
Významné historické stavby, organizácie a prevádzky 
v Nižnej Šebastovej 

štvrťročníkročník  vydania : VII.3. číslo September 2022 EV 5664/18      ISSN 2585-920 X

 Umelý mlyn v Nižnej Šebastovej – súdobý „technický zázrak" 

Mlynárstvo patrilo kedysi na Slovensku nielen k veľmi rozšíreným, ale aj veľmi váženým remeslám. Z toho sa akiste 
odvodzovalo aj isté výsadné postavenie mlynárov. Majitelia mlynov patrili v minulos� medzi tých majetnejších členov 
dedinskej komunity. Vďaka výnimočnému spoločenskému postaveniu v nej neraz zastávali  aj riadiace verejné funkcie. 

Majiteľ a všetci zamestnanci mlyna (vrátane tovarišov) vytvárali rodinné spoločenstvo. Mlyn bol nielen miestom 
stretnu� miestnych obyvateľov, ale aj miestom na občerstvenie či prichýlenie (ubytovanie) náhodných pocestných. Slúžil 
zároveň ako vzdelávacia ustanovizeň pripravujúca mladých adeptov mlynárskeho remesla - tovarišov na budúce 
povolanie.    

V dávnej minulos� boli u nás v absolútnej prevahe vodné mlyny postavené v bezprostrednej blízkos� vodných      
tokov, využívajúc prostredníctvom vodného náhonu ich energiu na pohon vodného kolesa, ktoré bolo prepojené 
hriadeľom s tzv. palečným kolesom a hriadeľ cez ozubenie otáčal horný mlecí kameň. 

Vývoj napredoval aj v tejto oblas�, a tak v priebehu času jedno výkonné vodné koleso mohlo poháňať aj viac       
mlecích súprav. Snaha zvýšiť výkonnosť mlynov viedla k účinnejšiemu využívaniu vodnej energie. Tá sa markantne zvýšila, 
ako sa to uvádza v odbornej literatúre, po nástupe potočných mlynov s vrchovými kolesami. Boli takmer dvakrát 
účinnejšie ako lodné riečne mlyny.

Pri potočných mlynoch s vrchovými kolesami dopadala voda z potoka zhora a otáčala vodné koleso pro� smeru 
vodného toku. Stačilo menej vody a koleso sa krú�lo rýchlejšie, lebo naň pôsobila nielen kine�cká energia vody, ale aj jej 
hmotnosť. Na lodných mlynoch napro� tomu voda otáčala lodné lopatkové koleso zospodu a v smere vodného toku.

Vodné mlyny boli istým spôsobom limitované, závislé na vodnom toku a jeho výdatnos�. V polovici 19. storočia            
v súvislos� s rozvojom priemyslu a využívaním priemyselnej produkcie došlo k budovaniu mlynov, nazývaných umelými     
a poháňaných najprv spaľovacími, neskôr elektrickými motormi. Potrebný viacnásobný prevod sa pri nich získaval          
cez takzvaný transmisný hriadeľ – stroje poháňali kovové kruhy s remenicami. Veľkou výhodou umelých mlynov bolo,      
že mohli stáť kdekoľvek, nezávisle od vodného zdroja.

Skutočnou raritou a obdivovanou miestnou atrakciou bol aj šebastovský umelý mlyn pokladaný v čase svojho 
vybudovania na začiatku 20. storočia za malý technický zázrak. Jeho výstavbu iniciovala a finančne zabezpečovala 
súkromná spoločnosť, ktorej predstaviteľmi boli miestni majetní židovskí obyvatelia Go�lieb, Gross a Friedman. 

Spoločnosť mala vo vlastníctve pomerne rozľahlý pozemok o výmere viac ako šesť árov (okolo 6500 metrov 
štvorcových), v blízkos� ktorého však nebol vodný zdroj potrebný na prevádzku vodného mlyna, preto sa na ňom 
rozhodla postaviť umelý mlyn. 



Moderná mlynská technológia opierajúca sa o motorový pohon a rad ďalších zariadení mlyna si vyžadovala         
vhodné priestory. Spoločnosť sa preto rozhodla postaviť na danú dobu modernú murovanú trojpodlažnú stavbu                 
s medzipodlažiami a sedlovou strechou pokrytou eternitovou kry�nou. 

Súčasťou mlynského komplexu budov boli okrem samostatne stojaceho mlyna aj skladovacie priestory, prístrešky, 
šopy no najmä prístavba, ktorá slúžila ako strojovňa. V nej bol umiestnený umelý pohon, t. j. piestový výbušný 
jednovalcový motor (s priemerom valca tridsať cen�metrov) na generátorový plyn s obrovským zotrvačníkom                   
(s priemerom dva metre). 

Na výrobu plynu slúžilo špeciálne zariadenie - generátor splyňujúci koks alebo drevené uhlie. Vyrobený plyn sa 
privádzal do motora, kde sa zapaľoval elektrickou iskrou. Pohon z motora umiestneného v strojovni sa prenášal               
cez hnacie koleso so širokou remenicou na transmisiu, t. j. rozvody, ktorými sa uvádzal do pohybu celý zložitý 
mechanizmus mlyna. Štekotavý zvuk motora šíriaci sa do okolia v krátkych sekundových intervaloch oznamoval, že je 
mlyn v prevádzke.

Pri obsluhe umelého mlyna si v priebehu rokov jeho prevádzky našli prácu aj viacerí Šebastovčania. Pracovali v ňom      
na rôznych pozíciách: ako odborní robotníci (mlynári) v hlavnej budove mlyna pri mle� zrna na múku (Puzder, Havrila, 
Varvaš), ako strojníci pracujúci v priestoroch strojovne dozerajúci na chod výbušného motora, jeho prípadné opravy         
či pravidelnú údržbu (Semaník, Kosior). Niektorí, ako napríklad  Petruš a Huľa, sa tu takpovediac „od piky“ učili 
mlynárskemu remeslu; najprv v pozícii mladších tovarišov, potom starších tovarišov až po získanie výučného listu            
po absolvovaní trojročnej výučby. Potom sa mohli uchádzať o miesto odborného robotníka v pozícii pomocníka mlynára 
(tak to bolo v prípade Štefana Petruša) či mlynára.

