy švata i položil 

solomu kolo stola. Z každoho jidla odoberalo ša do dijnika pro domašni zvirjata, do 

dijnika gazdyňa dala i sverbohusky. Pred Večerjom gazda poskladal pid stil lemeš, lano 
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i sokyru,  žeby v naslidujuščim roku ša darilo v gazduvački. Gazdyňa stil zakryje ho 

portkom, na kotryj položit misku z jidlom, poskladat šitko jidlo na stil, žeby nemušila 

stavati od stola, žeby kury kvokali i duže kurčat mali. Na stil položit i ostatny chliby. Pride 

gazda zo solomom, dast solomu kolo stola i vinšujet. Zašviťat švičku, kľaknut i moľat. 

Rodina zašidat za stil. Gazdyňa lame peršyj chlib pro každoho i pro chudobu, i perše jidlo 

ša jist mid z čestkom i z tym kolačom polamanym, žeby všytky členove rodiny byli zdravy, 

bo mid i česnok na všytky chvoroty. Ale sameperše gazdyňa pomaže čela svojim ditom 

malym i slobodnym. Mid ša nedojidat. Zochabiat šy i pro pomeršych. Nichto nemože 

vstavati od stola, ani vody ša nemože iti napiti. Druhe jidlo ša jist kapustu, tiž na dobre 

zdravia. Treťe jidlo jime horošky, na ščaslivy dorožky vicovi do drahy žeby zme v daľšim 

roku mali tivko piňazi jak horochu. Četverte jidlo - perohy i z nima vareny bobaľky, žeby 

v ďašim roku zme mali zerno obšile, i kolosky taky veliky jak toty bobaľky. Jime i mačanku 

zo samych sušenych zapachiv. Po jidli ša rodina pomolit, pocilujet stil, zhasnut švičku - 

i pozerajut, de pide dym. Syn zviaže do solomy dovjedna žyčky i vilky, žeby ša korovy na 

paši vjedno trimali i nerozbihali ša po cili chotari. Divka chytro pozberat i pomyje graty, 

jak chytro toto zrobit, tak chytro  pridut po ňu vyhľadnici. Po večeri už bylo velike švato. 

Divky chodili po špivaňu, paribci po jašničkovaňu. Staršy baby ša poschodili po menšych 

skupijach i ša molili ružanec. Večšina ľudi neišli spati, abo i toty, što spali, pered 

dvanacetom hodinom išli do Chramu Božoho, de o pivnoči ša zučastnili bohoslužieb - 

Povečerije i Utreňa. Solomu gazdy z chyži vynis v noči z peršoho dňa Ristva na druhyj. Ale 

napered narobil maly zvjazky solomy i podavat jich na každyj ovocnyj strim, žeby ša rodilo 

zdrave ovocie- sadovina. Po vyneseni solomy najstarša divka v rodini pozamitala po chyži 

i vymesla šmiťa na dvir. Poriadni ucha ponapinala i sluchala, v kotrij šasti sela zabreše 

psik, bo stamadi ji pride vyhľadnik“ (Kronika obce Beloveža). 

     Opis Vianoc autor úmyselne ponechal tak, ako bol napísaný v kronike, teda rusnáckym 

nárečím. V obci Beloveža sa zachovalo množstvo týchto vianočných zvykov. Dokonca, 

niektoré rodiny majú druhú štedrú večeru v predvečer sviatku Troch kráľov. Tento zvyk 

ostal z 50. rokov 20. storočia, kedy Beloveža patrila pod pravoslávnu cirkev. 

 

6.8 PREMENY BELOVEŽE V SPÔSOBE OBŽIVY 

     Domáca priemyselná výroba bola v minulosti málo rozvinutá. Ľudia sa zaoberali iba 

košikárstvom (Obrázok č. 8) a šindliarstvom (Krpelec, 1935). Neskôr sa väčší počet 

živnostníkov udržiaval v tých odvetviach, v ktorých nekonkurovala priemyselná výroba. 
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Niektorí remeselníci sa preorientovali na poľnohospodársku výrobu, iní na také remeslá, 

ktoré ešte prosperovali (kamenárstvo, murárstvo) a popritom sa v zimných mesiacoch 

venovali košikárstvu (Kokuľa, 1975).  

