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Príhovor
Vážení čitateľia
práve ste získali do Vaších rúk dokument o dejinách obce Lackovce - dokument, ktorý zachytáva vývoj
tejto obce od najstarších čias až po súčasnosť.
Pôda, na ktorej obec stála a stojí je premočená potom naších predkov, prerobená mozoľnatými rukami,
je pamätníkom všetkého čo sa tu za tie roky udialo, pamätá dobré i zlé časy, úpadky, ale hlavne obdobia
rozkvetov. V tejto pôde spočívajú aj kosti naších predkov, s ktorými bola spätá, tu sa rodilo i umieralo.
Našou ambíciou pri zostavovaní tejto publikácie bolo ucelenou formou predstaviť Vám tok času v našej
nádhernej obci. Stránkou po stránke, čítaním riadkov, spomienkami pri pohľade na fotky a obrázky minulých čias, hĺbavejšie sa zamyslieť nad prežitým.
Vy starší – oživíte si pamäť, spomienky, príhody a možno obohatíte novými príhodami tých mladších,
ktorí ako veríme túto publikáciu príjmu ako zdroj poznania minulého a vytvoria si obraz dávnych časov a
môžete ho spolu porovnať so súčasnosťou. Možno vo Vás potom bude evokovať myšlienka: „ Ako sa nám
len tie Lackovce zmenili.“ Veríme, že k lepšiemu … Vďaka Vám všetkým, vďaka Vám naši predkovia, že ste
nám zanechali dedičstvo, že ste nám zanechali hodnoty, ktoré ste vytvárali po celé generácie a že môžeme byť na Vás oprávnene hrdí. Poďakovanie a úcta však patrí aj nám súčasníkom, všetkým lackovčanom,
ktorí nedáme dopustiť na svoju obec a rozvíjajúce dedičstvo našich otcov. Všetci ostatní, ktorí sa začítate
do týchto riadkov, budeme len radi, ak našu obec navštívite a vedzte, že neoľutujete. Lackovčania sú ľudia
veľmi pohostinní.
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce Lackovce