Mlyn bol primárne vybudovaný na mle�e obilia pre miestne obyvateľstvo, najmä súkromne hospodariacich roľníkov, 
ale jeho služby využívalí často aj obyvatelia okolitých obcí. Motorový pohon „zázračnej mašinky“ sa však okrem toho        
za poplatok využíval aj na rezanie slamy na sečku a rezanie lát z dosák, alebo aj na rezanie palivového dreva. 

Hlavnou pracovnou náplňou mlyna bolo už spomínané mle�e obilia na múku. Súkromne hospodariaci roľníci dovážali 
zrno do mlyna na konských alebo kravských povozoch. Mlyn, podľa Jána Milana Fecka, ktorého rodičia Ján Fecko a Mária 
Fecková, rod. Boľanovská boli od roku 1946 tre�novými spolumajiteľmi mlyna (po odkúpení podielu jedného z troch   
jeho pôvodných vlastníkov, ktorý sa vraj odsťahoval do Pales�ny), mal na danú dobu rela�vne vysokú mleciu kapacitu.      
V priebehu 24 hodín zomlel 200 až 220 metrických centov (20 až 22 ton) obilia. Z celkovej časovej kapacity (100 percent) 
absorbovalo pritom mle�e približne 85 až 90 percent, zvyšok času pohlcovali opravy prípadných porúch a bežná         
alebo preven�vna údržba. 

Vysoká mlecia kapacita šebastovského umelého mlyna umožňovala jeho vlastníkom poskytovať služby nielen 
miestnym obyvateľom a zákazníkom z blízkeho okolia, ale voľná časová kapacita mlyna sa využívala na tzv. obchodné 
mle�e. Výsledným produktom po zomle� dovezeného obilia bola múka dodávaná do obchodnej siete verejného 
zásobovania. Doprava obilia do mlyna (najmä z väčších vzdialenos�) sa postupne zmodernizovala. Obilie sa dovážalo 
nákladnými autami a často sa využívala aj železničná doprava (vzhľadom na blízku železničnú stanicu v Šarišských Lúkach)                      
v kombinácii s nákladnou automobilovou dopravou. 

Zákazníci mlyna si mohli spríjemniť chvíle kratšieho alebo aj o čosi dlhšieho čakania na vybavenie svojej zákazky            
v blízkej (medzi miestnymi obyvateľmi obľúbenej a často navštevovanej) krčme U Čirča, nachádzajúcej sa                             
v bezprostrednej blízkos� mlyna vybudovaného na šebastovsko-šarišskolúckom pomedzí. 

Pôvodní majitelia mlyna mali židovský pôvod, preto bolo logické vybudovať mlyn v blízkos� početnej a vplyvnej 
židovskej komunity, ktorá v tom čase žila v Šarišských Lúkach. O tom svedčí aj fakt, že mala nielen vlastného starostu,       
ale bol tu aj notársky úrad a synagóga, v ktorej sa konali náboženské zhromaždenia a náboženské vzdelávanie miestnej 
židovskej komunity. 

Druhá svetová vojna bola aj pre majiteľov mlyna a početnú šarišskolúcku židovskú komunitu hotovou katastrofou.          
V lepšom prípade znamenala vynútený odchod do bezpečia v ďalekom zahraničí a záchranu života, v horšom deportáciu 
do pracovných či koncentračných táborov, z ktorých sa mnohí už nikdy nevrá�li. 

V súvislos� s vojnovými udalosťami a novonastoleným spoločensko-poli�ckým poriadkom na Slovensku došlo              
k zmene vlastníckych vzťahov pôvodne židovských majetkov, ktoré sa postupne dostávali do rúk nových slovenských 
majiteľov (v lepšom prípade predajom a kúpou, v horšom arizáciou, t. j. vyvlastnením, núteným prevodom z vlastníctva 
Židov  na  Nežidov).

Pod vplyvom uvedených okolnos� sa vedenia šebastovského umelého mlyna ešte v čase vojny ujali noví ľudia:     
Andrej Vrábeľ – richtár z Nižnej Šebastovej, Michal Seman – miestny učiteľ, Jozef Seman – šofér z Vyšnej Šebastovej, 
Štefan Ináš – súkromný roľník z Ľubo�c. Správcom rady a jediným z bývalých spoluvlastníkov mlyna a akiste                         
aj najkompetentnejším odborníkom v rade zostal Go�lieb. V pracovnom �me mlyna pracovali v tom čase na poste 



účtovníkov Ján Sipský z Nižnej Šebastovej a pani Hudáčková z Ľubo�c. Vlastníctvo mlyna prináležalo však až do roku     
1945 rodine Jozefa Grossa.

Nová povojnová realita, ale najmä o čosi neskôr (v roku 1948) nastolený spoločensko-poli�cký poriadok výrazne  
zasiahli do osudov miestneho obyvateľstva i do osudov šebastovského umelého mlyna. Progresívnou zmenou bolo 
nahradenie výbušného motora elektrickým motorom s celkovým výkonom 300 kW/h v roku 1947. Motor sa uvádzal       
do chodu reostatom. Novým elektrickým motorom sa znížila hlučnosť a zvýšila mlecia kapacita.

Po známych februárových udalos�ach v roku 1948 súvisiacich s nástupom komunis�ckej vlády v bývalom 
Československu došlo už v druhej polovici uvedeného roka k zoštátneniu mlyna. Šebastovský umelý mlyn bol od toho 
času odštepným závodom mlyna vo Veľkom Šariši. Podľa záznamov Jána Milana Fecka v ňom v tom čase pracovalo 
približne pätnásť zamestnancov.

Aj po výmene výbušného motora za elektrický sa v mlecej sústave mlyna dlhodobo využíval transmisný spôsob 
prevodov, ktorý sa mu nakoniec stal v roku 1951 osudným. Po zadre� jedného z ložísk na vrchnej čas� mlyna došlo v roku 
1951 k požiaru, ktorý trval niekoľko dní napriek tomu, že pri ňom zasahovali nielen šebastovskí, ale aj prešovskí hasiči. 
Úplné uhasenie požiaru spomaľovalo tlenie obilia a múky. 