 

Obrázok č. 8: Košikár z Beloveže v zimnom odeve pred cestou 

 

 

Zdroj: Krpelec, 1935 

 

Táto fotografia je najstaršou fotografiou belovežského košíkára, preto je aj najvzácnejšia. 

Jej kópia sa nachádza aj na Obecnom úrade v Beloveži. 
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     Hlavným odberateľom výrobkov boli občania susedných obcí a okresov nielen na 

Slovensku, ale aj v Poľsku. Obchod si rozdelili Hažlínčania a Belovežania, tým sa 

možnosť zárobku rozdelila. Chudobnejší obyvatelia Hažlína a Beloveže sa občas 

zoskupovali, vznikali družstvá. Družstvá zakupovali hotové výrobky, až mali z nich 

dostatočné množstvo a zásobu na predaj. Potom zakúpili vozy a kone na obchodnú cestu. 

Obchodovali po celej Európe. Niektorí obchodníci boli v Moskve až 17- krát. Naučili sa 

viaceré cudzie jazyky a zvyky. Najlepšie sa im darilo v Rusku. Na obchodné cesty, ktoré 

trvali 5 až 12 mesiacov, sa vydali s 1 až 3 vozmi tovaru. Neskôr sa vracali už po 2-3 až 4 

týždňoch domov. Na uvedené obchodné cesty chodievali len starší, skúsenejší muži. Každý 

obchodník musel mať na obchodovanie zvláštne úradné povolenie (pas), za ktoré platil 

ročné poplatky, dane a iné dávky viac ako 150 Kčs (Krpelec – Nejedlý – Smolek, 1937). 

        Aj kronikár Andrej Ratica opisuje košikárstvo: "Výťažok z práce na poli nikdy 

nestačil v plnej miere vyživiť obyvateľstvo. Bolo treba si prizarobiť, a to okrem iného 

i z predaja rôznych druhov drevených výrobkov, hlavne košíkov. Technológia výroby 

košiarkov (prútený košík na zeleninu, “opálka“) ostávala na stupni takmer pôvodnej 

rudimentárnej výroby. Nevyžadovala takmer žiadne výrobné nástroje, zväčša sa vyrábala 

z nelúpaného prútia. Na východnom Slovensku bolo okolo 78 obcí, kde sa plietli košíky 

z lúpaného prútia. Medzi 10 v bardejovskom okrese patrila aj Beloveža. Hlavnou 

činnosťou Belovežanov bol však odpredaj výrobkov, zakúpených v obciach, kde výrobou 

košíkov a drevených výrobkov sa zaoberali pravidelne a profesionálne. Bol to samotný 

Bardejov, Zborov, ale predovšetkým Lackova na Spiši, no aj veľký sklad drevených 

výrobkov v Novom meste nad Váhom, majiteľmi ktorého boli židovskí občania, Winter, 

Lesz a Hasz. 

     Správy z rokov 1879-1880 dosvedčujú, že „z okolia Bardejova sa vyvážajú do Ruska 

košíky vo veľkom množstve (A kassai keres kedelmi és iparkamara jelentése z roku 1879-

1880, str.138). Iná správa z roku 1883 hovorí, že „z Beloveže ročne  mnoho tisíc košíkov 

exportujú do Nemecka a Ruska...“ (Ebrey János, N. kivándorlás kérdéséheza Makovicárol, 

Sárosmegyei közlöny, 1883). Priekupníci z Beloveže prichádzali do Lackovej objednávať 

košíky v jeseni, po skončení zberných prác. Lackovčania ich nazývali „krajňaci“ (i 

Duchnovič v Beloveži napísal etnografickú prácu „О народох Крайнянских“). Na výrobu 

dávali výrobcom peňažné závdavky. Výška závdavku závisela od kvanta ponúkaných 

košíkov. Pred prvou svetovou vojnou (pred r. 1914) sa pohybovala od 5 do 20 zlatoviek. 

