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Spojené regionálne (komunálne a krajské) voľby 2022. 
Rozhodne poďme voliť a voľme uvážene! 

V sobotu 29. októbra 2022 sa na celom území Slovenska otvoria volebné miestnosti, v ktorých všetci občania 

jednotlivých krajov, miest a obcí s právom voliť budú môcť svojimi hlasmi rozhodnúť nielen o tom, kto ich bude 

reprezentovať vo funkcii primátora mesta či starostu obce a na pozíciách poslancov v mestskom či obecnom 

zastupiteľstve, ale aj vo funkcii predsedu toho-ktorého samosprávneho kraja  (župana VÚC, t. j. vyššieho územného 

celku) a na miestach poslancov v ňom. Komunálne voľby do zastupiteľských orgánov miest a obcí a krajské voľby do VÚC 

sú totiž v tomto roku prvýkrát spojené. Predpokladaným cieľom spojenia volieb je akiste nielen ušetriť voličom jednu 

cestu k volebným urnám (pri oddelenom hlasovaní by museli absolvovať jednu cestu navyše), ale aj snaha zvýšiť     

tradične  pomerne  nízku  účasť  voličov  na  voľbách  do  VÚC.

O tom, že sa voľby nezadržateľne blížia svedčí neustále narastajúci počet bilbordov pozdĺž našich cestných 

komunikácií, ale aj pribúdajúci počet letákov či bulletinov s volebnými programami kandidátov na posty primátorov, 

starostov, županov a kandidátov na poslancov v našich poštových schránkach. Možnosť bližšie sa zoznámiť s jednotlivými 

kandidátmi v tom-ktorom kraji či meste a ich volebnými programami poskytujú okrem tlače a internetu aj volebné    

štúdiá s kandidátmi organizované vo verejnoprávnej televízii i súkromných televíziách, vedené skúsenými a odborne 

podkutými  moderátormi.

O post primátora Prešova sa v nastavajúcich voľbách uchádza 12 kandidátov registrovaných pod číslami:                      

1. J. Andrejko (nezávislý), 2. Z. Bednárová (KDH), 3. P. Benčík (nezávislý), 4. A. Benes (nezávislý), 5. R. Bobáková (Hnutie 

Občan Národ Spravodlivosť), 6. M. Eštočák (nezávislý), 7. P. Hagyari (STANK, Sme rodina), 8.  J. Kubica (NK/nezávislý),        

9. M. Kurta (Republika), 10.  Ľ. Micheľ (Hlas), 11. F. Oľha (SaS, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, 

Demokratická strana, Šanca, ODS – občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba – umiernení) a 12.  J. Štovka (nezávislý). 

Z dvanástich kandidátov budú sa siedmi uchádzať o priazeň voličov s podporou  politických strán či hnutí a piati         

bez ich podpory, t. j.  ako nezávislí kandidáti. Až ôsmi z dvanástich kandidátov na primátora sa chcú uchádzať                       

aj o poslanecký post v mestskom zastupiteľstve: 3. P. Benčík, 6. M. Eštočák, 7. P. Hagyari, 8. J. Kubica, 9. M. Kurta,             

10.  Ľ. Micheľ, 11. F. Oľha  a 12.  J. Štovka. Pravidlá to síce dovoľujú, ale navonok sa to javí ako hra na istotu, poistka               

v prípade neúspechu vo voľbách na post primátora. Štyria z kandidátov na post primátora mesta Prešov (1. J. Andrejko,     

2. Z. Bednárová, 4. A. Benes, 5. R. Bobáková) sa nebudú uchádzať aj o post poslanca mestského zastupiteľstva. Traja     z 

nich „hrajú“ takpovediac vabank, buď primátor/ka alebo nič, čo sa navonok javí ako férové. Štvrtý z uvedených 

kandidátov  (A.  Benes)  sa  chce  uchádzať  aj  o  post  poslanca  v  prešovskom  krajskom  zastupiteľstve.