Osudný požiar, ktorý zachvá�l celý komplex mlyna, zničil celé jeho vybavenie; zostali po ňom iba holé múry a obhorené 
kovové konštrukcie. Vyhla sa mu iba jedna malá stavba s dvoma miestnosťami stojaca v dostatočnej vzdialenos�              
od miesta požiaru, v ktorej boli umiestnené kancelárie prevádzky mlyna.

Devastačný charakter požiaru spôsobil, že sa po ňom dlhoročná prevádzka užitočného šebastovského umelého mlyna 
defini�vne skončila. Opustený objekt postupne chátral a použiteľné zvyšky materiálov dostupné verejnos� využili 
stavebníci z blízkeho okolia.

V roku 1955 sa na pozemku bývalého umelého mlyna začalo s výstavbou opravárenských dielní jedného zo závodov 
kedysi významného, dnes už zaniknutého podniku Pozemné stavby Prešov. Po roku 1990 bol celý areál spriva�zovaný        
a v súčasnos� poskytuje pracovné či obchodné priestory viacerým podnikateľom.  

  Marián Bilý

Š. Petruš (druhý zľava) ako učeň v šebastovskom umelom mlyne. 
Jeho priateľ a spoluučeň Huľa je posledný v rade. 

Fotoarchív Ing. J. Petrusa. 



Neobyčajne podnetnú publikáciu predstavujúcu nielen zaujímavé 
mlynárske a životné osudy šebastovského rodáka Štefana Petruša,               
ale aj všetko, čo súviselo s prácou jeho otca mlynára a prevádzkou mlyna 
publikoval jeho syn Ing. Jozef Petrus žijúci v Bardejove v knihe Aby neostalo 
len zapadnuté prachom. Jej autor mi ju poslal aj s venovaním 
prostredníctvom svojho príbuzného a môjho priateľa Paľa Šurkalu, začo som 
mu veľmi vďačný. Jeho informačne nasýtená kniha mi pomohla oboha�ť 
vlastnú mozaiku poznania o šebastovskom umelom mlyne. Poskytla mi 
možnosť  konfrontovať jeho poznatky o ňom získané od Jána Milana Fecka 
(jeho rodičia boli istú dobu spoluvlastníkmi mlyna) a publikované v knihe        
s mojími informáciami získanými z podkladového materiálu Jána Čižmára 
(spracovaného podľa jemu dostupných informácií) a nadobudnutý obraz       
o danej problema�ke predstaviť v širšom kontexte cez prizmu vlastného 
„pohľadu na vec“ v prezentovanom článku o šebastovskom umelom mlyne. 
Petrusova kniha dokumentujúca celoživotné mlynárske dielo jeho otca, 
mlynára Štefana Petruša, šebastovského rodáka, ktorého mladé roky boli 
bezprostredne späté so šebastovským umelým mlynom, ma podnie�la           
k tomu, aby som jeho mlynárske osudy súvisiace s Nižnou Šebastovou              
s presahmi do jeho neskorších úspešných i stras�plných rokov predstavil         
aj  našim  čitateľom. 

Medzi významnými verejnoprospešnými ak�vitami šebastovského umelého mlyna mala nesporne dôležité miesto     
aj výchova mladých adeptov mlynárskeho remesla. Jedným z nich bol aj neskorší úspešný mlynár, šebastovský rodák 
Štefan Petruš   (26. 12. 1911 – 17. 9. 1978).

Štefan pochádzal z rodiny, kde bolo šesť de�, z nich boli dve dievčatá (Anna a Verona) a štyria chlapci (okrem neho        
aj traja bra�a Jozef, Michal a Alexander). Štefan sa už v ranej mlados� rozhodol vyučiť sa mlynárskemu remeslu. Možno sa 
tak rozhodol aj vďaka tomu, že v obci už v tom čase existoval umelý mlyn, ktorý takúto možnosť vzdelania mladému 
chlapcovi poskytoval. 

Mladý Štefan nastúpil do učenia v polovici mája 1926. Vtedy si isto iste  neuvedomoval príkoria, ktoré mu tri roky 
učenia sa mlynárskemu remeslu so sebou prinesú. Pri učení sa tomuto remeslu naozaj pla�lo známe učeň – mučeň. 
Celodenná tvrdá práca zanechávala stopy nielen na jeho tele, ale aj na duši. Len silou vlastnej vôle a po nástojení         
deda, ktorého mal rád, vážil si ho a dal na jeho slová, prekonal všetky nástrahy a príkoria, ktoré mu strpčovali učňovské 
roky. Podľa Jozefa Petrusa to bolo napríklad niekoľkodňové celodenné ručné osievanie otrúb cez sito (rešeto),                   
čo pre začínajúceho mlynárskeho tovariša bolo telesne vyčerpávajúce až vysiľujúce. 

Pri tvrdej práci sa však zoceľovalo nielen telo, ale aj duch mladého človeka. Postupne si dokázal na vysoké pracovné 
nasadenie zvyknúť a neskôr mu možno aj to pomohlo, že sa dokázal postaviť čelom k novým výzvam, pred ktorými by 
mnohí na jeho mieste možno cúvli. Zaiste však mala na tom nemalý podiel aj rodinná výchova. Otec mu od detstva 
vštepoval do hlavy svedomitosť a poc�vý prístup k práci a životu. 

Učňovské roky boli naplnené nielen strádaniami, ale aj všakovakými huncútstvami, tak ako to už medzi študentmi        
či učňami v mladom veku býva. Vynaliezavosť mladých vždy bola a je doslova bez hraníc. Svedčí o tom aj vynaliezavý      
(hoci vo vzťahu k majiteľom mlyna zaiste nie férový) a šibalský „kúsok“ istého jeho spoluučňa, ktorý prak�zoval na úkor 
majiteľov mlyna. Vďaka lacnejšiemu predaju produktov mlyna známym a chudobnejším v čase každodennej siesty,    
ktorú využívali majitelia mlyna cez poludnie na oddych, si za utržené peniaze žil nad pomery (býval v blízkom hos�nci         
a tu sa aj stravoval). Vlastnil pištoľ, ktorá mala byť výstrahou aj pre Štefana, aby jeho nekalú činnosť nevyzradil. 