Skoro na jar prichádzali belovežania po hotové výrobky. Skupovanie trvalo i niekoľko dní. 
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Košíky si Belovežania ukladali podľa druhov a veľkosti do vozov so 7 metrov dlhými a 2 

metre vysokými rebrinami. Prekryvali ich veľkými plachtami. Po zavedení železníc odviezli 

obyčajne košíky do Poľska – do Pivničného na stanicu, alebo do Musziny alebo do 

Hanusova, a tam ich naložili do vagónov. Jedna skupina priekupníkov, obyčajne 10-15 

mužov, vykúpila naraz i 5-6 takýchto vozov košíkov a iných drevených výrobkov. Po roku 

1918, t.j. počas 1. Československej republiky, predávali Lackovčania Belovežanom 

„okrongľaky“ po 50-80 halierov, naximálne za 1 korunu. Za „misečky“ platili 3 až 4 

korún. Veľké nákupné „štrikovance“ stali 4-5 korún. Za veľké bielizňové koše platili naši 

obchodníci 7 až 8 korún. Obchodníci takmer vždy potrebovali nejaké povolenie, s ktorým 

sa preukazovali pred úradmi a políciou. Horšie to bolo za socializmu, kedy podomový 

obchod bol zakázaný. Mnohých chytali „v draži“ , pokutovali i zatvárali. Mohí chodili „do 

drahy“ len príležitostne, avšak niektorí po celý život, od mladosti až po starobu. Boli už 

a ostali profesionálnymi, skúsenými obchodníkmi. Okrem chlapov chodili „do drahy“, za 

obchodom aj ženy, hlavne do Čiech a Ostravy“ (Kronika obce Beloveža) (Príloha T). 

     Predaj v poslednom storočí ustupoval a počas socializmu úplne klesol. V súčasnosti sa 

predaju košíkov a drevených výrobkov  nikto nevenuje. Košíky síce vedia pliesť ešte dvaja 

obyvatelia, pán Storinský a Čičvara, avšak predajom sa nezaoberajú. Je to škoda, pretože 

Beloveža bola v tejto oblasti unikátom a čoskoro (ak nikto nebude pokračovať v tejto 

tradícii) ďalší z mnohých unikátov v ľudovom remesle, nielen Belovežanov, ale aj iných 

obcí, zanikne. Predaj košíkov v Beloveži zaujal ukajinského umelca Яна Карола 

Яновского (Ján Karol Janovský), ktorý namaľoval Jozefa Katanika (1851 – 1940), 

belovežského košikára pri predaji košíkov okolo roku 1920. Obraz sa nazýva 

Биловежскый кошыкарь (Belovežský košikár). (Príloha U) Je umiestnený v Múzeu 

rusínskej kultúry v Prešove spolu s viacerými obrazmi s tématikou Beloveže, ako napríklad 

obrazy Чурея Василья (Čurej Vasiľ) Биловежскы хыжкы (Belovežské domčeky) 1 a 2 a 

Биловежска церьков (Belovežská cerkov). (Príloha V)  

     V Beloveži aj v súčasnosti žijú ľudia, ktorí síce nezviditeľňujú svoju obec 

košikárstvom, no sú na svoju rodnú obec hrdí, čo dávajú najavo svojimi koníčkami. 

Súčasný starosta Beloveže, Peter Mikula zbiera obrazy s tématikou Beloveže. Peter Udič 

a Mária Kundratová prispievajú svojimi básňami na rôzne akcie, ktoré sa konajú 

v Beloveži (Príloha W). 

 

 



71 
 

7 DISKUSIA 

 

     Počas písania práce o premenách môjho sídla v čase som sa stretla s niekoľkými 

problémami. Myslím, že som ich prekonala a neodrazili sa na kvalite práce. Boli to 

problémy týkajúce sa hlavne nedostatku literatúry. Keďže o obci Beloveža som na 

internete našla len minimum infromácii, obrátila som sa na knižné zdroje. Aj tých bolo 

podľa môjho názoru nedostatok. Preto zdroje knižných informácií preberám prevažne 

z tých istých kníh. Niežeby neexistovalo veľa knižných zdrojov o Beloveži, archívy 

v Košiciach a v Budapešti (ako mi povedal pán Andrej Kaputa, svidnícky archivár 

a historik) obsahujú mnoho záznamov o Beloveži písané v maďarčine. Keďže tento jazyk 

neovládam, z takýchto zdrojov som čerpať nemohla. 

     Nosným zdrojom mojej práce, tzv. oporným pilierom, bola Kronika obce Beloveža. 