Vo Volebnom obvode č. 3, do ktorého okrem Nižnej Šebastovej patria aj Kúty, Surdok, Okruhliak, sever mesta      

Prešov (sídlisko Mier, Sabinovská), Dúbrava, Šidlovec a Pustá dolina, sa o 4 poslanecké miesta v mestskom zastupiteľstve 

(v súhrne je v ňom 31 poslaneckých miest) bude uchádzať 24 kandidátov registrovaných pod číslami: 1. I. Andrejčák,         

2. L. Andrejčáková, 3. D. Bača, 4. J. Bednár, 5. M. Birošová, 6. Š. Dutko, 7. M. Fecko, 8. E. Fidesová, 9. M. Jaš,                         

10. M. Kollárová, 11. D. Krištofová, 12. P. Leško, 13. E. Lipková, 14. A. Luterančíková, 15. A. Macejko, 16. R. Mochnacký,      

17. N. Mondek, 18. P. Németh, 19. P. Neupauer, 20. F. Oľha, 21. M. Pavlík, 22. M. Roman, 23. D. Tirpák, 24. R. Wittner. 



Medzi uvedenými kandidátmi sú takí, ktorí už majú skúsenosti s prácou poslanca. V predošlom volebnom období     

viac alebo menej aktívne a viditeľne presadzovali potreby našej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve                        

(10. Marta Kollárová, 16. Rastislav Mochnacký, 19. Pavol Neupauer – viceprimátor, 20. František Oľha)  alebo  vo VÚC        

a v Národnej rade SR (7. Martin Fecko). O ich aktivitách súvisiacich s riešením potrieb či plánov na zveľadenie našej 

mestskej časti a spolupráci s OZ NNŠ sme priebežne informovali v tlačenom (i internetovom) periodiku občianskeho 

združenia Šebešské novinky. Priama účasť jednotlivých poslancov na aktivitách v prospech zlepšenia života danej 

komunity je v ňom zdokumentovaná a môže napomôcť pri výbere kandidáta, ktorý sa v uplynulom období osvedčil            

a  zaslúži  si  váš  hlas  aj  v  nadchádzajúcich  voľbách  do  mestského  zastupiteľstva.

Ostatní kandidáti sú takpovediac nováčikmi vstupujúcimi do politického ringu, ktorí takéto skúsenosti nemajú. 

Napriek tomu chcú prostredníctvom predvolebných prezentácií seba a svojich programových priorít zabojovať o priazeň 

voličov  a  získať  dostatočný  počet  hlasov,  ktorý  by  im  zabezpečil  miesto  v  mestskom  zastupiteľstve. 

Niektorí z kandidátov majú za sebou podporu politických strán či hnutí, iní sa na kandidátnu listinu dostali                    

ako nezávislí kandidáti „priamo z terénu“ po získaní minimálne 500 platných a overených podpisov voličov z volebného 

obvodu, v ktorom chcú kandidovať. Z uvedeného zoznamu 24 kandidátov na poslancov v mestskom zastupiteľstve              

v 3. volebnom obvode žijú v mestskej časti Nižná Šebastová: 1. Imrich Andrejčák, 2. Lívia Andrejčáková,                                

5. Marcela Birošová, 7. Martin Fecko, 9. Marek Jaš, 12. Pavol Leško, 13. Eva Lipková, 19. Pavol Neupauer, 23. Denis Tirpák. 

Medzi kandidátmi na poslancov sú mená medzi Šebastovčanmi známe i takpovediac neslávne známe (vďaka        

svojim aktivitám v prospech či neprospech života miestnej komunity), mená menej známe, ba i celkom neznáme,    

pretože ich nositelia sa do verejného (spoločenského, kultúrneho) života danej mestskej časti zatiaľ nezapojili.                

Bez poznania profesijného, politického, ale najmä morálneho profilu kandidáta, ktoré by mali byť pre voliča 

rozhodujúcimi kritériami pri hlasovaní, je jeho voľba veľkým rizikom. To by mal mať na pamäti každý volič z Nižnej 

Šebastovej pri výbere a voľbe kandidáta, ktorému chce zveriť zastupovanie našej mestskej časti v zastupiteľských 

orgánoch mesta či kraja. Ľudia (vrátane kandidátov na poslancov) sa nemenia a nezmenia takpovediac z večera do rána. 