Tri roky učenia – mučenia sa pre Štefana Petruša skončili v polovici mája 1929. Po ich absolvovaní získal výučný list         
a stal sa členom Tovarištva mlynárskej spoločnos�. Krátko po vyučení nastúpil na dvojročnú vojenskú službu v Jihlave.     
Po návrate z nej sa zamestnal ako pomocník mlynára na mieste, kde sa vyučil mlynárskemu remeslu, teda v šebastovskom 
umelom mlyne. Pracoval v ňom  do polovice júla roka 1932. Už v čase svojich učňovských rokov sa spriatelil s vtedajším 
spolutovarišom Andrejom Huľom. Ich dlhodobé priateľstvo, podľa svedectva Jozefa Petrusa, prerástlo neskôr                  
do rodinného priateľstva (stali sa aj kmotrovcami).           

Životné osudy úspešného mlynára 
Štefana Petruša z Nižnej Šebastovej

Štefan Petruš
Fotoarchív Ing. J. Petrusa



Po odchode z mlyna v Nižnej Šebastovej (1932) bol Štefan Petruš dostatočne pripravený na svoje mlynárske  
povolanie. Ako mlynár pôsobil na miestach v pomerne blízkom okolí (Drienovská Nová Ves, Fulianka, Prešov),                  
ale aj na miestach vzdialených od jeho  niekdajšieho šebastovského rodiska (Plavnica, Tarnov, kde pôsobil s prestávkou 
dokonca  dvakrát,  Sveržov).

Na konci roka 1943 sa vyučený a už aj dostatočne skúsený mlynár Štefan Petruš rozhodol prenájať si mlyn                         
v Nižnom Mirošove spolu so Štefanom Mar�nkom, mlynárom z Kurimy. Podľa nájomnej zmluvy sa mala prevádzka    
mlyna začať 1. decembra 1943. V mlyne pracoval spolu s ním aj jeho švagor Jozef Šurkala, ktorý bol manželom jeho     
sestry Verony. Šurkalovci bývali v prenájme u Skirkovcov v susedstve Petrušovcov, ktorí  boli �ež v podnájme                        
u  Keselicovcov – Pinďarovcov.

Štefanov poc�vý prístup k práci sa prejavoval okrem iného aj v tom, že si poc�vo a pomerne detailne zaznamenával 
všetky významné udalos� a výdaje súvisiace s prevádzkou mlyna do osobného denníka, ktorý sa stal pre jeho syna      
Jozefa hotovým pokladom. Mohol sa oň opierať pri príprave publikácie o otcovi, mlynárovi a jeho celoživotnej     
pracovnej náplni. Z jeho poznámok sa možno veľa dozvedieť o nekalých prak�kách uplácania úradníkov a nečestnos� 
niektorých ľudí v čase vojny i po nej, ktoré mu boli takpovediac pro� srs�, ale ak chcel pokračovať v začatom remesle, 
musel sa s tým zmieriť. 

Ani nie po roku od spustenia prevádzky mlyna bola v obci v novembri 1944 vyhlásená evakuácia obyvateľov,             
ktorí odišli do viacerých dedín v Bardejovskom okrese. Život v obci vymizol a s ním skončila aj prevádzka mlyna.          
Štefan Petruš si našiel prácu v mlyne v Bardejovskej Zábave. Zdržal sa tu päť mesiacov (od 1. decembra 1944 do 1. mája 
1945). Svoj pracovný pobyt tu pokladal iba za dočasný, bol rozhodnutý vrá�ť sa do Nižného Mirošova len čo sa tam         
život v obci ako tak stabilizuje. 

Stalo sa tak v máji 1945. Po vojne vyvstali však pred Štefanom Petrušom nové podmienky. Ak sa chcel uchádzať              
o prevádzkovanie hoci aj toho istého mlyna, ktorý pred necelým rokom musel nútene opus�ť, i keď mal podpísanú 
nájomnú zmluvu, musel o to nanovo požiadať. K novej žiados� o prevádzkovanie mlyna bolo potrebné priložiť aj doklad     
o poli�ckej spoľahlivos� v čase vojny, ktoré musel predložiť na živnostenský úrad.

Polená, ktoré mu hádzali pod nohy úrady i obchodní partneri síce brzdili Štefana Petruša na nastúpenej ceste,              
ale odradiť ho od nej, alebo dokonca zastaviť na nej ho nedokázali. Neustále vyvstávajúce problémy mohol úspešne 
prekonávať iba človek sebavedomý, cieľavedomý, odborne podkutý, statočný a svedomito pracujúci. Pri sledovaní 
životných osudov Štefana Petruša sa nám ako taký naozaj javí. 

Ešte v čase pôsobenia v prenajatom mlyne v Nižnom Mirošove sa Štefan Petruš v máji 1948 rozhodol pre kúpu       
mlyna v obci Cigla. Chcel sa stať mlynárom vo vlastnom mlyne a cieľavedomo napredoval v naplnení svojho sna. 
Ambiciózny mladý muž nechcel kráčať po tejto ceste sám. Životnou a vernou spoločníčkou na nej sa mu stala Helena 
Keselicová, s ktorou sa zoznámil v čase svojho mlynárskeho pôsobenia v Nižnom Mirošove, kde sa  v januári 1946                
aj zosobášili. Tu sa mladomanželom v tom istom roku narodilo ich prvé dieťa, dcéra Mária.

Kúpa mlyna v dedinke Cigla viedla mladých manželov k myšlienke presťahovať sa do nového pôsobiska. Kým sa 
nedokončila prístavba na bývanie v mlyne, bývali manželia Petrušovci v podnájme v dome Štefančíkovcov. V novom 
prostredí našli priateľské až rodinné pomery. Obyvatelia dedinky boli k sebe ústretoví a nápomocní. Do rodiny 
Petrušovcov postupne pribudli ďalšie de�, synovia Michal, Jozef a Štefan.

Kúpa mlyna po známych februárových udalos�am bola riskantným krokom, od ktorého Štefana odrádzali aj niektorí 
jeho prezieravejší kamará� predvídajúci nové spoločensko-poli�cké pomery spojené okrem iného aj so zoštátňovaním 
súkromných podnikov. Štefan bol však presvedčený o tom, že malé súkromné prevádzky prežijú.