Doplňuje a spresňuje informácie, ktoré som chcela doložiť do práce. Prakticky spĺňa aj 

úlohu ukazovateľa premien môjho sídla v čase. Avšak, nedá sa povedať, že len vďaka nej 

som písala túto prácu. Určite obsahuje aj veľa poznatkov, ktoré som pre písanie 

nepotrebovala, a preto som informácie z nej redukovala a snažila sa použiť len tie 

najdôležitejšie. 

     Keďže som náchadzala málo knižných zdrojov, prácu som sa snažila obohatiť aj 

rozprávaním miestnych ľudí. Mnohokrát som sa stretla s takýmto princípom: možno tá 

osoba má pre mňa informáciu, ktorú potrebujem, len o nej nevie a ja sama sa k nej 

potrebujem dostať. O to bolo písanie práce tažšie a častokrát som len náhodne zachytila 

zmienku alebo informáciu, ktorá bola (ako som neskôr zistila), dôležitá. Takýmto 

spôsobom som sa dostala ku strategickým dokumentom, zistila viac o prvých misiách 

alebo opísala zvyky v Beloveži. Prácu som sa snažila obohatiť aj o vlastné klimatické 

merania, fotografie a rozhovory s ľuďmi. Na internete a vôbec (zatiaľ) nikde neexistuje 

kniha, ktorá by sa podrobne zaoberala len obcou Beloveža, aj to sťažilo písanie práce. 

A navyše, niektoré knihy, ktoré som citovala, sú už staršieho vydania ako napríklad 

Bardejov a jeho okolie dávno a dnes od Bartolomeja Krpelca, kde zachytáva spôsob obživy 

a opisuje výzory ľudí v obci. Tieto informácie sú už v súčasnej dobe zastarané a neplatí 

všetko to, čo pred vyše 80 rokmi, no chcela som ich doložiť pre porovnanie súčasnej 

a vtedajšej doby. 
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8 ZÁVER 

     Písanie práce bolo pre mňa veľkým prínosom. Zistila som, že toho o mojom rodnom 

sídle ešte veľa neviem a som veľmi rada, že to, čo som v priebehu polroka zisťovala 

a spracovala, som mohla podať na papier. Obzvlášť podkapitolu 5.6, Priebeh 2. svetovej 

vojny v obci, keď som navštívila viacerých starších ľudí v obci a pýtala som sa na ich 

životné príbehy a najmä na druhú svetovú vojnu. Niektorí si vojnu už nepamätali, iní 

vraveli dosť hmlisto, no dvaja ľudia, ktorí boli v tom čase v mojom veku, mi vedeli podať 

jasné príbehy. Ich reakcie ma dojali. Boli veľmi ochotní mi povedať, ako sa vtedy žilo a pri 

ich rozprávaní som pochopila, aké dôležité je rozprávať sa so starými ľuďmi, ktorí sú 

nositeľmi iformácíi o udalostiach z minulosti. V poslednom čase sa dosť hovorí o 2. 

svetovej vojne, holokauste a ľuďoch, čo to prežili. O to zaujímavejšie bolo zisťovanie, ako 

vojna zasiahla môj vlastný domov. 

     V tejto práci som sa chcela zamerať hlavne na porovnávanie rôznych faktorov a 

udalostí a tým poukázať na premeny môjho sídla v čase. Porovnávala som teploty 

v jednotlivých mesiacoch, zvyky a tradície, spôsob života obyvateľov, infraštruktúru. 

Prostredníctvom rozhovorov so starostom, bývalým starostom a ľuďmi všetkých vekových 

kategórií z obce a porovnávaním sitúacií vďaka starým fotografiám, obecnej a cirkevnej 

kronike, som získala cenné informácie o obci, v ktorej žijem.  

     Kapitoly som sa snažila pomenovať  a členiť tak, akoby práca mala opisovať Belovežu 

od jej prvopočiatkov až po súčasnosť. Avšak to by som nedokázala, ak by som nemala 

okolo seba nápomocných ľudí, s ktorými som sa radila ako a čo napísať do mojej práce 

geografickej olympiády. 

     Cieľom tejto práce, ktorá mi pomohla stať sa rozvážnejšou a pozerať sa na Belovežu 

v inom, jasnejšom svetle, bolo zisťovanie, spracovávanie, opisovanie a porovnávanie 

Beloveže v jej jednotlivých etapách existencie. Dúfam, že sa mi to podarilo. 