Rovnako ani ich postoje, ktorými sa prezentovali v minulosti vo svojom prostredí, či už verejnom, politickom                 

alebo podnikateľskom. Reprízy v divadle môžu byť niekedy lepšie ako premiéra (ako to tvrdí známa prešovská herečka       

v jednom reklamnom spote), v politickom priestore to však tak nebýva (skúsenosti nepustia; jasným svedectvom sú 

nesplnené predvolebné sľuby). Poskytovať politikom (vo veľkej i malej politike) opätovné príležitosti na reparát       

napriek tomu, že pri svojej premiére nepresvedčili či dokonca sklamali v nádeji, že sa konečne „chytia“, „prekročia       

svoj tieň“ a budú konať nezištne a v prospech všetkých, ktorých zastupujú, je naivné. Platí to však aj pre niektorých 

politických „začiatočníkov“ ktorí sa rozhodli vstúpiť do politického ringu najmä kvôli zveľadeniu (či udržaniu) vlastného 

imania, biznisu.  Je málo pravdepodobné, že po ich  prípadnom zvolení a vstupe do miestnej politiky, kde budú môcť 

rozhodovať či spolurozhodovať o veciach verejných, sa zmenia natoľko, že prestanú sledovať vlastné záujmy a budú   

konať  primárne  a  nezištne  v  prospech  záujmov  celej  miestnej  komunity.

Relatívne vysoký počet kandidátov z danej mestskej časti možno pokladať skôr za nevýhodu ako výhodu. Vysoký 

rozptyl hlasov medzi viacerými kandidátmi môže znížiť celkový počet hlasov jednotlivého kandidáta, čo môže pri  sčítaní 

počtu hlasov jednotlivých kandidátov v danom (nekompaktnom) obvode viesť k tomu, že sa „náš zástupca“ (kandidát        

z Nižnej Šebastovej) nedostane medzi štvoricu s najväčším počtom hlasov. Nebude medzi poslancami mestského 

zastupiteľstva s možnosťou presadzovať riešenia potrieb, plánov či problémov danej mestskej časti. Výhodnejšie               

(z nášho pohľadu) by bolo mať menej kandidátov, ktorí by tak mohli získať viac (sústredených) voličských hlasov                  

a  tým  aj  väčšiu  možnosť  uspieť  vo  voľbách  a  dostať  sa  medzi  štvoricu  vyvolených. 

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja či župana sa vo voľbách do VÚC 2022 uchádza 10 kandidátov 

registrovaných pod číslami: 1. M. Biganič (nezávislý), 2. J. Bync (nezávislý), 3. Ľ. Goliaš (Hnutie Občan Národ 

Spravodlivosť), 4. M. Kaliňák (Hlas, Smer – SD, SNS a Szövetség – Aliancia), 5. F. Kuffa (Život – Národná strana),                      

6. M. Majerský (KDH, Sme rodina), 7. M. Mazurek (Republika), 8. J. Mihalčin (Srdce), 9. P. Reváková (nezávislá),                  

10. I. Tomková  (ĽSNS).

O 13 miest poslancov z okresu Prešov (volebný obvod č. 7) v 65 člennom zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja (VÚC) sa uchádza spolu 114 registrovaných kandidátov z uvedeného volebného obvodu.                  

Z mestskej časti Nižná Šebastová sa o post poslanca v krajskom zastupiteľstve uchádzajú 8 kandidáti registrovaní           

pod číslami: 3. Imrich Andrejčák (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), 4. Lívia Andrejčáková (Národná koalícia/   

Nezávislí kandidáti), 22. Ján Bync (nezávislý), 40. Martin Fecko (OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA),              

60. Marek Jaš (Starostovia  a Nezávislí kandidáti), 78. Pavol Leško (OĽANO,NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA),         

79. Martin Lipka (Hlas – sociálna demokracia , SMER – sociálna demokracia, Szövetség – Aliancia), 92. Pavol Neupauer 

(KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí). Z nášho Volebného obvodu č. 3 kandidujú aj ďalší dvaja kandidáti: 



87. Rastislav Mochnacký (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), 95. František Oľha (SPOLU – občianska demokracia, 

Demokratická  strana,  ŠANCA,  ODS – občianski  demokrati  Slovenska,  Progresívne  Slovensko).

Medzi kandidátmi za poslancov do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja z nášho 3. volebného obvodu     

sú dvaja s vyššími ambíciami. Ján Bync sa uchádza aj o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja a Frantiček Oľha 

aj o post primátora mesta Prešov. František Oľha spolu s Imrichom Andrejčákom, Líviou Andrejčákovou, Martinom 

Feckom, Marekom Jašom, Pavlom Leškom, Pavlom Neupauerom a Rastislavom Mochnackým sa chcú uchádzať                 

aj  o  post  poslanca  v  mestskom  zastupiteľstve. 