Lackovce a okolie v dávnoveku
Nepísaná história ľudských sídiel je zvyčajne ukrytá v zemi – tá dodnes halí závojom ešte mnohé
tajomstvá i pamiatky pravekého obyvateľstva. Zem v Lackovciach i okolí pamätá neolitické rody, prichádzajúce spoza Beskýd na juh Zemplína, ale aj kupcov z doby rímskej, poháňajúcich svoje záprahy
opačným smerom. Vďaka archeológii sa azda časom dozvieme viac aj o slovanských predchodcoch
dnešných Lackovčanov.
Zatiaľ najstaršie – paleolitické osídlenie dokladá v okolí obce iba nepočetný súbor archeologických
artefaktov. Tieto nálezy (rôzne kamenné nástroje a úštepy) patria do počiatočnej vývojovej etapy
ľudských dejín – do staršej doby kamennej, čiže paleolitu (približne 2,5 milióna – 10 000 rokov pred
n. l.). Objavená industria predstavuje nateraz jediný, tisícky rokov starý doklad existencie človeka a jeho pracovnej činnosti v tejto časti doliny Laborca. Zároveň ide o pamiatku na časy, kedy si praveké
ľudstvo s námahou zabezpečovalo obživu, zápasilo s nepriazňou chladného podnebia a nepoznalo
takmer nič z neskorších civilizačných výdobytkov. Súbor kamenných nástrojov sa získal najmä počas
prieskumných aktivít – niektoré artefakty boli zachránené vďaka pozornému oku archeológov a ich
spolupracovníkov pri poľnohospodárskych prácach (napr. pri hlbokej orbe), na iné sa narazilo pri
stavebnej činnosti.
Za príklad nám môže slúžiť humenské sídlisko Pod Sokolom – počas povrchového zberu sa tu podarilo nájsť úštep a obojstranný sekáč z rádiolaritu, pästiačik z kremeňa a kremenný úštep, vyrobený
clactonienskou technikou. Iný artefakt – z limnokvarcitu – odborníci zaradili k výrobkom, ktoré boli
zhotovované levalloisienskou technikou. Z tejto polohy pochádzajú aj dva ploché kamenné nástroje
– jeden vyrobený z ílovca a druhý z pieskovca. Ďalší artefakt – dvojité pazúrikové škrabadlo, datované do mladšieho úseku paleolitu – bol objavený v katastri susednej obce Hažín nad Cirochou. Do
rovnakého časového obdobia môžeme tiež začleniť limnokvarcitové čepeľovité škrabadlo a rádiolaritové úzke rydlo z neďalekých Kochanoviec.
Presnejšie datovanie doteraz získanej paleolitickej kamennej industrie si však vyžaduje realizáciu
väčších systematických výskumov, a to nielen v chotároch už spomínaných lokalít, ale aj v širšom
okolí. Vďaka nim by sme sa dozvedeli viac o rozličných pracovných nástrojoch, o kamennej surovine,
potrebnej na ich výrobu, i o táboriskách, kde neustále horeli ohne paleolitických lovcov a zberačov.
Po ústupe ľadovca na sever európskeho kontinentu sa klimatické pomery začali zlepšovať
– uplynula však ešte nejaká doba, kým sa aj za Brekovskou bránou, pri vodách Laborca, začali
usadzovať prvé roľnícko-chovateľské spoločenstvá. Osadníci, ktorí si so sebou priniesli výdobytky
neporovnateľne vyspelejšej civilizačnej etapy – mladšej doby kamennej, resp. neolitu (6. – 4. tisícročie pred n. l.) – v Lackovciach i okolí zanechali určité stopy (tie dodnes svedčia o ich rôznorodých
aktivitách – o pestovaní kultúrnych plodín, o chove domácich zvierat, o výstavbe obydlí, o výrobe
kamenných nástrojov i kostených predmetov a o dokonalom zvládnutí výroby aj výzdoby keramiky). Pôsobenie týchto skupín (napr. na viacerých miestach v katastri susedného mesta Humenné)
výrazne doložili asi 7 000 rokov staré pamiatky z okruhu kultúry s východnou lineárnou keramikou, najmä však artefakty bukovohorskej kultúry. Jedna z bukovohorských osád bola situovaná
v chotári Humenného, na terase rieky Laborec. Nálezový materiál, ktorý sa podarilo vyzdvihnúť zo
zahĺbených sídliskových objektov, pozostával prevažne zo zlomkov tenkostenných nádob (hrúbka
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stien predstavovala 2 až 5 mm), často bohato zdobených, i z hrubostenných úžitkových foriem.
Štiepaná a hladená kamenná industria tvorila druhú významnú zložku nálezového súboru. Medzi
štiepanými nástrojmi jednoznačne dominovali čepele, našli sa tiež vrtáky i škrabadlá. V jednom výrobno-remeselnom objekte bolo zaznamenaných takmer 2 000 kusov obsidiánových nástrojov, čepelí, jadier a úštepov. Pri analýze zastúpenia jednotlivých druhov kamennej suroviny sa zistilo, že
prevažoval obsidián, menej početný bol limnokvarcit, rádiolarit a rôzne druhy rohovcov. V skupine
brúsených kamenných nástrojov bol zaznamenaný väčší počet sekeriek lichobežníkového tvaru
s rovným alebo vejárovito rozšíreným ostrím.
Doklady prítomnosti nositeľov neolitických kultúrnych tradícií boli objavené i v katastri samotných
Lackoviec. Na pravom brehu dolného toku Cirochy, v polohe Pod Velikou, sa pri prieskume našli zlomky štiepanej kamennej industrie (čepele, driapadlo i úštepy) – v zložení suroviny prevažoval obsidián a rohovec, len ojedinele bol zaregistrovaný pazúrik. Hladenú kamennú industriu v tejto kolekcii
reprezentoval fragment rohovcovej sekerky s oválnym tylom. Uvedené artefakty môžu svedčiť o
rozsiahlejšom neolitickom osídlení chotára obce – túto domnienku však musí potvrdiť len budúci
archeologický výskum. Súbor pamiatok neolitickej štiepanej kamennej industrie (čepele, škrabadlá
a úštepy, zhotovené z menilitového rohovca, iných rohovcov, ílovca, rádiolaritu a limnokvarcitu) bol
zaznamenaný aj v katastri Kamenice nad Cirochou. Do rovnakého obdobia – neolitu – sa radia tiež
hrubostenné nezdobené črepy z tela nádob a kamenné artefakty, ktoré boli zozbierané v chotári Kochanoviec. Kolekcia, pozostávajúca zo súdobých atypických fragmentov keramiky i štiepanej industrie, sa objavila i v Hažíne nad Cirochou.
Prvé skupiny pravekých kovolejárov sa začali v mikroregióne Lackoviec objavovať pravdepodobne
už od začiatku 2. tisícročia pred n. l. – v dobe bronzovej (záver 3. tisícročia – 7. storočie pred n. l.). To,
či sa usadili i priamo v Lackovciach, dnes ešte nevieme jednoznačne potvrdiť – v obci (konkrétne
v jej východnej časti) sa pri prieskume zatiaľ našli len keramické zlomky, datované do staršej doby
bronzovej. Osadu, asi 3 500 rokov starú, si však remeselníci – bronziari vybudovali v Humennom. Počas archeologického výskumu sa tu podarilo preskúmať 22 sídliskových objektov – z ich výplne sa
získali prevažne zlomky rôznych nádob. K zaujímavým objavom, dokladajúcim výrobu textílií, môžeme zaradiť nález deviatich, niekoľko kilogramov vážiacich hlinených závaží (nachádzali sa v jame
kruhového pôdorysu). Tieto predmety, vyrobené z hliny s prímesou drobného riečneho štrku, mali
zrezaný ihlanovitý i vajcovitý tvar (v hornej časti sa nachádzal otvor na zavesenie) a slúžili na napnutie osnovy textílie pri tkaní na zvislých krosnách.
Významnú skupinu pamiatok z tohto dejinného úseku predstavujú hromadné nálezy bronzových
predmetov. Jeden z nich bol objavený v roku 1955 pri výstavbe Sídliska I v Humennom. Depot, zaradený
do obdobia okolo roku 1 100 pred n. l., obsahoval dva bronzové meče liptovského typu, päť masívnych
luníc s ostrými hranami a malými otvormi a päť sekeriek s tuľajkou, uškom a vodorovným alebo hlboko vykrojeným ústím. Súbor dopĺňal bronzový tordovaný drôt s dĺžkou 40 cm. Z inej polohy v meste
pochádza bronzová sekerka s tuľajkou, uškom a oblúkovite tvarovaným ostrím, dlhá 9,5 cm – podobne ako depot ju datujeme do neskorej doby bronzovej. Súdobý črepový materiál bol zaznamenaný aj
v chotároch okolitých dedín – napr. v Kochanovciach a Hažíne nad Cirochou.
Nasledujúce historické dianie v okolí Lackoviec je pre nás zatiaľ veľkou neznámou – okrem fragmentu nádoby s jamkovou výzdobou ústia z Kochanoviec, ktorý patrí do laténskeho kultúrneho okru6
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hu, sa iné archeologické pamiatky z obdobia staršej i mladšej doby železnej, čiže doby halštatskej a
laténskej (7. storočie pred n. l. až prelom letopočtu) nateraz nepodarilo objaviť.
Osídlenie z mladšieho úseku doby rímskej (3. – 4. storočie n. l.) bolo zaregistrované pri novších terénnych aktivitách. Výraznejšie ho reprezentujú dva sídliskové objekty, ktoré boli preskúmané v chotári Humenného. Výplň jedného útvaru pozostávala zo sprašovej hliny, premiešanej s množstvom
uhlíkov, mazanice a veľkých riečnych okruhliakov. Počas výskumu v roku 1990 sa získala tvarovo
rozmanitá keramika – hlboké i plytké misy, vázovitá nádoba na nôžke, súdkovitá nádoba a zásobnica s okružím. Najvýznamnejší nález však tvorila bronzová spona v tvare „kačičky“ – takéto okrasy sa napr. v regióne juhozápadného Slovenska objavovali v rozmedzí od 60-tych rokov 2. storočia
do prvých desaťročí 3. storočia. Súveké fragmenty keramiky sa zaznamenali aj v okolitých obciach
– v severnej časti chotára Kamenice nad Cirochou boli počas zberových aktivít zachránené nezdobené zlomky sivej keramiky, pochádzajúce z rozhrania tela a dna nádob, a v Hažíne nad Cirochou sa
našiel črep jemnej sivej keramiky s kolkovanou výzdobou. Lackovce – spolu so susednými sídlami
– ležia na trase starých obchodných ciest, preto nie je vylúčené, že ďalšie nálezy z doby rímskej ešte
stále čakajú na svoje objavenie.
Dobu sťahovania národov (5. – 6. storočie) v lackovskom mikroregióne zatiaľ dokladá len ojedinelý nálezový celok z Humenného. Na tento súbor pamiatok z prelomu 5. a 6. storočia narazili robotníci
v 1,8 m hlbokej jame pri výstavbe budovy, ktorá dnes patrí VÚB. Podľa výpovede nálezcov sa tu nenachádzali žiadne zvyšky kostrového materiálu (ten by mohol poukazovať na hrob). Archeologickému pracovisku v Košiciach bola odovzdaná hrncovitá nádoba tmavosivej farby z jemného materiálu,
zhotovená na kruhu, ďalej džbán s mierne roztvoreným ústím a hrdlom, oddeleným od tela nádoby
plastickým rebrom, a valcovitá, ručne formovaná nádobka. Črepový materiál zastupovala hrubostenná, zle vypálená keramika sivej až sivočiernej farby. Stavbári objavili tiež železné držadlo vedierka
s oblúkovito ohnutými koncami a polovicu kamenného brúsika s otvorom uprostred.
Ďalšie – včasnostredoveké obdobie (6. – 10. storočie) – tiež nie je v danej oblasti doložené početnejšími archeologickými nálezmi. O prítomnosti Slovanov v blízkom okolí Lackoviec – konkrétne v humenskej polohe Pod Sokolom – svedčí hrubozrný fragment z rozhrania tela a dna nádoby (datuje sa do
7. až 8. storočia) i perla z čiernej sklenej pasty bikónického tvaru s viacfarebnou (zelenou, žltou, bielou
a červenou) výzdobou z 9. až 10. storočia, ktorá bola objavená počas zberu v polohe Krámová. Pamiatky slovanského charakteru boli tiež zaznamenané v chotári Hažína nad Cirochou – v jednej z polôh v
západnej časti obce sa našli fragmenty keramiky i železný nástroj (vrták) a na mieste s názvom Kouče
bolo odkryté slovanské sídlisko z 9. storočia (prebádal sa tu oválny, mierne zahĺbený sídliskový objekt).
Pri výskumných aktivitách na sídlisku boli ojedinele zaregistrované aj črepy z obdobia vrcholného
stredoveku.
I napriek tomu, že chotár Lackoviec je zatiaľ skúpy na archeologické pamiatky, nie je vylúčené, že
v blízkej budúcnosti tunajšia pôda vydá svedectvá o intenzívnejšom osídlení a my budeme schopní
zostaviť presnejšiu mozaiku dejinného procesu v tomto kúte Zemplína. Môže sa tak stať hocikedy,
preto je dôležité, aby boli o prípadných nálezoch informovaní ľudia najpovolanejší – archeológovia.
PhDr. Lýdia Gačková
Zemplínske múzeum Michalovce
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Obec v stredoveku
Významný slovenský historik, znalec stredovekých regionálnych dejín – univerzitný profesor Ferdinand Uličný – uvádza, že Lackovce založil zeman (šľachtic) Lacko v 13. storočí (podľa jeho mena
dostala názov aj obec) a v rámci územno-správneho členenia Uhorska patrila dedina do Zemplínskeho komitátu, od 13. storočia do Zemplínskej stolice.
Problematika prvej písomnej zmienky nie je do dnešných dní deﬁnitívne objasnená.
V staršej odbornej historickej literatúre môžeme nájsť údaj o tom, že meno obce sa prvýkrát spomína v listine z roku 1416, resp. z roku 1451.
Profesor Ferdinand Uličný v publikácii s názvom Dejiny osídlenia Zemplínskej župy (Michalovce 2001) však tvrdí, že najstaršia písomná zmienka o dedine pochádza z roku 1317 – ide o latinsky
písanú listinu, podľa ktorej uhorský kráľ Karol Róbert daroval Filipovi Drugetovi (Drugethovi), členovi významného francúzsko-talianskeho šľachtického rodu, rozsiahle majetky, ktoré boli predtým
skonﬁškované Petrovi, synovi Petena (okrem iných išlo aj o „possessionibus ... Laczafalva“). Uznávaná
historička – doktorka Miloslava Bodnárová – vo svojom príspevku v monograﬁi s názvom Dejiny Humenného (Humenné 2002) bližšie rozvádza obsah tejto listiny: „... ako ďalšie darované dediny sa popri
Humennom uvádzajú Ptičie, Kamenica nad Cirochou, Snina, Trnava pri Laborci, Zubné, Hažín, Ohradzany
(?), Jankovce (?), Hankovce (?), Lackovce (?), Kajňa...“
Väčšina stredovekých listín, týkajúcich sa obce Lackovce (tá patrila k humenskému panstvu), rieši
najmä majetkové záležitosti – spory či dedičstvá. Uviesť môžeme napr. to, že v roku 1416 sa Pongrácovci z Michaloviec a Eördegovci z Tibavy sťažovali (za svojich poddaných) na poddaných Žigmunda
Drugeta z Lackoviec a ďalších dedín kvôli porušovaniu chotárnych hraníc. Ďalší dokument z roku
1453 obsahuje súpis 71 obcí, ktoré patrili Drugetovcom – medzi nimi sa nachádzali i Lackovce.
V rokoch 1332 – 1337 sa v regióne Zemplína vykonal súpis i vyberanie pápežského desiatku (bolo
to za čias pápeža Jána XXII., ktorý sídlil v juhofrancúzskom meste Avignon). V uvedených záznamoch
sa nachádzajú i doteraz najstaršie známe písomné zmienky o mnohých zemplínskych stredovekých
rímskokatolíckych farách (medzi nimi je uvedená aj jediná farnosť v severnej časti Zemplína – v Humennom – s farským kostolom svätého Petra).