     Na záver by som chcela zhrnúť, že určite by sme sa mali viac zaujímať o to, v akom 

sídle žijeme a ako sa vyvíjalo. Nech nie sme len akoby vhodení do nejakého bodu 

v histórii, ale majme všeobecný prehľad o tom, čo sa na mieste, kde práve žijeme, dialo. 

Chápem, častokrát je to nemožné, hlavne vo veľkých sídlach, o ktorých existuje obrovské 

množstvo poznatkov, no mali by sme chcieť a viac si vážiť miesto, ľudí a okamihy, odkiaľ 

pochádzame.  
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     Som hrdá na to, že som mohla opísať práve moje sídlo a jeho premeny v čase, vcítiť sa 

do zážitkov miestnych ľudí, pochopiť fakty, ktoré sa mi zdali dosiaľ nepotrebné. 

V budúcnosti si chcem ešte viac tieto poznatky prehĺbiť.  
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OBRAZOVÉ PRÍLOHY 

Príloha A: Fotokópia pís. záznamu z obecnej kroniky - zemepisná poloha obce 

Beloveža 

 

Zdroj: fotokópia z Kroniky obce Beloveža, 25.2.2017 
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Príloha B: Priemerná mesačná teplota vzduchu za mesiace január a február od r. 

1987 do r. 2017 z meteorlogickej stanice Bardejov 

 

 

Zdroj: klimatické údaje poskytnuté SHMÚ, 2.2.2017 
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Príloha C: Pôdne typy mikroregiónu Makovica 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013 
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Príloha D: Stav poľovnej zveri v poľovnom revíri Jatník 

 

Zver jelenia 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

JKS 48 54 56 59 56 58 71 74 79 84  

NKS 11 11 19 19 19 19 19 31 31 30  

Plán lovu 12 13 14 17 21 22 25 28 32 34  

Lov 11 12 14 16 18 22 24 29 32 33 211 

 

Zver srnčia 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

JKS 38 46 38 39 38 39 42 49 51 58  

NKS 11 11 20 20 20 20 20 55 55 51  

Plán lovu 9 7 9 7 12 14 18 18 20 16  

Lov 4 7 6 8 13 12 13 13 23 19 118 

 

           Diviačia zver 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu 

JKS 20 20 34 33 34 32 42 44 47 60  

NKS 6 6 11 11 11 11 11 16 16 16  

Plán lovu 10 14 19 16 26 23 30 25 28 34  

Lov 14 14 12 15 29 28 23 24 29 30 218 

Zdroj: spracované autorom podľa: Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia, 2014 

JKS - Jarný kmeňový stav 

NKS – Normovaný kmeňový stav 
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Príloha E: Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov obce Beloveža 

 

 

Zdroj: spracované autorom podľa:  Kronika obce Beloveža, 2.1. 2017 

 

Príloha F: Graf súčasnej krajinnej štruktúry mikroregiónu Makovica 

 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013 
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Príloha G: Mapa cyklotrás mikroregiónu Makovica 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013 
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Príloha H: Lokality nálezov zo staršej doby bronzovej 

 

 

Zdroj: Sedlák a kol., 1960 
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Príloha CH: Fotokópia prvej písomnej zmienky o obci Beloveža z roku 1355 

 

Zdroj: Kronika obce Beloveža 
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Príloha I: Mapa prechodu ruských vojsk v prvej svetovej vojne 

 

 

Zdroj: Hochmuth a kol., 2013 
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Príloha J: Dom rodiny Neumananovcov, dnes patriaci starostovi obce Beloveža 

 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 

Príloha K: Budova miestneho domu smútku na cintoríne 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 
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Príloha L: Interiér chrámu sv. Michala Archanjela v Beloveži 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 

Príloha M: Chrám sv. Michala Archanjela v Beloveži 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 
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Príloha N: Evanjeliá dovezené košíkarmi z Ruska 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 
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Príloha O: Pieseň Koli murovali bilu Makovicu 

Маковицка удова     Makovicka vdova 

Коли муровали билу Маковицу.   Koli murovali bilu Makovicu. 

Гонили на панске убого вдовицу.   Hnali na panske ubohu vdovicu. 

Эдну недиленьку газду поховала.   Jednu nediľenku gazdu pochovala.  