V rela�vne krátkom čase sa ukázalo, že sa mýlil. Štefanova túžba po slobodnom podnikaní sa tak po nástupe 
komunistov k moci rýchlo rozplynula. Na svojom vlastnom, ako konštatuje v spomínanej knihe jeho syn Jozef, podnikal 
necelé dva roky. Podľa ním vedeného Peňažného denníka a doložených účtovných dokladov možno konštatovať, že sa mu 
v jeho súkromnom podnikaní v tom čase naozaj darilo.

Pedantne vedený Peňažný denník podrobne dokumentuje príjmy a výdavky mlyna v Nižnom Mirošove od roku       
1945 do roku 1949 a mlyna v Cigle v rokoch 1949 a 1950. Štefan Petruš prevádzkoval mlyn v Cigle ako jeho majiteľ             
od apríla 1949  až do konca roka 1950.  Istú dobu, od spustenia prevádzky mlyna v Cigle v apríli 1949 až do konca 
decembra 1949, kedy mu skončila nájomná zmluva v Nižnom Mirošove, tak Štefan Petruš prevádzkoval dokonca               
až dva mlyny, jeden v Nižnom Mirošove a druhý v Cigle. Nesporne to svedčí o jeho pracovitos� a skvelých 
podnikakateľských  schopnos�ach.

Po skončení nájomnej zmluvy v nižnomirošovskom mlyne v decembri 1949 sa chcel od roka 1950 naplno venovať 
vlastnému mlynu a mlynárčeniu v Cigle. Vonkajšie okolnos� však jeho podnikateľské plány výrazne narušili. Mlyn              
v  Nižnom  Mirošove  prevádzkoval  po  Štefanovom  odchode  jeho  majiteľ  Ján  Tchír.



Sľubný rozbeh súkromného podnikania Štefana Petruša prerušil nástup nových pomerov po roku 1948,                   
ktoré súkromnému podnikaniu nielenže nepriali, ale ho doslova likvidovali. Mlyn v Cigle zobral štát do núteného 
prenájmu a z majiteľa mlyna sa od 1. januára 1951 stal jeho zamestnancom – vedúcim mlyna, ktorý dostával iba mesačnú 
mzdu. Štefan sa pri kúpe mlyna zadĺžil, no pôžičku čestne splácal aj z toho minima, ktoré mu mesačne vyplácal štát. 
Nakoniec sa mu podarilo celý dlh vyrovnať.

Od roku 1953 boli všetky mlyny v správe Východoslovenských mlynov, n. p. Košice. Mlyn v Cigle patril pod okruh     
Veľký Šariš. V tom istom roku navyše došlo aj k menovej reforme, ktorá v značnej miere znehodno�la úspory 
obyvateľstva. Po nej sa aj nájom prepočítaval v pomere 1 : 60. Od leta 1956 bol mlyn v Cigle elektrifikovaný, čím sa znížil 
počet zamestnancov v ňom (z troch na jedného) a zvýšila sa jeho mlecia kapacita (približne o 30 percent).     

V apríli 1960 došlo na základe výmeru Povereníctva potravinárskeho priemyslu k znárodneniu mlynov v Cigle                 
a Nižnom Mirošove, oba mlyny sa dostali do vlastníctva štátu. Takpovediac šmahom ruky prišiel poc�vý súkromný 
podnikateľ Štefan Petruš o majetok, ku ktorému sa dopracoval vlastným umom a tvrdou prácou.

Výmer sa vzťahoval nielen na budovu a komplexnú technológiu mlyna, ale aj na pozemok pod ním a pri ňom.               
Po znárodnení v apríli 1960 mlyn v Cigle, rovnako ako niekoľko ďalších, bol v prevádzke ešte rok, až do polovice apríla 
1961, keď bol spolu s ďalšími odstavený. Ako dôvod odstávky mlynov sa uvádzalo ich čistenie. Štefan Petruš, v tom        
čase vedúci roľníckeho mlyna v Cigle, bol vzápä� preradený do Pekárne v Bardejove, a to až do odvolania. Mlyn v Cigle 
zostal pripojený na elektrickú sieť, bol teda aj naďalej schopný prevádzky.

Mlyn  Petrušovcov v Cigle pred rekonštrukciou a po nej. 
Foto: Ing. J. Petrus.



Trápenie sa defini�vne skončilo 31. decembra 1963. Mlyn bol odpojený od elektrickej siete a jeho prevádzka                
sa úplne zastavila. Skúsený mlynár Štefan Petruš si našiel prácu v podniku Východoslovenské pekárne a mlyny, n. p. 
Košice. Najprv pracoval ako údržbár v Pekárni Bardejov a neskôr v Pekárni Svidník. 

Rodina aj po skončení prevádzky mlyna žila v dome, ktorý bol jeho súčasťou. Štefan Petruš ešte pred ukončením 
prevádzky mlyna prezieravo podpísal zmluvu o hmotnej zodpovednos�, ktorou sa zaviazal prevziať hmotnú 
zodpovednosť za mlyn a jeho komplexné zariadenie, ktorého novým vlastníkom boli Mlyny a cestovinárne, n. p. Piešťany. 
Zabránil tým odsunu mlynskej technológie z mlyna v Cigle, ktorá mala poslúžiť ako náhradné diely pre mlyny                        
v Prešovskom kraji a Košickom kraji.

Vďaka prezieravos� Štefana Petruša zachovali sa všetky stroje, zariadenia a mechanizmy mlyna prak�cky                      
v neporušenom stave, hoci je mlyn od roka 1963 mimo prevádzky. Na vonkajšom vzhľade mlyna sa však zub času     
výrazne podpísal, tak ako na iných objektoch vo vlastníctve bývalého socialis�ckého štátu. 

Po zmene spoločensko – poli�ckých pomerov v roku 1989 (zavŕšených vznikom samostatnej a demokra�ckej 
Slovenskej republiky v roku 1993) využila rodina Štefana Petruša už v roku 1990 možnosť požiadať  reš�túciou o návrat 
znárodneného majetku. V roku 1995 bolo po rôznych prieťahoch a predkladaní všakovakých požadovaných dokladov 
nakoniec ich žiados� vyhovené a mlyn sa vrá�l do vlastníctva dedičov jeho pôvodného majiteľa. Štefan Petruš sa          
tejto radostnej udalos� nedožil. Strasťami života ubolené srdce poc�vého a nesmierne pracovitého človeka navždy 
dotĺklo 17. septembra 1978. 