Spojené komunálne a krajské voľby predstavujú doslova záplavu mien, v ktorej sa nepripravený a nepoučený volič 
môže ľahko stratiť. Preto je viac ako užitočné prezrieť si už v pokoji domova vyššie predstavené zoznamy kandidátov         
na post primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva a rovnako na post župana a poslancov krajského 
zastupiteľstva. Dôkladne popremýšľať a po zrelej úvahe urobiť vlastný výber jedného kandidáta na post primátora             
a stanoveného počtu (najviac štyroch) kandidátov na posty poslancov v mestskom zastupiteľstve podľa čísel,                  
pod ktorými kandidujú. Rovnako treba postupovať aj pri výbere kandidáta na post župana a na posty poslancov                   
v krajskom zastupiteľstve. Kvalitná domáca príprava a výber kandidátov s prípadným písomným zápisom („ťahákom“)    
ich  čísel  a  mien  zaiste  uľahčí  a  urýchli  priebeh  krúžkovania  a  voľby  kandidátov  vo  volebnej  miestnosti.    

Kvôli prehľadnosti sú spojené komunálne a krajské voľby farebne odlíšené. Pri komunálnych voľbách (do mestského 
zastupiteľstva) sa hlasovacie hárky vkladajú do bielej obálky a vhadzujú do bielej schránky. Pri krajských voľbách             
(do  VÚC)  sa  hlasovacie  hárky  vkladajú  do  modrej  obálky  a  vhadzujú  do  modrej  schánky. 

Rozhodne poďte voliť a voľte uvážene! Vaše hlasy rozhodnú, či nás v nasledujúcich rokoch budú v zastupiteľských 
orgánoch mesta a kraja zastupovať ľudia charakterní, kultivovaní, inteligentní a zodpovední, alebo takí, ktorí pred voľba-
mi sľúbia voličom aj „modré z neba“, ale po nástupe do úradu na svoje predvolebné sľuby rýchlo zabudnú (ako to                    
už niektorí z nich v minulosti ukázali) a pri rozhodovaní o veciach verejných myslia viac na osobný prospech                     
ako na záujmy konkrétneho spoločenstva. Hovorí sa: „Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú.“ Platí to neraz aj v súvislosti          
s predvolebnými sľubmi v tzv. veľkej, ale aj malej politike. Práve preto si pri voľbe kandidátov na župana, primátora             
či poslancov treba pozorne všímať kto to sľubuje a čo sľubuje, aby sme neuverili prázdnym (nereálnym) sľubom,           
ktoré  zostanú  v  rovine  nesplnených  či  nenaplnených,  nikdy  sa  nepretavia  do  reality. 

  Marián Bilý

Dvaja z poslancov, ktorí nás aktuálne reprezentujú v mestskom zastupiteľstve Prešova 
(R. Mochnacký a P. Neupauer – viceprimátor) kandidujú v nadchádzajúcich voľbách na miesta poslancov 
v mestskom i krajskom zastupiteľstve. Ich stranícky kolega v KDH Milan Majerský sa pokúsi znova získať

 post prešovského župana. Foto: Marián Bilý 
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O príchode a postavení židovskej komunity v našom prostredí sa v krátkej historickej (spomienkovej) próze Správca 
veľkostatku rodiny Dessewffy Floriána Damankoša v jeho nedávno vydanej knihe Americki men (2021) konštatuje:    
„Židia prichádzajúci do Šarišskej stolice či už z Haliče, Ukrajiny alebo zo západu z Čiech vo veľkej miere boli známi svojimi 
obchodnými i finančnými zručnosťami. Pre šľachtu v Šariši, ktorá si po zrušení poddanstva akoby nevedela rady                    
s obrovským majetkom, boli Židia doslova vykúpením. Samotná šľachta preto aj podporovala nové židovské osídlenia         
a Židia tak mohli hospodáriť na im zverených veľkostatkoch. Prenajímali si tak rôzne majetky šľachty ako liehovary, 
pálenice, mlyny a robili to aj popri výkone iných povolaní, ako krčmár, kramár, podomový obchodník ... Oproti pôvodnému 
kresťanskému obyvateľstvu sa tak nesnažili len uživiť, ale aj hospodársky presadiť. Nebáli sa zavádzať nové stroje           
ako mláťačky, pumpy na vodu, nové hnojivá, nové spôsoby, nové sadby zo sveta. Úspešní židovskí obchodníci si                 
tak zakrátko mohli prenajímať najkrajšie a najbohatšie domy v Eperješi, v ktorých ešte nedávno žila uhorská šľachta.        
No nedarilo sa tak všetkým, bolo medzi nimi i mnoho chudobných želiarov, všelijakých sluhov pracujúcich na poliach, 
ochotných  svoju  biedu  hneď  vymeniť  za  cestu  do  nového  sveta,  do  Ameriky.“ 