Pravdepodobne najstaršia písomná zmienka o Lackovciach (rok 1317, ŠA Prešov)
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V 14. storočí začalo na územie humenského panstva prenikať valašské, rumunské či rusínske obyvateľstvo zo susednej Užskej župy (Drugetovci ním doosídľovali svoje zemplínske majetky). Toto
obyvateľstvo si so sebou (okrem tradičných zvykov) prinieslo i vierovyznanie „východného obradu“
– v Lackovciach a blízkom okolí sa však v roku 1600 nenachádzala ani jedna pravoslávna farnosť (na
území dnešného humenského okresu jediná takáto farnosť sídlila v obci Nižná Jablonka).

Obec od roku 1526 do konca 17. storočia
Bitka pri Moháči v roku 1526 znamenala dôležitý medzník v našich dejinách. Turecké jednotky vtedy porazili uhorské vojsko a ďalších vyše 150 rokov ovplyvňovali vnútropolitický vývoj celej krajiny.
Okrem toho na kráľovský trón zasadla dynastia Habsburgovcov, čím sa Uhorsko na takmer 400 rokov
stalo súčasťou ich dŕžavy.
Po roku 1526 patrila obec Lackovce medzi malé sídla s nízkym počtom poddanského slovenského
obyvateľstva.
V roku 1598 sa uskutočnil prvý súpis domov v rámci celého Uhorska. V Lackovciach v tom čase
stálo spolu 7 sedliackych obydlí – zemepánovi Jurajovi Homonnaimu patrili 2 domy, Jánovi Ďuričkóovi (Gyuricskóovi) 4 domy a Eliášovi Fejérovi jeden dom (žiaľ, v súpise nie sú uvedené ďalšie stavby
– mlyny, šľachtické príbytky a pod.).
O 2 roky neskôr bolo v obci zaznamenaných päť obývaných poddanských domov a jeden príbytok
richtára.
Jednotlivé poddanské domácnosti pestovali poľnohospodárske plodiny (najmä obilniny a strukoviny), v chotári sa tiež nachádzali vinice – v roku 1576 dedinčania z úrody dorobili 150 holieb vína, o 20
rokov neskôr to už bolo vyše 3 000 holieb (začiatkom 17. storočia však miestne vinice viackrát zasiahli
neúrodné roky). Okrem toho sa Lackovčania venovali aj chovu hospodárskych zvierat (hovädzieho
dobytka, koní, ošípaných, oviec, kôz) a hydiny (sliepok, husí a kačíc). V obci, resp. v blízkom okolí žilo
i niekoľko ľudí, ktorí sa zaoberali remeslom (napr. mlynárstvom, kováčstvom či kolárstvom).
V priebehu 17. storočia – v dôsledku protitureckých vojen, protihabsburských povstaní, postupujúcej reformácie a následnej rekatolizácie – dedinčania stále
viac a viac chudobneli, nedošlo však k väčšiemu úbytku obyvateľstva (koncom tohto storočia bolo v obci zaznamenaných 10
poddanských domácností – 8 sedliackych a 2 želiarske).
Administratívne (v rámci Uhorska) patrili Lackovce do Zemplínskej stolice – jej prevažná časť sa rozprestierala v najvýchodnejšej oblasti dnešného Slovenska, menšia časť bola situovaná
na území súčasného Maďarska. Sídlo tejto väčšej územnej jednotky sa menilo – najprv to bolo mestečko Zemplín, potom
mesto Sárospatak (Blatný Potok). V erbe Zemplínskej stolice sa
nachádzali symboly (erbové ﬁgúry), ktoré najlepšie charakterizovali tento kraj – boli to 4 strieborné pásy (symbolizovali 4
Erb Zemplínskej stolice, župy
zemplínske rieky), dvaja anjeli, strieborná korunka, ryby, žalude
HISTÓRIA OBCE LACKOVCE
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(odkazovali na množstvo dubových lesov, kde sa pásli ošípané), klasy (znamenali množstvo úrodných
polí) a strapec hrozna (reprezentoval bohaté tradície vinohradníctva).
Významnú úlohu v živote Lackovčanov zohrávalo náboženstvo. V prvej polovici 16. storočia bývali
v dedine rímskokatolíci a na bohoslužby dochádzali do farského kostola v Humennom (od konca 15.
storočia tu stál aj františkánsky kláštorný chrám, ktorý bol zasvätený Panne Márii). V druhej polovici storočia začínajú do tejto oblasti prenikať myšlienky reformácie – humenská katolícka farnosť sa
postupne zmenila na farnosť protestantskú. Podľa zásady „Cuius regio, eius religio“ – „Čí je majetok,
toho je náboženstvo“ museli aj lackovskí katolíci z radov poddaných prijať protestantskú vieru svojich
zemepánov. Celý proces súvisel s patronátnym právom, ktoré malo v Uhorsku dlhodobú platnosť. Na
jeho základe mal každý patrón právomoc dosadiť do farnosti svojho kňaza. Vierovyznanie zemepánov – podľa starých feudálnych princípov – museli nasledovať všetci poddaní. Mnohí z nich to urobili
z osobného presvedčenia, ďalší jednoducho nemali inú možnosť, len sa prispôsobiť – v dedine, ani
v blízkom okolí totiž nebol žiadny iný farár. Zákonný článok č. 7 z roku 1647 však túto zásadu zrušil
– patronátne právo síce ostalo i naďalej v platnosti a patrón mohol obsadzovať fary podľa vlastnej
vôle, no poddaní už túto voľbu nemuseli rešpektovať (čiže ak zemepán vyznával inú vieru, sedliaci si
mohli zvoliť vlastného duchovného).
Od druhej polovice 17. storočia až do roku 1788 v humenskom kláštore i kostole opäť pôsobili františkáni – časť obyvateľstva v okolí sa i napriek tomu nevzdala protestantskej viery.