Другу недиленку сына на свит дала.  Druhu nediľenku syna porodyla. 

А три дпи по породи на панске эй гнали,  A tri dni po porodi na panske jej hnali, 

На панске эй гнали. Покоя не дали,  Na panske jej hnali. Pokoja ne dali, 

На панске ся брала, горенко плакала,  Na panske cja brala, horko plakala, 

В слзах купаного сына повивала.   V colzach kupanoho syna uvaijala. 

На эдной рученьци сыночка тримала,  Na jednoj ručenki synočka trimala, 

А з другов рученков камени давала:  A s druhoj ručenkov kameni daval: 

Муруйте, мурари, билу Маковицу,  Murujte, murari, bilu Makovicu, 

Не гонте на панске убогу вдовицу!  Nehnajte na panske ubohu vdovicu! 

Камени падала, озеро глядала,   Kameni daval, ozero hledala, 

Жебы, в ним свойого сына поховала.  Žeby v nim cvojoho syna pochovala. 

-Плавай,сыну, плавай по тихим озери,  -Plavaj, synu, plavaj po tichym jazeri, 

Не зазнал ты отца, не зазнаш матери.  Neznal ty jes otca, nespoznaš materi. 

Отца ты не зазнал, бо ти го бог взял,  Otca ty ne spoznal, bo ti ho boh vzjal, 

Матери не зазнаш, бо тя утопила.   Materi ne spoznaš, bo ťa utopila. 

Утопит тя мати, не будеш эй знати,  Utopit ťa maty, ne budeš ju znati, 

Будеш там, в озери, навикы плавати.  Budeš tam, v ozeri, na viki plavati. 

Ты будеш в озери як рыбка плавати,  Ty budeš v ozeri jak rybka plavati, 

Я пид Маковицов до смерти плакати.  Ja pid Makovicov do smerti plakati. 

 

Zdroj: pieseň preložená autorom podľa: Каршко - Любимов, 1992 

 

Túto pieseň zložil Alexander Pavlovič v Beloveži. 
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Príloha P: Pamätná tabuľa pôsobenia Alexandra Duchnoviča a Alexandra Pavloviča 

v Beloveži 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 

Príloha Q: Budova požiarnej zborjnice v Beloveži 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 
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Príloha R: Budova starej krčmy v Beloveži 

 

Zdroj: Silvia Harajdová (študentka Gymnázia Leonarda Stöckela, 2.C), 14.1.2017 
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Príloha S: Ženský kroj v obci Beloveža 

 

 

Zdroj: autor, 9.1.2017 

Na fotografii je Mária Baroláková, vedúca speváckej skupiny Bilovežanka, v typickom 

ženskom belovežskom kroji. 
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Príloha T: Belovežský košikár zo 70. rokov minulého storočia 

 

Zdroj: fotografia z OcÚ Beloveža 

Príloha U: Obraz Биловежскый кошыкарь 

 

Zdroj: obraz Ján Karola Janovského nachadzajúci sa v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, 

fotokópia vytvorená autorom 17.12.2016 
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Príloha V: Obraz Биловежскы хыжкы 

 

Zdroj: obraz Čureja Vasiľa nachadzajúci sa v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, 

fotokópia vytvorená autorom 17.12.2016 
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Príloha W: Báseň Slovo pro Bilovežu 

Čujte ľude, čujte z blizka i z daľeka,  

jak naša Biloveža 

na tim misci vznikla. 

Naša Biloveža v dolini staviana, 

Žijut tu Rusini od davna pradavna. 

 

Bilovežo mila Ty jed nam jak mati, 

što mi by ša Tebe chceli požvidati. 

Povič nam jak jes ša donedavna mala, 

Jakoj Ti radosti či žalu zaznala? 

 

Ťažko ja tu žila a i biduvala, 

Ale i radosti ja ša dočekala.  

Bylam derevjana, už jem murovana,  

mam velike selo jak bym ho maľovala.  

 

A za toto všitko komu ďakuvati? 

Panu Bohu za to, že dneska možeme 

660 rokiv oslavovati. 

Iši raz Ti Pane Bože za všitkich Rusiniv dakujeme, 

že svoju rusinsku reč dotrimovati možeme. 

 

Zdroj: autor básne: Mária Kundratová, 27.6.2015 

 