Konštatovanie o príchode Židov do Šarišskej stolice sa vzťahuje na obdobie po zrušení poddanstva tzv. marcovými 
zákonmi v roku 1848 (pozor, nie nevoľníctva, ktoré bolo v Uhorsku zrušené v roku 1785 za vlády Jozefa II.). Poddanstvo       
sa podľa odbornej literatúry chápe ako vzťah (právny) podriadenosti roľníka (poddaného) a pozemkového vlastníka          
(či už pána zemepána alebo feudála). V tomto vzťahu bol roľník osobne závislý od pozemkového vlastníka. Pôdu 
(pozemky) vlastnil pán a poddaný tohto pána mal na jeho pôde iba užívacie právo, za ktoré mu odvádzal tzv. feudálnu 
rentu. Práve takéto feudálne vzťahy  medzi poddanými a šľachtou boli zrušené uvedenými marcovými zákonmi v roku 
1848. Novovzniknutá situácia poskytla uvoľnený priestor, ktorý  potom šikovne obsadili schopnejší členovia spomedzi 
židovských novousadlíkov. V priebehu času sa im podarilo dopracovať k tomu, že si už pôvodné majetky šľachty 
neprenajímali,  ale  po  kúpe  sa  stavali  ich  vlastníkmi.

Pravdivosť vyjadrení o vzdelanosti, šikovnosti, nebojácnom experimentovaní a novátorstve členov židovského etnika 
vo vtedajšom hospodárskom živote potvrdzuje aj realita známa z nášho prostredia zo začiatku 20. storočia prezentovaná 
v článku o Šebastovskom umelom mlyne v minulom čísle Šebešských noviniek. Pôvodní budovatelia a vlastníci umelého 
mlyna, ako sme v článku uviedli, pochádzali z početnej židovskej komunity, ktorá žila v bezprostrednom susedstve Nižnej 
Šebastovej. Konkrétne v Šarišských Lúkach s historickým názvom Šebeš Kelemeš, v ktorom bola obsiahnutá geografická 
poloha obce medzi Šebešom (dnešnou Nižnou Šebastovou) a Kelemešom (dnešnými Ľuboticami). Tu sa im dostalo    
okrem základov kvalitného svetského i náboženského vzdelania, ktorým sa v židovskej komunite vždy prikladala veľká 
dôležitosť  a  vážnosť.

Do hospodárskeho života v Nižnej Šebastovej výraznou mierou zasiahli aj ďalší vzdelaní a rozhľadení členovia židovskej 
komunity, ktorí sa tu usadili a svojím prispením rozvinuli hospodársky život v obci. Patril medzi nich aj JUDr. Ladislav 
Havaš, ktorý sa narodil 1. novembra 1900 v obci Abu uj Szánto neďaleko maďarských hraníc (okres Košice – vidiek),         
ale významnú časť svojho nie veľmi dlhého (zomrel pri tzv. pochode smrti v Nemecku 1. mája 1945 vo veku 45 rokov),        
no  plodného  života  prežil  v  Nižnej  Šebastovej.

Po absolvovaní základnej školy a gymnáziálneho štúdia v Košiciach pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu práva           
vo Viedni. Po úspešnom ukončení právnických štúdií získal ako čerstvý absolvent miesto v bankovom sektore. Postupne 
sa vypracoval na uznávaného „prokuristu“, čo v zrozumiteľnejšej reči znamená, že sa stal splnomocnencom podniku          
(v jeho prípade banky), ktorému bola udelená prokúra, t. j. zákonom vymedzená plná moc na zastupovanie podniku.

V roku 1930 dovŕšil Dr. Havaš tridsiatku. Rozhodol sa ukončiť staromládenecký život a po svadbe s Prešovčankou Irmou 
Landau, narodenou 16. januára 1908, nastúpil na cestu spoločného manželského života. Irma, podobne ako mnohé 
dievčatá z bohatších rodín v tej dobe, absolvovala po skončení základnej školy tzv. rodinnú školu, ktorej poslaním bola 
všestranná  príprava  dievčat  na  budúci  rodinný  život.