Radosť z vráteného majetku vystriedali čoskoro staros�, ako s ním naložiť. Pôvodný účel (spracovanie obilia                 
na mlynské produkty), na ktorý bol mlyn primárne určený pominul. Opätovné spustenie mlyna do prevádzky bolo       
preto vylúčené napriek tomu, že v ňom zostalo od odstavenia v roku 1963 jeho kompletné vybavenie v neporušenom 
stave. 

Inicia�vy sa chopil syn Jozef (autor spomínanej publikácie), ktorý prišiel s myšlienkou sprístupniť mlyn a všetky        
jeho zariadenia v interiéri verejnos� v podobe expozície súkromného múzea mlynárstva. Návštevníci v ňom budú      
môcť na rela�vne malom priestore nielen vidieť veľa vizuálne príťažlivých mlynárskych zariadení (nástrojov, strojov           
a iných mechanizmov), ale sa o nich a o tom akú úlohu plnili aj veľa dozvedieť. 

Práce na projekte úspešne napredujú. Po vhodne volenej rekonštrukcii fasády (odstránení omietky a odkry� 
zaujímavej tehlovo – kameňovej štruktúry stavby) dostal mlyn nový príťažlivý vzhľad. Vyčistenie vnútorných        
priestorov a zariadenia vrátane jeho zakonzervovania odkrylo este�ckú krásu interiéru mlyna znásobenú 
rekonštruovaným osvetlením. Mlynárske remeslo Štefana Petruša, ktorému zasvä�l celý svoj život tak nezostane 
zabudnuté.

         Marián Bilý



V poradí siedmy ročník Šebešského Dňa de� sa uskutočnil 5. júna 2022 po dvojročnej prestávke vynútenej 
koronavírusovou pandémiou. Predošlý ročník obľúbeného poduja�a určeného predovšetkým deťom, na ktorom však 
nikdy nechýbajú dospelí, či už rodičia de�, starí rodičia, príbuzní a známi, sa konal v polovici júna 2019. 

Pekné júnové počasie, príťažlivé prostredie Panskej záhrady a pestrá paleta športovo-zábavných zápolení de�               
a tradične kvalitný kultúrny program prilákali  mnoho  domácich záujemcov, ako aj návštevníkov z blízkeho okolia. 
Dôkazom toho bolo 295 zaregistrovaných súťažiacich spomedzi všetkých prítomných de�. 

Program príjemného nedeľného popoludnia sa začal o štrnástej hodine zaujímavými športovo-zábavnými 
zapoleniami de�, pri ktorých mali ich aktéri preukázať svoju zručnosť, silu či rýchlosť. Neobyčajne atrak�vnou    
disciplínou pre väčšie de� bola Streľba z luku na cieľ, ale ani ostatné za ňou nezaostávali, a tak de� sa pri nich vskutku 
zabavili. Pri disciplíne Beh cez prekážky so zbieraním klobúčikov do vedierka bolo treba preukázať najmä rýchlosť              
pri prekonávaní prekážok a zároveň aj zručnosť pri zbieraní plastových klobúčikov do neseného vedierka. Disciplína 
Pavučina bola zameraná na rýchlosť podliezania a preskakovania všakovako na�ahnutých šnúr predstavujúcich  
pavučinu. Pomerne náročnou disciplínou, ktorú zvládali väčšie de� bez asistencie, menšie s asistenciou, bolo Bludisko.    
Pri tejto disciplíne musela dvojica ovládajúca drevené bludisko s oranžovou guličkou preukázať schopnosť          
vzájomnej koordinácie pohybov pri nakláňaní bludiska tak, aby sa pri tom gulička dostala z bludiska do cieľového         
bodu a z neho von. Pomerne náročnou disciplínou v tohtoročnej ponuke  bola Chôdza na doskách ovládaných        
šnúrami, pri ktorej musel chodec dbať na koordinované pohyby rúk a nôh. Mnohé disciplíny nenechali chladnými            
ani rodičov de�, z pozorovateľov sa tak neraz stali priami spoluaktéri v danej disciplíne.

Menšie de� sa doslova vyšan�li pri obľúbených molitanových stavebných tehlách, kde mohli naplno preukázať      
svoje staviteľské schopnos�. Tí najmenší často aj  demolačné, z čoho mali mnohí neraz dôvod na zábavu a smiech. 

Tradične obľúbenou atrakciou pre de� bývajú šmýkacie hrady, preto nechý-
bali ani v tohtoročnej ponuke športovo-zábavného programu poduja�a.            
Tu si prišli na svoje nielen malé, ale aj väčšie de�. Nemenej obľúbenou  
atrakciou medzi deťmi býva však aj maľovanie na tvár, o ktoré bol aj tento rok 
medzi deťmi priam enormný záujem. Špecialistky v tomto remesle mali naozaj 
čo robiť, aby zvládli rad malých záujemcov o maľbu na tvár. Výsledkom              
boli rozradostené pomaľované tváre de�, pri ktorých si ich maliarky naplno 
uvoľnili svoju maliarsku imagináciu. 

Po absolvovaní jednotlivých disciplín čakala na de� sladká odmena.     
Dostali ju po overení potvrdenia o tom, že prešli predpísanými disciplínami 
registračno-kontrolnou komisiou, ktorú viedla tajomníčka OZ NNŠ Danka 
Marcinová so svojimi pomocníčkami. Všetky najprv spoľahlivo de�  registrovali 
a potom kontrolovali, či splnili požadované úlohy, začo im ponúkli mrazenú 
odmenu – nanuk. Príprave druhej sladkej odmeny pre de� (cukrovej vaty) 
šéfoval člen OZ NNŠ Maroš Knap, ktorý mal už s obsluhou stroja na cukrovú    
vatu bohaté skúsenos� z minulých ročníkov poduja�a. Asistoval mu ďalší člen 
združenia Ján Maťu�a.

Ostatní členovia združenia vrátane jeho predsedu Ing. Miroslava Rusiňáka   
sa podľa vopred dohodnutého stanovenia úloh rovnako ak�vne podieľali           
na úspešnom priebehu jednotlivých športovo-zábavných disciplín a celého 
kultúrno- spoločenského poduja�a.