Obec v rokoch 1700 – 1848
V roku 1703 vypuklo posledné – najväčšie povstanie proti Habsburgovcom. Na jeho čelo sa postavil František II. Rákoci (Rákóczi). Vzbúrenci obsadili takmer celé územie dnešného Slovenska. Jadro
povstaleckého kuruckého vojska tvorili poddaní – medzi nimi boli aj mnohí Slováci.
V roku 1711 bol uzavretý satmársky mier – zmluva obsahovala všeobecnú amnestiu pre povstalcov, vrátenie ich majetkov (ale až po zložení prísahy vernosti panovníkovi) a garantovala nezmenenú
platnosť náboženských zákonov. V habsburskej monarchii tým začalo obdobie postupného zlepšovania vnútropolitickej situácie.
Začiatkom 18. storočia – konkrétne v roku 1715 – bývali v Lackovciach členovia štyroch poddanských domácností.
Po roku 1715, resp. 1720 sa do dediny prisťahovalo niekoľko nových obyvateľov – rímskokatolíkov,
veriacich „východného obradu“ i židov (v roku 1717 sa v obci napr. usadil jeden poddaný z Vyšnej Jablonky, v roku 1728 dvaja bratia z Hostovíc, v 30-tych rokoch 18. storočia bola v Lackovciach zaznamenaná aj jedna židovská rodina).
O pomeroch v dedine na konci prvej tretiny 18. storočia nás informuje významný učenec – polyhistor Matej Bel vo svojom latinskom rukopise o Zemplínskej stolici: „... (Lackovce) ležia oproti Hažínu
v kúte sútoku Cirochy s Laborcom. Dedinka je menšia a patrí humenskému panstvu.“
Dochované listiny z polovice 18. storočia spomínajú v obci tiež krčmu – postavená bola z dreva,
mala drevený komín, slamenú strechu a minimálne jednu miestnosť (výhradným dodávateľom alkoholických nápojov bol – na základe práva výčapu – miestny zemepán).
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V 18. storočí prebehlo v habsburskej monarchii prvé vojenské mapovanie – prvýkrát bolo
podrobne zmapované i územie dnešného Slovenska. Vojenskí kartograﬁ pracovali v Zemplínskej
stolici v rokoch 1769 – 1772, údaje na mapách doplnili v 80-tych rokoch 18. storočia. Lackovce (na
mape označené ako „Laczkovcze“) spájali cestné komunikácie s Humenným, Hažínom nad Cirochou
a Dlhým nad Cirochou. Neďaleko obce, smerom na Humenné, sa napájala cesta na Udavské. Severovýchodne od Lackoviec bol situovaný i menší lesný porast, cez ktorý viedla poľná cesta.
S menom osvietenskej panovníčky Márie Terézie je späté obdobie mnohých reforiem. Jednu
z najdôležitejších reformných snáh predstavovalo vyhotovenie celokrajinského urbára – išlo o tzv.
urbársku reguláciu. V súvislosti s týmto procesom obec Lackovce navštívili v roku 1773 poverení stoliční úradníci – ich úlohou bolo spísať povinnosti poddaných voči miestnym zemepánom.
K dispozícii mali deväťbodový dotazník. Na otázky komisárov odpovedal richtár a niekoľkí sedliaci. Z ich odpovedí sa dozvedáme, že poddaní vykonávali „ručnú“ robotu a hospodárili trojpoľným
systémom (jednu časť osievali jarinami, druhú oziminami a tretiu nechávali ležať úhorom). Obecný chotár bol hnojený vždy po štyroch rokoch, orba sa zvyčajne vykonávala dvojzáprahom. Lúky
boli charakterizované ako „dobré“, pasienky mali dedinčania „úzke“, na hospodárenie sa využívali
i záhrady. Les, resp. lesný porast sa v tomto období v Lackovciach nenachádzal. Dorobené poľnohospodárske produkty dedinčania predávali na trhu v Humennom, privyrábali si aj „furmančením“
a „ručnou“ robotou. Lackovčania tiež pravidelne platili árendu, cirkevný desiatok nedávali a namiesto zemepanského deviatku odvádzali desiatok. Miestnemu zemepánovi navyše prispievali
i rôznymi „dánkami“ (sliepkami, vajíčkami a pod.).
V Lackovciach sa urbárska pôda rozprestierala na 138 hektároch (ha) – hospodárili na nej členovia
dvadsiatich dvoch sedliackych rodín, ktorých „hlavami“ boli Michal Hajdučko, Juraj Hrindo, Pavol Hrindo, Andrej Vaľo, Pavol Vaľo, Juraj Behun, Ján Behun, Štefan Košický, Andrej Ihnát, Štefan Čakloš, Michal

Lackovce na mape (rok 1782)
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Súpis poddaných z Lackoviec v urbári (rok 1774)

Pandoš, Michal Megeľa, Peter Megeľa, Andrej Fečko,
Ján Fečko, Michal Soličov, Juraj Moloka, Pavol Goﬁč,
Michal Turovský, Ján Koščov, Michal Rusnaček a Ján
Rusnaček.
Poddaní v obci netvorili jednoliatu vrstvu – delili
sa do troch základných skupín. Sedliaci boli zdaňovaní od usadlostí – teda od množstva polí a lúk,
ktoré v dedine patrili k jednému domu s dvorom, záhradou a záhumním. Pôvodne išlo o taký kus pôdy,
ktorý zabezpečoval obživu jednej rodiny (zahrnuté
tu boli i predpísané dávky). Keďže populácia rýchlo
rástla, usadlosti sa začali postupne deliť (na polovičné a menšie). V 18. storočí usadlosti (u nás nazývané
ako „teleky“) už nebolo možné viac drobiť – hlavou
rodiny sa preto spravidla stal iba jeden zo synov.
Želiari (druhá vrstva poddaných, sociálne slabšia)
nemali usadlostnú pôdu, resp. výmera pôdy neprevyšovala jednu osminu bežnej miestnej usadlosti.
Bývali vo vlastnom dome s dvorom a záhradou,
prípadne žili u cudzích (tu však mali vlastnú domácnosť), živili sa najmä nádenníckou prácou, chovom
dobytka a povozníctvom. Posledná vrstva poddaných – podželiari – nemali ani dom, ani vlastnú domácnosť, spravidla bývali u cudzích (tu pracovali za

stravu, ošatenie a malú mzdu).
Výsledkom celého procesu urbárskej regulácie bol urbár – pre Lackovce bol vydaný v roku 1774.
Obsahoval súpis tunajšieho pozemkového majetku a maximálne povinnosti miestnych poddaných
voči jednotlivým zemepánom (propagovalo sa tiež pestovanie nových poľnohospodárskych plodín
– napr. zemiakov, kukurice či ďateliny). Každá lackovská rodina mala okrem roboty stanovenú aj peňažnú dávku. Dedinčania museli zemepánom dodávať tiež isté množstvo dreva na kúrenie, priadzu,
maslo, kapúny, kurčatá a vajcia. Nikto z poddaných nemal právo slobodného sťahovania.
V roku 1785 panovník Jozef II. (syn Márie Terézie) zrušil v Uhorsku nevoľníctvo, čím odstránil bezprávne postavenie poddaných a obnovil ich osobné slobody – mohli sa slobodne sťahovať, zakladať
si rodiny, vykonávať pracovné činnosti, dávať deti do škôl, disponovať vlastným majetkom, zemepán
ich nesmel z pôdy vyhnať ani usadiť v iných oblastiach. K vrchnosti tak boli poddaní viazaní už len
ekonomicky, prostredníctvom prenájmu pôdy. Všetky ich povinnosti vymedzoval urbár – ďalšie práce
od nich zemepáni už nesmeli vyžadovať (ak vrchnosť potrebovala niečo navyše, musela s poddanými
uzavrieť zmluvu a riadne im zaplatiť dohodnutú čiastku).
Presné informácie o zložení obyvateľstva (o demograﬁckej a sociálnej skladbe) a o počte domov
nám podáva celokrajinský súpis (tzv. jozefínske sčítanie) z rokov 1784 – 1787. Vyčítať z neho môžeme
to, že v Lackovciach vtedy žilo v tridsiatich dvoch rodinách celkovo 243 obyvateľov, stálo 30 domov
12
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a bývali tu len poddaní (sedliaci, želiari i podželiari) grófa Štefana
Čákyho (Csákyho).
Významný historik Anton Sirmai (Szirmay) vo svojej latinsky
písanej knihe o Zemplínskej stolici z roku 1803 v súvislosti s Lackovcami uvádza: „... (dedina Lackovce) je ﬁliálkou Humenného, má
270 jutár. Patrí grófovi Čákymu.“
Náboženské pomery boli i v tomto období dosť komplikované – postupne sa však stabilizovali.
Veľmi cenný materiál, ktorý dokumentuje vtedajšiu konfesionálnu štruktúru obce, predstavujú zápisy z dvoch vizitácií (kontrolných návštev) cirkevných hodnostárov – biskupov – z polovice 18. storočia.
Erb rodiny Csáky
V lete 1749 rozsiahlu humenskú rímskokatolícku farnosť navštívil jágerský biskup František Barkóci (Barkóczy) – vo ﬁliálnej obci Lackovce v tom čase bývalo 28
rímskokatolíkov (z toho 12 detí) a 65 gréckokatolíkov (z nich 19 detí).
V roku 1750 „vizitoval“ gréckokatolícku farnosť v Humennom mukačevský biskup Michal Manuel
Olšavský (z jeho záznamov sa dozvedáme, že v sídle farnosti pôvodne stál drevený gréckokatolícky
chrám – ten bol však začiatkom 18. storočia nahradený murovaným chrámom). Lackovce vtedy predstavovali ﬁliálnu obec farnosti a každá lackovská gréckokatolícka sedliacka rodina odvádzala humenskému kňazovi po 15 snopov zrna ročne.
V roku 1792 tunajší gréckokatolíci odovzdávali pre potreby humenskej fary 27 rýnskych forintov
a 40 grajciarov, zapojili sa tiež do výstavby novej murovanej farskej budovy – vozili na ňu kamenie
(fara bola nakoniec dokončená v roku 1792).
O živote miestnych gréckokatolíckych veriacich sa môžeme dozvedieť i zo súpisu mukačevského
biskupstva z roku 1806. V Lackovciach v tom čase žilo 24 gréckokatolíckych rodín – spolu 155 veriacich. Z nich 114 bolo schopných spovede (boli už po prvom svätom prijímaní) a 41 neschopných
spovede. V roku 1805 humenský duchovný pokrstil piatich a pochoval šiestich svojich lackovských
farníkov. Gréckokatolíci sa sobášili najmä medzi sebou – rímskokatolíkov si brali menej.

