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(Koncoročná schôdza Jednotného roľníckeho družstva) 

 V mesiaci február sa konalo koncoročné zasadnutie JRD. Zúčastnili 

sa na ňom aj okresní delegáti zo Šurian. Účtovník Elek Dojcsán referoval 

o finančnej situácii minulého roka, o vynaložení financií, ďalších 

investíciách a ich metódach. V úvode predseda JRD Jozef Szmatana stručne 

informoval o minuloročných výsledkoch Jednotného roľníckeho družstva. 

Poukázal na jednotlivé chyby, nesprávne hospodárenie a jeho škodlivé 

dôsledky. Povrchná práca škodí členom družstva. Vzájomne si spôsobujeme 

škodu, ak nevieme vykázať lepšie výsledky, čím sa nemôže zlepšovať ani 

pracovná súdržnosť členov. 

 Po tomto zootechnik Ján Dojcsán predstavil výsledky a neúspechy 

dosiahnuté v minulom roku v živom inventári. Vo svojom referáte vysvetlil, 

že ich čaká ešte veľa práce, aby sa dosiahol kvantitatívny, ako aj kvalitatívny 

plán živého inventára. V tejto spojitosti poukázal na nedostatočné zásobenie 

zvierat bielkovinami a z toho vyplývajúce zníženie dojnosti. V jarných 

mesiacoch bolo nedostatok zeleného krmiva, čo bolo spôsobené tým, že 

agronóm nenaplánoval dostatok stebelnatého krmiva, v dôsledku čoho už 

v januári nebolo krmivo ani podstielka, a stav živého inventára sa zhoršil. 

Aby sa dalo nejako vydržať do kosenia lucerny, muselo sa nakúpiť krmivo a 

podstielková slama od jednotlivých JRD za hotovosť, čím bola členom 

spôsobená značná škoda. Pre ošípané a operence bolo treba kúpiť niekoľko 

metrákov kukurice. Vedenie družstva požiadal, aby v budúcnosti venovalo 

väčšiu pozornosť produkcii krmiva potrebného pre zvieratá – aby zasiali viac 

krmiva, lebo najväčší zisk družstva sa dosahuje z dobre živených 

a chovaných zvierat, a iba týmto spôsobom možno u zvierat dosiahnuť nárast 

hmotnosti. 

 Po záverečnej reči sa začali dlhotrvajúce pripomienky, ktoré zapísali 

do zápisnice. Následne sa v kultúrnej miestnosti začala obvyklá tanečná 

zábava, na ktorej hrala miestna džezová kapela. Po vydarenom kotlíkovom 

guláši, do ktorého pridali aromatické kýrske víno, zakončili koncoročnú 

schôdzu zábavou, ktorá trvala až do rána.  

(Stabilizácia Kčs) 

 1. júna bolo prehodnotenie, stabilizácia československej koruny. 

Peňažná reforma už bola veľmi potrebná, keďže hodnota starej koruny sa 

značne zhoršila, nezodpovedala požiadavkám socialistického napredovania. 

Náš štát vydal nové bankovky. Stará koruna bola prehodnotená v pomere 



 

1:5, peniaze v súkromných rukách boli štátnymi bankovými inštitúciami 

vymenené v pomere 1:50. Občanom, ktorých peniaze ležali doma na dne 

debny, vymenili peniaze v pomere 1:50.  Podľa približných výpočtov 

obyvatelia našej obce zamenili cca 16 miliónov korún. 

 Bankovka s najväčšou hodnotou bola stokorunová bankovka. Po tej 

nasledovali 50-, 25-, 10-, 5- a 3-korunové bankovky. Medzi drobné patrili 

jednokorunové a 50-, 25-, 10-, 3, a 1-halierové mince. Jednohalierovka bola 

v obchodoch používaná ako platidlo veľmi málo, iba v bankách mala 

zúčtovacia hodnotu. 

(Peňažná reforma) 

 Prehodnotenie peňazí vyvolalo medzi ľuďmi negatívny ohlas, nedalo 

sa už ďalej pokračovať v čiernom obchodovaní, vo zvyšovaní cien, peňazí 

bolo menej a boli menej stabilné. Štát považoval za potrebné, aby za účelom 

zabránenia špekulácií s valutami a stabilizácie hodnoty československej 

koruny vydal nové peniaze. Po prehodnotení peňazí za zvýšila aj kúpna sila 

pracovníkov, súkromne hospodáriaci roľníci boli zase nútení predať svoje 

zbytočné plodiny, aby sa dostali k peniazom. 

(Premnoženie pásavky zemiakovej) 

 Pásavky zemiakové spôsobili v tomto roku veľa škôd na úrode 

zemiakov. Aj ovocné stromy boli značne zaplavené húsenicami, tzv. 

spriadačmi americkými. Kým na Hornej zemi ledva poznali tzv. mandalinky 

a spriadače, v tejto oblasti boli premnožené v takej miere, že sa stalo 

potrebným ničenie škodcov pomocou úradných opatrení. Na zber pásavky 

bola spustená akcia. Školákov poslali na polia, aby pozbierali týchto 

škodcov. Stonky zemiakov postriekali rôznymi chemikáliami, po ktorých 

zahynuli. 

 