 Po 7. ročníku Šebešského Dňa de�

O maľovanie na tvár bol medzi deťmi 
mimoriadny záujem. Foto: Marián Bilý 



Po skončení športovo-zábavnej čas� programu boli ďalšie dve hodiny (od 16.00 do 18.00 hodiny) vymedzené 
kultúrnemu programu určenému deťom. V prvej hodine sa predstavilo Divadlo Portál – komorné divadlo bez opony. 
Skvelé herecké majstrovstvo manželov Maťu�ovcov prezentované napr. v novodobej adaptácii rozprávky Zlatá rybka     
od Alexandra Sergejeviča Puškina o rybárovi, jeho cham�vej žene a zlatej rybke vyvolávalo na tvárach de� údiv, hnev           
i zjavné prejavy rados� (náznaky úsmevu, ba až hlasného smiechu). 

Druhú hodinu tanečného umenia v skvelej choreografii naplno využili členovia tanečnej školy Dee Flow v Prešove.     
Jej energiou nabité tanečné kreácie sledovali mladí návštevníci neraz s otvorenými ústami a po skončení jednotlivých 
čísel programu nešetrili potleskom. Deťom sa však mimoriadne páčilo ich osobné zapojenie sa do tanca a nácviku 
niektorých tanečných prvkov v réžii vedúcej tanečnej školy Dee Flow, ktorá bola aj autorkou choreografie a nácviku 
jednotlivých vystúpení členov tejto tanečnej školy. Rovnako úspešné bolo aj vystúpenie klubu mažore�ek Flowers   
Prešov, ktorý veľmi úspešne reprezentuje Prešov na domácich i zahraničných poduja�ach. 

Záverečná hodina programu poduja�a, na ktorom nemohol chýbať ani tradičný predaj hračiek, héliom plnených 
vznášajúcich sa balónov, ale napríklad aj bardejovských kúpeľných oblátok od domácich predajcov či obľúbených 
bublifukov od cezpoľného predajcu, patrila tradičnej diskotéke.

Slabým miestom kultúrno-spoločenského poduja�a bolo občerstvenie. Rela�vne vysoko nasadenej latke   
osvedčenou spoločnosťou Magister z Prešova, ktorú sa tento rok na daný termín nepodarilo objednať, sa jej náhradníci 
nedokázali svojím amatérskym prístupom ani len priblížiť, nie to vyrovnať. Organizátorov tento fakt nemilo prekvapil         
a dlho mrzel.

Uvedený nedostatok však neovplyvnil kvalitu a celkový dobrý dojem zo zaujímavého a príjemného nedeľného 
stretnu�a pri dobre režírovaných športovo-zábavných disciplínach de� a príťažlivom kultúrnom programe. 

Organizátor poduja�a (OZ NNŠ) vyjadruje poďakovanie za finančný príspevok mestu Prešov a za konkrétnu materiálnu 
pomoc v podobe nanukov nášmu stálemu prispievateľovi pánovi Staškovi. Naše poďakovanie patrí aj všetkým 
návštevníkom poduja�a, ktorí nás poc�li svojou prítomnosťou vrátane dvoch našich poslancov v Mestskom 
zastupiteľstve – pána Mgr. Pavla Neupauera s rodinou a pána Ing. Fran�ška Oľhu. Dovidenia pri ďalších poduja�ach         
OZ Naša Nižná Šebastová.                     



 PhDr. Marián Bilý, PhD. jubiluje

Stretávam sa s ním často, v ostatnom čase takmer pravidelne. A to je akiste 

znakom toho, že naše stretnu�a nadobudli punc vzájomnej výmeny vecných 

informácií, ktoré látkovo a tema�cky vychodia z vedeckého poznania diskutovaných  

tém a ich obsahov. On, Marián Bilý, lebo o ňom je tento text, zaznamenáva               

do svojho curriculum vitae  jubilejné siedme decénium. V jeho rodnom liste je zápis 

– narodený 20. septembra 1952 v Prešove,  a v súčasnos� s manželkou, univerzitnou 

profesorkou Magdalénou Bilou, tvorivo žijúci v jeho mestskej čas� – Nižnej 

Šebastovej. Ich tri dospelé dcéry Slávka, Andrea a Mar�na žijú a pracujú v zahraničí, 

v Londýne, Paríži a Malmo. Azda by niekto povedal, že v Mariánovom veku sa treba 

upínať viac na oddych než  pracovné ak�vity – on to robí, no tak, ako ho poznáme 

mnohí – spojil oddych s prácou, presnejšie – pracovne oddychuje. Ani si ho inakšie 

neviem predstaviť.  Aj preto či práve preto naše stretnu�a majú dopredu    

stanovený či takmer (lebo aj tu pla� výnimka z pravidla) stanovený termín;            

vždy niečo robí, píše, tvorí, cestuje po Európe k dcéram, no počas roka sa neraz ocitá 

na Domaši v chate, na ktorej sú odtlačky jeho pracovitých rúk a majstrovského 

kumštu  či  for�eľu. 

Jeho vzdelávacia cesta mala klasickú a doposiaľ osvedčenú podobu;  do základnej školy chodil najprv v Nižnej 

Šebastovej (1. – 5. ročník), potom v susedných Ľubo�ciach (5. – 8. ročník) a deviaty ročník absolvoval v novootvorenej   

ZDŠ Ľubo�ce na nižnošebastovsko-ľubo�ckom pomedzí.  Bolo prirodzené, že ako veľmi dobrý žiak pokračoval v štúdiu        

v Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Prešove na ulici Tarasa Ševčenka. Po jej skončení sa čerstvý maturant dal             

na štúdium toho, k čomu talentom i záujmom inklinoval najviac – na štúdium náročného odboru slovenský jazyk                 

a literatúra a anglický jazyk na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach.  

Životná pracovná cesta mladého absolventa vysokej školy od roku 1976 viedla do Krajského múzea v Prešove,                

v ktorom nasiakol atmosféru archívneho prostredia s možnosťou skúmať to, čo bolo a ako to bolo, dozvedieť sa                   

o zašlých udalos�ach a osobnos�ach – najmä tých slovesnoliterárnych, ktorí na východnom Slovensku žili a tvorili.           