Zápis o Lackovciach v kanonickej vizitácii (rok 1749)
HISTÓRIA OBCE LACKOVCE
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Kostoly v okolí Lackoviec (začiatok 19. storočia)

Presné počty veriacich podľa jednotlivých konfesií sa nám zachovali z roku 1837 – v obci vtedy
bývalo 100 rímskokatolíkov (v roku 1804 bola humenská farnosť začlenená do košického biskupstva),
245 gréckokatolíkov (gréckokatolícka farnosť pripadla v roku 1816 prešovskému gréckokatolíckemu
biskupstvu) a 6 židov.

Obec v rokoch 1848 – 1918
Názov obce sa v písomnostiach do roku 1918 uvádzal v podobách „Laczfalva“, „Lackowce“, „Lácfalva“, „Lacfalva“ a dedina administratívno-správne patrila do Zemplínskej župy. Od roku 1920 sa variant
názvu „Lackovce“ stal oﬁciálnym pomenovaním dediny.
V roku 1848 uhorský snem zrušil v krajine poddanstvo – zanikli tým roboty a iné poddanské povinnosti, bývalí urbariálni poddaní dostali do spoločného vlastníctva tzv. urbársky majetok. Po roku
1853 pôvodne urbársku pôdu získali do vlastníctva jednotliví roľníci – za ňu i za lesné a pasienkové
časti však dedinčania museli i naďalej odvádzať robotu (až do roku 1896 – do prijatia zákona o výkupe zmluvných poddaných a želiarov).
Šľachta si vlastníctvo pôdy udržala i v tomto období a pozemky obhospodarovala vo vlastnej réžii
– dovtedy existujúce panské hospodárske celky (majere) sa však začali postupne meniť na panské
veľkostatky (v polovici 19. storočia boli najväčšími vlastníkmi pozemkov v intraviláne a extraviláne
Lackoviec i naďalej členovia grófskej rodiny Čákyovcov).
Všetci obyvatelia sa oﬁciálne stali osobne i majetkovo slobodnými.
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V Zemplínskej župe – v porovnaní s inými časťami Uhorska – k zmenám dochádzalo len veľmi pomaly. Väčšia časť pôdy tu bola rozdelená medzi množstvo samostatne hospodáriacich zemanov (každý
mal neveľkú výmeru), sedliakom bola poskytnutá možnosť odkúpiť si pôdu, ktorú dlhé roky obhospodarovali, a chudobnejší obyvatelia (bývalí želiari a podželiari) začali pracovať ako robotníci na poľnohospodárskych veľkostatkoch v okolí, resp. na statkoch drobných zemanov či bohatších gazdov.
Vďaka rôznym štatistikám a súpisom z posledných rokov 19. storočia poznáme veľmi dobre miestne demograﬁcké a hospodárske pomery.
V dedine prevládali menšie gazdovstvá – v roku 1897 tu bolo dokopy zaznamenaných 52 hospodárstiev. V chotári sa nachádzalo najviac ornej pôdy a pasienkov, menej bolo záhrad a lúk. Les chýbal
úplne. Pri hospodárení dominovala ručná práca, roľníci využívali tiež volské dvojzáprahy. V Lackovciach gazdovia chovali dokopy 95 kusov hovädzieho dobytka, 14 koní, 290 kusov hydiny a vlastnili 5
včelích rodín, v sadoch pestovali 146 ovocných stromov (z toho najviac sliviek).
V roku 1900 v obci bývalo 220 obyvateľov. Podľa národnosti boli najpočetnejší Slováci. V konfesionálnej štruktúre dominovali rímskokatolíci (130 dedinčanov), po nich nasledovali gréckokatolíci
(90 obyvateľov). Prevažná časť Lackovčanov sa živila poľnohospodárstvom, len niektorí pracovali v
remesle, obchode, resp. mali iné zamestnanie či povolanie. Vzdelanostná úroveň bola nízka – väčšina dedinčanov totiž nevedela ani čítať, ani písať.
Obytné domy si Lackovčania budovali najmä z dreva, strecha bola zvyčajne pokrytá slamou – „župou“.
Majetkové pomery tvorili významný prvok spoločenského postavenia jednotlivých obyvateľov
– na základe majetkového cenzu sa totiž prisudzovalo volebné právo (ešte neexistovalo všeobecné
volebné právo). V Lackovciach mohlo v tom čase voliť len niekoľko desiatok mužov.
V druhej polovici 19. storočia sa v obci rozšírilo vysťahovalectvo (najmä medzi gréckokatolíkmi)
– malo hlavne ekonomické dôvody (viacnásobná neúroda, zadlžovanie, hlad a pod.). Oblasť východného Slovenska totiž patrila medzi najzaostalejšie regióny v rámci celého Uhorska. Emigrácia za „veľkú mláku“ – do Ameriky – pokračovala aj začiatkom 20. storočia. Časť vysťahovalcov sa po získaní
peňazí vrátila domov a v dedinách postupne vytvorila osobitnú sociálnu skupinu – tzv. „amerikánov“.
Títo ľudia si stavali nové príbytky, od ostatných obyvateľov sa líšili aj obliekaním.
V roku 1895 patrili Lackovce – spolu s ďalšími obcami – do obvodu poštového, notárskeho a matričného úradu so sídlom v Kamenici nad Cirochou. Od tohto obdobia začali pracovníci notariátu
zapisovať údaje o narodeniach, sobášoch a úmrtiach do štátnych matrík – dovtedy túto povinnosť
mali len kňazi príslušných farských úradov (údaje zaznamenávali do cirkevných matrík).
Dôležité postavenie mal notár – akási „predĺžená ruka štátu“. Úrad, ktorý riadil, viedol takmer celú
agendu v danom obvode (na kamenickom notariáte si Lackovčania napr. vybavovali svoje majetkovoprávne záležitosti). Notár sa zúčastňoval – ako riadny člen – aj zasadnutí obecného zastupiteľstva
jednotlivých dedín, dohliadal na zákonnosť rozhodnutí samosprávy a spolu s richtárom a prísažnými
tvoril užšie vedenie obce.
Schôdze obecného zastupiteľstva (prevahu tu mali bohatší roľníci) zvolával a predsedal im richtár (maďarsky „biró“). Riadne zasadnutia sa konali dvakrát do roka (vždy v jari a jeseni), mimoriadne
podľa potreby. Ďalší orgán obecnej samosprávy predstavovalo obecné predstavenstvo – zasadalo
raz štvrťročne, schôdze zvolával a viedol opäť richtár.
HISTÓRIA OBCE LACKOVCE
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V cirkevnoprávnej oblasti sa nič nezmenilo. Rímskokatolíci a gréckokatolíci i naďalej patrili pod právomoc farských úradov so sídlom v Humennom, miestni židia prináležali k humenskému rabinátu.
Povinná šesťročná (od 6 do 12 rokov) školská dochádzka bola v Uhorsku zavedená v roku 1868
(rímskokatolícka ľudová škola v Lackovciach bola založená až po tomto roku – vznikla pravdepodobne okolo roku 1880). Táto zmena mala pozitívny vplyv na úroveň vzdelávania. V škole sa žiaci učili
hlavne čítať, písať, počítať, osvojovali si tiež základy náboženstva. Na písanie boli využívané tabličky
s griﬁtom (na jednej strane mali vodorovné riadky, niektoré z nich mali na druhej strane aj štvorčeky
na počty). V školských miestnostiach sa kúrilo drevom – to prinášala samotná školopovinná mládež.
Učiteľ sa istý čas striedavo stravoval v domácnostiach svojich žiakov.
Deti navštevovali vyučovanie iba v zime, lebo počas ostatných mesiacov museli pomáhať svojim
rodičom pri poľnohospodárskych prácach.
V lete 1914 začala 1. svetová vojna (trvala až do roku 1918), úrady vyhlásili mobilizáciu. Územie
dnešného Slovenska predstavovalo dôležitú oblasť – viedli tadiaľ totiž dôležité železničné trate, po
ktorých prebiehalo zásobovanie, doplňovanie bojujúcich armád či odsun ranených. Dejiskom bojovej konfrontácie sa počas zimy 1914 – 1915 stalo i severovýchodné Slovensko. Koncom novembra
1914 obsadilo Humenné a okolie ruské vojsko – rakúsko-uhorská armáda ho však postupne vytlačila
mimo slovenského územia. Prudké boje priniesli so sebou nielen citeľné straty na ľudských životoch,
ale tiež veľké materiálne škody.
Vojnové udalosti ovplyvňovali i celkovú sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľstva – zásobovanie
potravinami viazlo, ceny rástli rýchlym tempom. Z obchodov zmizlo pomaly všetko – múka, masť,
cukor, textil, obuv i petrolej. Rozkvital „čierny obchod“. Väčšina mužov bola mimo domova – na frontoch, množstvo pôdy zostalo neobrobenej. Bremeno prác na gazdovstvách tak museli niesť ženy
a deti. V lete 1915 sa k tomu pridružili aj rekvirácie obilia, zemiakov, dobytka – situácia sa ešte viac
zhoršila.
Na Slovensku – ako dôsledok bojov – zostali tisícky zajatcov z radov ruskej armády. Úrady ich využívali ako lacnú pracovnú silu na veľkostatkoch i na jednotlivých gazdovstvách – keďže robili dobre,
bol o nich veľký záujem.