Irminým otcom bol Izidor Landau, majiteľ známeho Stehrovho kníhkupectva v Prešove, v ktorom Irma našla 
uplatnenie ako pokladníčka až do svadby s Dr. Havašom v spomínanom roku 1930. Manželia sa presťahovali nakrátko        
do  Košíc,  kde  sa  im  narodil  syn  Štefan.

Vstup  do  hospodárskeho  života  na  majeri  a  v  pálenici  v  Nižnej  Šebastovej:

Nové obdobie v živote mladomanželov Havašovcov bolo spojené s kúpou miestneho veľkostatku Irminým otcom 
Izidorom, ktorý Irma dostala od neho ako svadobné veno. Mladomanželia sa vďaka Irminmu otcovi nasťahovali                
do staršieho domu na majeri v Nižnej Šebastovej a začali novú etapu svojho spoločného života.

Vzostupy a pády  hospodárskeho života Nižnej Šebastovej 
a jeho organizátorov v minulom storočí – Hospodárske aktivity 

JUDr. Ladislava Havaša
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Ladislav Havaš mal kvalitné právnické vzdelanie, ktoré nadobudol na prestížnej právnickej škole vo Viedni.                   
Už po jej skončení a nástupe do zamestnania v banke sa prejavil ako schopný organizátor, dnešným termínom manažér. 
Svoje organizačné schopnosti v plnej miere uplatnil aj po príchode na veľkostatok v novom životnom pôsobisku. Dokázal 
sa obklopiť šikovnými miestnymi spolupracovníkmi, ktorým zveril vedúce miesta jednotlivých súčastí veľkostatku.  
Správou  majera  poveril  miestneho  obyvateľa  pána  Puzdera. 

K veľkostatku pribudol aj miestny liehovar (pálenica), ktorý Dr. Havaš kúpil od pôvodných vlastníkov v roku 1930, 
krátko po príchode do Nižnej Šebastovej.  Šebastovskú likérku dali postaviť v prvej polovici 19. storočia (1825)                      
v bezprostrednom susedstve šebastovského kaštieľa jeho vtedajší vlastníci (Hallerovci a Wengerskovci). Likérka,                 
v čase, keď sa stala majetkom Dr. Havaša, sa sústreďovala jednak na výrobu liehu (špiritusu) z melasy zemiakov                    
a na výrobu (pálenie) slivovice. Prípadný miestny nedostatok výrobnej suroviny (slivák) sa kompenzoval dovozom               
z Poľska. Vyprodukované destiláty sa odvážali vo veľkých sudoch konskými povozmi patriacimi k miestnemu      
veľkostatku na ďalšie spracovanie do destilačnej stanice v Haniske. Ďalším produktom, ktorý sa tu vyrábal bol jačmenný 
slad.  Ako  dôležitá  zložka  pri  výrobe  piva  putoval  v  sudoch  do  košického  Pivovaru. 

Vedením liehovaru poveril Dr. Havaš svojho skúseného súkmeňovca pána Grossa. Blízkeho človeka,                   
ktorému dôveroval a mohol sa naň spoľahnúť. Na poste jeho pomocníka pracoval Šebastovčan Andrej Tamášik.               
Ten prevzal správu šebastovskej pálenice po známej perzekúcii židov zo strany vládnej moci v čase existencie Slovenského 
štátu a spravoval ju až do znárodnenia majetku po skončení vojny a nástupe komunistov k moci vo februári 1948. 
Šebastovská pálenica sa stala pobočkou podniku Frucona Prešov. Špecializovala sa na pálenie destilátov z vína                     
a papriky. V roku 1970 sa výroba destilátov v šebastovskej pálenici skončila. Areál a objekty pôvodnej  pálenice                  
sa  využívali  už  iba  ako  skladovacie  priestory. 

Po zmene spoločensko – politických pomerov v roku 1989 došlo prostredníctvom reštitúcie k vráteniu           
pôvodného majetku Dr. Havaša jeho synovi Štefanovi Havašovi, ktorý ho neskôr predal. Tak ako sa v priebehu rokov    
menili majitelia objektov a areálu pálenice, menil sa aj účel ich využitia. V súčasnosti stoja v areáli pôvodnej  pálenice  
dávnejšie  postavené  bytové  domy  a  priestory  využívané  na  podnikateľské  účely. 