To prirodzene predznamenávalo aj jeho nasledujúcu profesionálnu orientáciu ako vysokoškolského učiteľa, ktorá sa 

začala roku 1985 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, neskôr 

na Fakulte humanitných a prírodných vied PU (bol tam aj prodekanom pre zahraničné vzťahy) a nakoniec                            

na Filozofickej fakulte PU; prednášal a viedol semináre zo slovenskej a svetovej  literatúry.  V rokoch práce na vysokej   

škole získal akademický �tul PhDr. na Univerzite Komenského v Bra�slave a rovnako v Bra�slave absolvoval vedecké 

štúdium v Literárnovednom ústave SAV a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied – CSc. (dnes PhD.). 

Pre Mariána Bilého bola príznačná (akoby)  túžba poznať  i poznávať cudzie a vzdialenejšie krajiny od nás, najmä ich 

kultúru, preto  v rozhovoroch  zavše pripomenul  svoje cestovno-poznávacie ambície. Naskytla sa mu na to vhodná 

príležitosť či priam príležitos� – po výberovom konaní  na ministerstve školstva stal sa zahraničným lektorom  

slovenského jazyka a kultúry najprv v Sofii (Bulharsko), neskôr  v Dillí (India) a nakoniec  v Pekingu (Čína). Vždy bolo i je 

zaujímavé a osožné počúvať jeho  zážitky spojené  s vecnými  poznatkami a neraz aj atrak�vnymi príbehmi, ktoré mu 

uvedené mestá a ich univerzity ponúkali. Ako hovorí – boli to jeho druhé vysokoškolské štácie. Nepochybne je to šanca    

na ich literárno-cestopisné spracovanie.  Aj na to sa dakedy obrá� reč pri našich kávových stretnu�ach v trojici – on,     

Erika a ja v Bonguste, Caffe Trieste či v lanovom centre.  Akiste by to bola čitateľská lahôdka pre tých, ktorí chcú poznať      

aj iné a atrak�vne krajiny.  Rovnako lahodné a osviežujúce je počúvať nášho jubilanta, keď výborne hrá na akordeóne, 

pritom si pospevuje a ostatní sa k nemu pridávajú.  Vedeli by o tom rozprávať mnohí jeho poslucháči.

Tentoraz už ako emeritus sa znova prezentuje tak, ako ho poznám z pracoviska na spoločnej katedre – pracovitý 

duchovne i manuálne. Ešte počas pôsobenia na nej napísal a vydal vedeckú monografiu, a pridávam – odborne 

disponovanú trpezlivým a systema�ckým štúdiom a analýzou  originálov  archívnych materiálov, ku ktorým mal 

profesionálny prístup – s názvom Literárny život na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Prezentoval                     

v nej komplexnejší pohľad  na kultúrno-literárne ak�vity  medzivojnového východného Slovenska; je to kniha,             

ktorá zaiste zaujala i zaujíma tých (najmä  študentov, učiteľov, literárnych vedcov a záujemcov o literatúru),                    

ktorí chcú vedieť z literárnej historiografie príslušného regionálneho záberu viac než zvyčajne. Rozhodne je to kniha, 



Kniha Mariána Bilého V spätnom zrkadle 

s pod�tulom Osobnos�, udalos�, miesta a problémy Nižnej Šebastovej v plynu� času 

je dostupná u OZ NNŠ D. Marcinovej,  za príspevok v hodnote 10 eur určený na činnosť OZ NNŠ.                           

e-mail: nasaniznasebastova@gmail.com, mobil: 0907 943 914

ktorá je percepčno-čitateľsky príťažlivá a vecno-odborne osožná (aj) preto, že sa (akoby) postupne oslabuje 

literárnohistoricko-regionálna  pamäť národa i jednotlivcov.

Nie každá slovenská obec či mesto,  nie každá mestská časť má knižne spracovanú a komplexne uchopenú        

minulosť s presahom do prítomnos� a konečne nie každá ľudská usadlosť má na to človeka, ktorý by to urobil tak,            

ako jubilant Marián Bilý pre Nižnú Šebestovú.  Svedčí o tom aj jeho najnovšia knižná práca s metaforickým,                        

no výs�žným názvom  V spätnom zrkadle s pod�tulom Udalos�, osobnos�, miesta a problémy Nižnej Šebastovej            

v plynu� času, ktorá vychádza pri jeho okrúhlom životnom jubileu v slušnom a príťažlivom vydaní. Za tú robotu       

nečaká, ako vraví, chválospevy, ale úprimnú vďaku rodákov – Šebastovčanov. A dodávam – zaslúžene, pretože takáto 

práca si vyžaduje poriadne kvantum štúdia materiálov a systema�ckej práce.  Úspech knihy závisí aj od odbornej 

dispozície autora – Marián Bilý je literárny historik par exelance. 

Publikačnou tribúnou sa mu v súčasnos� stali Šebešské novinky, tlačový orgán  OZ Nižná Šebastová, ktoré sa                 

(a to zdôrazňujem) jeho zásluhou  stali pravidelným tlačeným médiom  majúcim stálych i príležitostných čitateľov               

s cennými a pohotovými informáciami vo viacžánrovej, aj preto  príťažlivej podobe. 

Čo na záver – azda to klasické, jednoduché a žičlivé:  dobré zdravie a ustavičnú chuť do práce, milý jubilant.            

Užívaj si zdravé i pokojné roky v kruhu svojich najbližších a rovnako v kruhu rodákov Šebastovčanov. A teším sa                  

na ďalšie stretnu�e, na Tvoje (suges�vne podané) rozprávanie v trojici – Ty, Erika a ja. Mnoho úspechov, priateľu.                              

Ad  multos  annos! 

Fran�šek Ruščák, Prešov



Šebešské novinky vydávame už 9 rokov, ale bez  nášho " zapisovateľa, fotografa, 

publicistu, korektora, redaktora" - to všetko v jednej osobe by sme to všetko 

ťažko zvládali. Tento všestranný pán akurát v tomto mesiaci slávi okrúhle výročie 

svojich narodenín, preto dovoľte aby sme mu všetci členovia Občianskeho združenia 

Naša Nižná Šebastová srdečne zablahoželali: 