Obec v rokoch 1918 – 1939
Dňa 28. októbra 1918 oﬁciálne vznikla Československá republika (ČSR). Obec Lackovce však až do
začiatku januára 1919 ostala pod správou dožívajúcich uhorských, resp. nových maďarských úradov
a ich brachiálnej moci. Napriek tomu, že víťazné mocnosti Dohody už 24. decembra 1918 stanovili
demarkačnú čiaru medzi Slovenskom a Maďarskom, regionálne úrady sa s tichým súhlasom budapeštianskej vlády snažili posunúť budúce hranice čo najďalej v prospech Maďarska. Najvýchodnejšiu
časť Slovenska postupne vojensky obsadili československí legionári.
Situácia v okolí Humenného bola veľmi komplikovaná – väčšina inteligencie, bohatší remeselníci
a židia rozprávali po nemecky alebo maďarsky a neprejavovali žiadne sympatie k práve zrodenej
ČSR. Plynule čítať a písať po slovensky vedeli iba niektorí ľudia z radov inteligencie, horšie sociálne
situovaní obyvatelia boli zväčša negramotní. V ľudových školách sa žiaci i naďalej učili po maďarsky,
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v úradoch boli zamestnaní maďarskí úradníci. Slovenské obyvateľstvo v jeho prípadných pročeskoslovenských prejavoch zastrašovali postupy maďarských žandárov.
Československí legionári obsadili mesto Humenné a jeho bezprostredné okolie dňa 13. januára
1919. V jari túto oblasť získali vojaci maďarskej Červenej armády (uvedenú skutočnosť „s nadšením“
prijala len menšia časť obyvateľstva), no československé vojsko ich za krátky čas vytlačilo. Situácia sa
stabilizovala až v druhej polovici roka 1919.
Lackovce patrili v tomto období – v rámci slúžnovského okresu Humenné – do obvodu poštového,
notárskeho a matričného úradu so sídlom v Kamenici nad Cirochou a četníckej stanice v Humennom.
Najbližšia telegrafná stanica bola v Kamenici, najbližšia železničná stanica sa nachádzala v Hažíne nad
Cirochou.
Príslušnosť k jednotlivým farským úradom sa nezmenila.
Žiaci z obce od 20-tych rokov 20. storočia navštevovali štátnu ľudovú školu v Kochanovciach, resp.
gréckokatolícku ľudovú školu v Hažíne nad Cirochou.
Po vzniku ČSR obec administratívno-správne patrila do Zemplínskej župy so sídlom v Trebišove,
neskôr v Michalovciach. Od 1. januára 1923 sa na Slovensku zriadilo 6 žúp – okres Humenné (kde
patrili aj Lackovce) bol začlenený do Košickej župy (neoﬁciálne Košickej veľžupy). O 5 rokov neskôr
župy zanikli a nahradilo ich tzv. krajinské zriadenie. Okres Humenné – až do roku 1939 – podliehal
Krajinskému úradu so sídlom v Bratislave.
Dňa 15. februára 1921 sa uskutočnilo prvé oﬁciálne sčítanie obyvateľstva v ČSR. V Lackovciach
v tom čase žilo 265 ľudí, stálo 52 domov a obecný chotár mal výmeru 341 ha. Národnostné a konfesionálne zloženie obyvateľstva v dedine je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Národnosť
Česko-slovenská
Rusínska (Ruská)
Židovská
Iná

Počet
236
20
7
2

Náboženstvo
Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Izraelitské
Iné a bez vyznania

Počet
173
85
7
0

Od roku 1923 bol najvyšším predstaviteľom samosprávy starosta (išlo o nové pomenovanie pre
richtára). Spomedzi seba si ho vyberali členovia obecného zastupiteľstva (išlo o kandidátov jednotlivých politických strán, resp. zoskupení, ktorí vo voľbách získali najviac hlasov obyvateľov – voličov).
V druhej polovici 30-tych rokov túto funkciu zastával Michal Pandoš.
Počas trvania prvej ČSR najvýraznejší vplyv v dedine mala Slovenská ľudová strana (neskôr Hlinkova slovenská ľudová strana – HSĽS).
Do dnešných dní sa nám nepodarilo získať hodnoverné doklady o existencii lackovského Dedinského hasičského zboru (DHS), hoci vieme, že v medzivojnovom období vypuklo v dedine niekoľko
požiarov (napr. v roku 1937).
Na prelome 20-tych a 30-tych rokov si rímskokatolícki veriaci – na podnet Jozefa Hajdučka – začali
(v strede obce) budovať vlastný murovaný kostol (patrila k nemu i drevená zvonica).
Do roku 1925 sa žiaci z Lackoviec učili doma – v dedine totiž chýbal kvaliﬁkovaný učiteľ. Po zavedení povinnej školskej dochádzky v roku 1927 začali kompetentné úrady riešiť nepriaznivú situáciu
v oblasti vzdelávania – v Lackovciach preto zriadili pobočku kochanovskej štátnej ľudovej školy (od
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1. januára 1928 sídlila v jednej provizórnej miestnosti). Na poste učiteľa tu pôsobil Štefan Rivňak, neskôr Vojtech Janek.
V lete 1929 bola v Lackovciach oﬁciálne zriadená štátna ľudová škola. Ako pedagógovia tu postupne pracovali Andrej Čierny (riaditeľ a učiteľ), Rudolf Bruger (riaditeľ a učiteľ), Viliam Galvanek
(výpomocný učiteľ) a František Haško (učiteľ). V školskom roku 1938/1939 úrady zrušili druhú triedu
(tá bola otvorená na začiatku školského roka 1934/1935) – v „jednotriedke“ učil už len Rudolf Bruger
(počas mobilizácie ho zastupovala učiteľka).
Na lackovskej štátnej ľudovej škole rímskokatolícke náboženstvo a od školského roka 1932/1933
aj gréckokatolícke náboženstvo vyučovali výpomocní pedagógovia.
Učitelia mali v tej dobe v dedine veľkú autoritu – okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa venovali tiež osvetovej a kultúrno-výchovnej práci (s menom učiteľa Rudolfa Brugera sa napr. spája zrod
tunajšieho ochotníckeho divadla i vznik organizovaného futbalu).
Po vyhlásení autonómie Slovenska (dňa 6. októbra 1938) sa politické a spoločenské pomery začali
meniť. O necelý mesiac neskôr – rozhodnutím veľmocí (Nemecka a Talianska) – prišlo Československo, resp. Slovensko o časť svojho územia – muselo ho totiž odstúpiť Maďarsku (išlo o smutne známu
tzv. Viedenskú arbitráž).
Po 6. októbri začali slovenskí „autonomisti“ v jednotlivých obciach zakladať „národné výbory“ (neskôr boli zrušené).
Dňa 18. decembra 1938 prebehli na území Slovenska prvé voľby do snemu Slovenskej krajiny. Toto
hlasovanie bolo akýmsi referendom – voliči svojím rozhodnutím zúčastniť sa a hlasovať (mohli odovzdať aj prázdnu obálku) zároveň odpovedali na otázku, či chcú „nové slobodné Slovensko“. V Lackovciach v deň volieb bola odovzdaná iba jedna prázdna obálka.
Ešte pred termínom konania volieb agrárna (republikánska) strana splynula s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS), čím vznikla HSĽS – Strana slovenskej národnej jednoty, a kompetentné
úrady zastavili činnosť, resp. zakázali komunistickú a sociálnodemokratickú stranu. Po týchto zmenách jedinou slovenskou politickou stranou zostala HSĽS.
Posledný decembrový deň roka 1938 prebehlo sčítanie ľudu. V Lackovciach sa k slovenskej národnosti prihlásilo 257 obyvateľov, k rusínskej jeden, k poľskej traja a k židovskej 7 ľudí. Rímskokatolícke
vierovyznanie uviedlo 172 občanov, gréckokatolícke 89 a izraelitské 7 dedinčanov.