Zodpovedný prístup poverených vedúcich pracovníkov k zvereným hospodárskym jednotkám (veľkostatok,      
pálenica) v spojení s kvalitnou organizátorskou (manažérskou) prácou ich majiteľa Dr. Havaša prinášali pozitívne    
výsledky a neustále zveľaďovanie nadobudnutého majetku. V roku 1935 sa vďaka dobrému hospodáreniu a finančným 
ziskom rodiny podarilo vybudovať nový domov Havašovcov v honosnom rodinnom dome na šebastovskom majeri 
(dnešnej  Haburskej  ulici),  ktorý  tam  stojí  dodnes  (prešiel  však  odvtedy  viacerými  rekonštrukciami). 

Zásluhou Dr. Havaša sa v areáli šebastovského majera vybudovali obydlia pre rodiny jeho zamestnancov. Ťažkú      
prácu na veľkostatku im pomáhali uľahčiť ním zakúpené moderné poľnohospodárske stroje. Vizitkou prosperujúceho 
veľkostatku  boli  aj  v  danej  dobe  moderné  murované  a  betónové  maštale  či  ošipárne.

Zastavaná plocha areálu, v ktorom kedysi stála známa šebastovská pálenica. 
Foto: Marián Bilý 
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V�p:
Žena sa hnevá:
”Už zase piješ?! A to si mi tvrdil, že sa z teba stal celkom 
  iný človek!”
”Tvrdil... Ale to som ešte nevedel, že ten iný človek chce 
  tiež piť!”

Zrekonštruovaný dom Dr. Ladislava Havaša v areáli jeho bývalého 
majera – nemý svedok dávnych radostných i smutných udalostí. 

Foto: Marián Bilý Marián Bilý

Zodpovedný prístup k práci prejavujúci sa dôsledným plnením povinností zamestnancov veľkostatku bol  
odmeňovaný ich relatívne vysokým životným štandardom. Zamestnanci dostávali za vykonanú prácu mzdu (plat)               
a  deputát  (časť  mzdy  bola  hradená  v  naturáliách).

Ľudský prístup zamestnávateľa (Dr. Havaša) k svojim zamestnancom pomáhal vytvárať pracovné spoločenstvo 
podobné rodine, v ktorej každému zamestnancovi záležalo na prosperite podniku (veľkostatku, pálenice), pretože to  
prinášalo  prospech  jemu  a  jeho  rodine.

Jasným svedectvom o vrelom vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancami šebastovského veľkostatku boli 
udalosti z roka 1943, v ktorom došlo k zatvoreniu majera (areálu veľkostatku) zabratím majetku Dr. Ladislava Havaša.   
Kvôli židovskému pôvodu mal byť po nariadeniach vládnej moci Slovenského štátu jeho majetok zabavený,                        
no dovtedajší vlastník a zamestnávateľ miestnych rodín sa k nim zachoval veľkoryso a  obydlia  na  majeri,  v  ktorých  žili  
im  ešte  pred  ich  zabavením  daroval.

Po zatvorení veľkostatku rodiny Havašovcov 
nastúpil Dr. Havaš na pracovné miesto vo Fonde        
pre správu poľnohospodárskych majetkov v Prešove. 
Kvôli postupujúcemu frontu bol v roku 1944 podnik,     
v ktorom pracoval premiestnený do Nemeckej Ľupče 
(dnes Partizánskej Ľupče), kde rodinu Havašovcov 
(vrátane manželky a syna Štefana) zastihlo Slovenské 
národné povstanie. Dr. Havaš sa vedome zaradil   
medzi povstalcov a bojoval s nimi až do potlačenia 
povstania. Po udaní bol 17. novembra 1944 spolu          
s manželkou a synom deportovaný najprv do Ru-
žomberka a odtiaľ do Serede. Tu rodinu rozdelili.    
JUDr. Ladislav Havaš bol spolu s ďalšími vyvezený        
do koncentračného tábora Sachssenhausen                  
v Nemecku, kde pri spomínanom „pochode smrti“       
1. mája 1945 zomrel. Manželku Irmu a syna Štefana 
odvliekli zo Serede do Terezína, kde sa obidvaja dožili 
13. mája 1945 oslobodenia. Manželka Dr. Havaša       
zomrela 26. júna 1999 vo veku 91 rokov. Nemý svedok 
vzostupu a pádu rodiny Havašovcov (dom na ich 
bývalom  majeri)  stále  stojí.               