Obec v rokoch 1939 – 1944
Hlahol kostolných zvonov ohlásil dňa 14. marca 1939 vznik nového Slovenského štátu. Po dedinách
sa konali verejné zhromaždenia, na ktorých inteligencia (notári, farári, učitelia) oboznamovala občanov so zmenenou spoločenskou situáciou.
O 9 dní neskôr armáda hortyovského Maďarska zaútočila na najvýchodnejšiu časť Slovenska
– začala tým tzv. Malá vojna. Po skončení bojov bol dňa 4. apríla 1939 podpísaný Protokol o hraničnej čiare medzi Slovenskom a Maďarskom – podľa neho maďarský štát získal aj 34 obcí z okresu
Snina.
Vyhlásením samostatného štátu si prívrženci HSĽS a členovia Hlinkovej gardy (HG) ešte viac upev18
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nili svoje mocenské pozície na regionálnej i celoštátnej úrovni, oponenti režimu boli preverovaní
a prenasledovaní (koncom roka 1939 bola HG založená tiež v Lackovciach).
Dňa 1. januára 1940 bola obec (ako súčasť okresu Humenné) pričlenená k novovytvorenej Šarišsko-zemplínskej župe so sídlom v Prešove.
V tom istom roku prebehlo ďalšie sčítanie obyvateľstva – v Lackovciach vtedy bývalo 262 ľudí,
v národnostnej a náboženskej štruktúre sa nič podstatné nezmenilo.
Volenú samosprávu, ktorú na vidieku reprezentoval starosta a obecné zastupiteľstvo, postupne
nahradzovali menované orgány – mala sa tým zabezpečiť hegemónia prívržencov HSĽS na nižšej
úrovni (novozriadený Župný úrad v Prešove v roku 1940, resp. v roku 1941 menoval do jednotlivých
obcí vládnych komisárov a členov ich poradných zborov).
Post vládneho komisára v Lackovciach obsadil Michal Rajnič (zároveň zastával i funkciu predsedu
miestnej organizácie HSĽS).
V roku 1941 okresní funkcionári konštatovali nespokojnosť roľníctva s nízkymi cenami obilia (cena
pšenice totiž klesla o polovicu – cena jedného páru čižiem potom zodpovedala cene dvoch metrických centov pšenice). K zhoršeniu životných podmienok obyvateľstva prispela aj katastrofálna neúroda poľnohospodárskych plodín v tom istom roku.
Do života lackovskej židovskej komunity začali postupne zasahovať tvrdé protižidovské opatrenia
– ich vyvrcholením bolo sústreďovanie občanov židovského pôvodu v roku 1942 a následná deportácia do koncentračných táborov (z dediny tak odvliekli 5 židovských rodín).
Zmenená vnútropolitická situácia po vyhlásení autonómie a po vzniku Slovenského štátu zasiahla
aj školstvo a kultúru.
Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠANO) v Bratislave z októbra 1940 museli novú lackovskú ľudovú školu, lokalizovanú v hone „Za mostkom“ (dokončená bola v roku 1939),
opustiť všetci žiaci židovského pôvodu. V nasledujúcom roku (na základe zákona č. 308/1940) správca
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej ľudovej školy odovzdal všetok hnuteľný i nehnuteľný školský majetok politickej obci Lackovce – učiteľov platil aj naďalej štát, no prevádzkové náklady školy už hradila
obec (v tomto období do školy dochádzalo približne 30 žiakov).
Na kultúrnom živote Lackoviec sa podieľali najmä žiaci miestnej školy (pôsobila tu napr. aj Hlinkova mládež) – pod vedením svojich pedagógov nacvičovali slávnostné programy či akadémie a prezentovali ich pri rôznych štátnych sviatkoch a výročiach.

Oslobodenie
Začiatkom augusta 1944 Župný úrad v Prešove vydal vyhlášku, podľa ktorej bol v obciach Šarišsko-zemplínskej župy nariadený zákaz nočného vychádzania. Od 4. augusta 1944 bolo územie župy
označené za operačné pásmo, koncom tohto mesiaca úrady prikázali jednotlivým dedinám ubytovať nemeckých vojakov v čase potreby (predstavitelia obcí boli zároveň informovaní o tom, že ak
nemeckí vojaci chcú od miestneho obyvateľstva potraviny či krmoviny, musia predložiť povolenie
od nemeckých armádnych zásobovacích skladov). Koncom septembra 1944 notárske úrady v rámci
ochrany civilného obyvateľstva (na základe úradného prípisu z vyšších miest) nariadili v jednotlivých
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dedinách zhotoviť vhodné kryty, zatemniť všetky okná, ďalej zakázali lúpať kukuricu, pohybovať
sa mimo obydlí po zotmení a vyháňať dobytok do záhrad a polí po súmraku. Každá domácnosť si
okrem toho musela pripraviť vodu, piesok, lopatu, sekeru, „kľuku“, rebrík a iné potrebné náradie na
hasenie prípadného požiaru.
V Lackovciach boli prechodne ubytovaní nemeckí vojaci – keď sa priblížil front, nariadili miestnym
obyvateľom evakuáciu.
Dedinu oslobodili vojaci sovietskej Červenej armády dňa 26. novembra 1944, o niekoľko dní neskôr
správu obce prevzal „národný výbor“.
Dr. Martin Molnár
historik
Zemplínske múzeum Michalovce
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Kalendárium udalostí po roku 1945
Rok 1945
Do 10. februára 1945 vo funkcii riaditeľa – správcu miestnej školy pôsobil Rudolf Bruger.
Nový školský rok 1945/1946 začal dňa 24. septembra 1945 (post učiteľa zastával Rudolf Mosnár).
Rok 1946
Obec spravoval Miestny národný výbor (MNV) v zložení Jozef Fic – predseda, Ján Košický – podpredseda, Juraj Hajdučko, Juraj Majerník, Michal Gača, Ján Tkáč, Andrej Fic, Andrej Ivaňo, Jozef Godžo, Ján Behun a Michal Pupan – členovia.
Dňa 11. marca 1946 bol pri škole založený „samovzdelávací krúžok“ – išlo o určitú inštitucionalizáciu
ochotníckeho divadla, ktoré sa v obci rozvíjalo najmä zásluhou Juraja Pandoša. Predstavenia nacvičovali žiaci i pracujúci občania a prezentovali ich na rôznych „divadelných pretekoch“ (krúžok činnosť
vyvíjal ešte v 50-tych a 60-tych rokoch).
Rok 1947
Funkciu predsedu MNV zastával Juraj Tkáč, podpredsedom bol Juraj Dolobáč.
Lackovce v tomto roku začlenili pod správu Obvodného úradu (OÚ) MNV v Humennom –obec
dovtedy patrila pod OÚ MNV so sídlom v Kamenici nad Cirochou.
Rok 1948
Vo februári 1948 moc v štáte získala Komunistická strana Československa (KSČ).
V obsadení funkcie predsedu MNV došlo v tomto roku k zmene – Juraja Tkáča vystriedal Jozef Fic.
Ukončili sa práce na elektriﬁkácii dediny.
Na poste učiteľa v lackovskej škole pôsobila Angela Pﬂégerová.
Rok 1950
Od školského roka 1950/1951 v miestnej jednotriednej škole postupne vyučovali Oľga Rantová, Ján
Sklenčár, Imrich Viršík, Štefan Vešlenyi a Mária Šaršalová.
Rok 1952
Od tohto roka začala pre najmenšie deti slúžiť materská škola.
V obci bolo založené prvé – menšinové (desaťčlenné) Jednotné roľnícke družstvo (JRD).
Rok 1954
Zanikla miestna materská škola.
Rok 1957
Novým predsedom MNV sa stal Jozef Godžo.
Rok 1958
Dedinčania založili celoobecné JRD – oﬁciálne tým zaniklo súkromné hospodárenie (do družstva
však odmietli vstúpiť dvaja roľníci).
V tom istom čase vznikla, resp. bola obnovená miestna organizácia Československého červeného
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kríža – funkciu predsedníčky zastávala Katarína Hrindová, v roku 1968 ju vystriedala lekárka Mária
Onušková.
Futbalový oddiel miestnej Telovýchovnej jednoty (TJ) Sokol Lackovce, ktorý činnosť vyvíjal už asi
10 rokov (prvými funkcionármi klubu po 2. svetovej vojne boli Michal Orendáč, Jozef Čižmár a Juraj
Dolobáč), zmenil svoj názov do podoby TJ Družstevník Lackovce.
Rok 1959
Dňa 1. septembra 1959 bola v škole zriadená druhá trieda – funkciu riaditeľa zastával Michal Hrinda,
post učiteľky obsadila Katarína Hrindová.
Rok 1960
V dedine pracoval Výbor žien, ktorý sa neskôr premenoval na Československý zväz žien – predsedníčkami postupne boli p. Ridziková, Mária Danková a Mária Onušková.
Rok 1961
Výbor miestnej organizácie Dobrovoľného požiarneho zboru mal 11 členov – funkciu predsedu organizácie vykonával Michal Orendáč, post veliteľa zastával Jozef Majický.
Rok 1962
Futbalový oddiel TJ Družstevník Lackovce pôsobil v okresnej súťaži – medzi aktívnych futbalistov
môžeme v tomto období zaradiť Jozefa Pupana, Jozefa Hajdučka, Andreja Košického, Cyrila Turovského, Michala Kaššaja, Štefana Fica, Jána Kalanina a Michala Gačoša.
Rok 1963
V obsadení funkcie predsedu MNV došlo k zmene – Jozefa Godža vystriedal Michal Miko.
Rok 1964
Za nového predsedu MNV bol zvolený Juraj Behún.
V tomto roku sa JRD Lackovce zlúčilo s JRD Kochanovce.
Rozbehli sa práce na výstavbe nového rímskokatolíckeho kostola.
Rok 1966
Zanikol miestny futbalový oddiel.
Rok 1967
Členovia lackovského MNV súhlasili so zlúčením obce s mestom Humenné.
Ukončili sa práce na miestnom rímskokatolíckom kostole (zasvätený bol Božskému Srdcu Ježišovmu).
Rok 1970
Podľa štatistických údajov z tohto roka žilo v dedine v šesťdesiatich piatich domácnostiach spolu
335 ľudí.
Rok 1971
Obec sa stala súčasťou mesta Humenné – MNV Lackovce bol zrušený a nahradil ho občiansky výbor.
24

HISTÓRIA OBCE LACKOVCE

Rok 1976
K 31. augustu 1976 bola zrušená lackovská Základná deväťročná škola (ZDŠ), žiakov preradili do ZDŠ
na Sídlisku II/A v Humennom (až do zrušenia lackovskej školy sa v pedagogickom zbore vystriedalo
niekoľko učiteľov – v poslednom školskom roku tu napr. pôsobili Katarína Hrindová a Alfréd Lipovský).
V rokoch 1976 – 1989 miestnu časť Lackovce v pléne MsNV Humenné zastupoval Juraj Pandoš.
Pozemky bývalého JRD Lackovce začalo od tohto roka obhospodarovať JRD Rozkvet Rovné.
Rok 1977
V bývalej školskej budove bola opätovne zriadená materská škola – riaditeľkou sa stala Mária Majerníková, na učiteľskom poste pôsobila Viera Bokočová.
Rok 1990
V prvých voľbách do orgánov samosprávy po „nežnej revolúcii“ miestnu časť Lackovce v humenskom mestskom zastupiteľstve reprezentovali dvaja poslanci – Ing. Eva Rondzíková a Alexander Kovaľ, neskôr jeden poslanec – Ing. Pavol Rajnič.
Zo spoločensko-záujmových organizácií, ktoré po roku 1989 pôsobili v Lackovciach, aktívnu činnosť
vyvíjala Únia žien (predsedníčka Ing. Monika Pastoráková)
Rok 1991
Športoví priaznivci obnovili v tomto roku futbalový oddiel – niesol názov TJ Slávia Humenné (na
čelo klubu sa postavil Ing. Teodor Uram).
Rok 1998
Vznikol petičný výbor za osamostatnenie miestnej časti Lackovce (na čele výboru stál Alexander
Kovaľ ).
Dňa 14. marca 1998 prebehlo referendum o osamostatnení obce – väčšina zúčastnených občanov
súhlasila s odčlenením Lackoviec od Humenného.
Rok 2000
Koncom roka 2000 post starostu samostatnej obce Lackovce obsadila Ing. Ľuboslava Hofericová,
poslancami obecného zastupiteľstva sa po voľbách stali Márián Žido, Jozef Dudiak, MVDr. Michal Tilňák, Peter Behun, Jozef Nazad, Michal Kaššai, Peter Barančík, MUDr. Jozef Ridzik a Martin Pandoš.
Rok 2001
V obci bola založená Urbárska spoločnosť Lackovce – do čela novozvoleného výboru sa postavil
Matúš Majický.
Na základe výsledkov zatiaľ posledného sčítania ľudu, domov a bytov malo v obci trvalý pobyt 562
obyvateľov a stálo tu 141 domov (z nich 9 bolo neobývaných). V národnostnom zložení dominovali
Slováci (98,22  obyvateľstva), Rusíni, Ukrajinci, Česi a Nemci boli zastúpení len skromne. Najviac ľudí
sa v rámci konfesionálnej štruktúry prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi (77,94  občanov), na druhom
mieste skončila gréckokatolícka cirkev (15,84 ). Ostatné vierovyznania boli zastúpené len v minimálnej miere – niekoľko Lackovčanov tiež uviedlo, že je bez vyznania.
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Rok 2002
V tomto období sa v dedine riešila problematika výstavby Domu smútku. Po verejnej schôdzi občanov (dňa 28. februára) a po prijatí uznesenia obecného zastupiteľstva (z dňa 4. júla – piati poslanci
hlasovali za a štyria proti zámeru) samotná realizácia – formou brigád – začala 16. júla (projekt vypracoval Ing. Cyril Turovský, časť pozemkov na tento účel darovali Juraj Pandoš, Alžbeta Ivaňová, MUDr.
Mária Onušková, Mária Vojtanovská a Gabriel Pandoš).
Starostkou dediny sa opätovne stala Ing. Ľuboslava Hofericová, do obecného zastupiteľstva boli
zvolení MVDr. Michal Tilňák, Jozef Nazad, Marián Žido, Klára Kudelásová, Ing. Michal Danko, Jozef
Behun a Peter Tomečko.
Starší občania Lackoviec si v tomto roku založili miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov.
Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky schválila obecný erb, vlajku a pečať
– motív erbu vychádza z odtlačku pečate z 19. storočia a tvorí ho „v modrom štíte na zelenej pažiti
zlatý skáčuci pes, ktorý chytá zlatého zajaca vo výskoku“.
Rok 2003
V jesenných mesiacoch bol obnovený futbalový klub, ale už s novým názvom – Športový klub (ŠK)
Slávia Lackovce (post predsedu klubu obsadil Peter Tomečko).
Obyvatelia obce v tomto roku dokončili Dom smútku – dňa 15. novembra 2003 ho vysvätil pomocný košický biskup Bernard Bober.
Rok 2004
Začala rekonštrukcia miestneho futbalového ihriska a rozšírenie jeho plochy (ﬁnančné prostriedky
zabezpečil obecný úrad, na samotných prácach sa formou brigádnickej činnosti podieľali občania
i členovia tunajších spoločenských organizácií).
Rok 2005
V novembri 2005 samospráva rozbehla ďalšie investičné akcie – rekonštrukciu materskej školy
a rozšírenie budovy prvého obecného úradu i kultúrneho domu o prístavbu.
Zostavili
Dr. Martin Molnár a Mgr. Matej Starják
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