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Vážení spoluobčania, vážení čitatelia,

myšlienka pripraviť vydanie knihy o histórii nášho mesta pretrváva-
la už dlhší čas a jej vydanie sa odkladalo na neskoršie obdobie. V roku 
2005 sme usúdili, že ten čas nastal. Práve teraz, v dobe mnohých spolo-
čenských zmien, ako aj pozitívnych zmien v našom meste, je potrebné 
dať pre nás všetkých výpoveď o minulosti, ktorej poznanie by malo byť 
základom pre našu prítomnosť, ale najmä by mala byť odkazom pre bu-
dúcnosť nášho mesta a ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. 

Na samom začiatku sme oslovili historičky Štátneho archívu v Levoči, 
pracovisko v Poprade, aby nám pomohli pri príprave tejto knihy. Neskôr 
sme oslovili niektorých z vás a ďalších, ktorí rôznym spôsobom prispeli 
k zozbieraniu cenných materiálov a informácií o našom meste a o všet-
kom, čo s ním súviselo a tvorilo významnú súčasť dejín jeho života.

A tak sa zrodila kniha, ktorou vám chceme priblížiť naše mesto v to-
ku historických súvislostí až po súčasnosť. Táto kniha má tiež ambíciu 
byť pozvánkou do nášho mesta za poznávaním nielen jeho histórie a našich predkov, ale aj histórie oko-
litého Spiša, a to v roku, keď uplynulo 735 rokov od udelenia mestských práv a výsad pre Spišskú Belú. 
Naši predkovia nám zanechali mnoho pozoruhodností a historických zaujímavostí o živote mesta, jeho 
obyvateľov a našou snahou je priblížiť vám to prostredníctvom predkladanej knihy. 

Čo nás môže najviac mrzieť, je skutočnosť, že rozsah knihy bol limitovaný. Nie všetko, čo sa poda-
rilo získať o minulosti nášho mesta, sa v nej nachádza a niektorým z vás v nej niektoré skutočnosti, in-
formácie či iné súvislosti možno budú chýbať. Ale musíme poznamenať, že kolektív autorov sa snažil 
v zhutnenej forme zachytiť tie najdôležitejšie okamihy života Spišskej Belej, a to aj také, ktoré doposiaľ 
z rôznych dôvodov neboli publikované. O našom meste je v archívoch na Slovensku i v zahraničí mno-
ho materiálov a dokumentov, ktoré sa do tejto knihy nedostali. Hoci Spišská Belá nebola slobodným 
kráľovským mestom, svojou bohatou históriou sa vyrovná mnohým z nich. 

Už spomenuté množstvo archívnych materiálov a fotografií v nás vyvoláva otázku, či zostaneme len 
pri tejto monografii. Pevne verím, že aj v budúcnosti sa mesto rozhodne pokračovať v tejto snahe a nájde 
potrebný priestor aj pre vydanie ďalšej hodnotnej publikácie o našej minulosti i súčasnosti. Veď žijeme 
v dobe mnohých zmien, keď aj naše mesto dostáva novú tvár a prinavracia sa mu pozícia významného 
miesta na mape regiónu. V najbližšom období určite bude dosť možností, ako tento cieľ naplniť a vytvo-
riť z neho príjemné miesto pre tých, ktorí v ňom zostali, ako aj pre tých, ktorí sa doň budú vracať. 

Táto kniha je osobitne venovaná dvom veľkým osobnostiam spišskobelianskeho života, ktoré, aj keď 
v rôznych časových obdobiach, zozbierali a zaznamenali vo svojich prácach cenné informácie o minu-
losti Spišskej Belej. Týmito osobnosťami sú Samuel Weber a Michal Griger. 

Publikácia je výsledkom práce mnohých ľudí, a preto vo svojom mene, ako aj v mene tých, ktorí ju 
budú čítať, chcem poďakovať všetkým autorom, osobitne zostavovateľke knihy PhDr. Zuzane Kollárovej 
a tiež tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej napísaniu poskytnutím informácií, dokumentov, 
fotografií či vlastných životných skúseností. Osobitné poďakovanie patrí Michalovi Grigerovi (in me-
moriam), ktorý v posledných rokoch svojho života ako zostavovateľ ročeniek o histórii Spišskej Belej dal 
tejto knihe pevný základ. 

Želám našej knihe, aby bola pútavým čítaním pre všetkých, ktorí po nej siahnu, aby čitateľov obo-
hatila o poznatky, ktoré doposiaľ nemali, a najmä aby bola motiváciou pre všetky generácie žijúce v na-
šom meste pokračovať v tvorbe hodnôt, ktoré po sebe zanecháme a ktoré budú určite raz zdokumento-
vané rovnakým spôsobom, ako sa to stalo v tejto knihe. 

V Spišskej Belej 1. septembra 2006

 JUDr. Štefan Bieľak
 primátor mesta
 JUDr. Štefan Bieľak
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Poloha mesta 

Máloktoré slovenské mesto má takú atraktívnu 
polohu ako Spišská Belá. Návštevník, ktorý po-
stojí za pekného počasia na okraji mesta, uvidí 
na západe panorámu Vysokých a Belianskych 
Tatier, náhle vystupujúcich z roviny Popradskej 
kotliny. Zľava v nej dominuje Slavkovský štít 
(2452 m),1 ktorého rázsocha pokračuje cez vý-
raznú Bradavicu (2476 m), Kupolu (2420 m) až po 
Východnú Vysokú (2428 m) v hlavnom hrebeni 
Tatier, ktorý už ďalej zakrýva Lomnický hrebeň 
s prečnievajúcim Prostredným hrotom (2441 m). 
Stred tatranskej panorámy tvorí skupina šty-
roch nádherných vrcholov: Lomnického štítu 
(2633 m), Pyšného štítu (2621 m), ktorý vyčnieva 
ponad hrebeň Vidiel, ďalej Kežmarského štítu 
(2556 m) a Malého Kežmarského štítu (2514 m). 

Scenéria pokračuje doprava Čiernym štítom 
(2429 m), pyramídami Kolového (2418 m) a Jah-
ňacieho štítu (2229 m), za ktorými nevýrazná 
Belianska kopa (1835 m) a rozložitý Bujačí vrch 
(1946 m)2 už patria k Belianskym Tatrám. Skúse-
ný pozorovateľ môže ďalekohľadom ponad ráz-
sochu Slavkovského štítu rozoznať v diaľke aj 
siluetu Zadného Gerlachovského štítu (2606 m) 
a vrcholovú časť Gerlachovského štítu (2654 m). 
Kruhový výhľad na severe vypĺňa hrebeň Spiš-
skej Magury s predsunutou Vojnianskou horou 
(930 m), na východe zalesnené výbežky Levoč-
ských vrchov s dominantnou Ihlou (1282 m), 
na juhu Nízke Tatry s masívom Kráľovej hole 
(1946 m) a lesnaté vrchy Spišsko-gemerského 
krasu (Slovenského raja).

Katastrálne územie

Z geomorfologického hľadiska je súčasné ka-
tastrálne územie (k. ú.) Spišskej Belej a Strážok 
zaradené do Fatransko-tatranskej oblasti, do cel-
ku Podtatranskej kotliny. Pri detailnejšom čle-
není sa nachádza v podcelku – v severnej časti 
Popradskej kotliny v mierne zvlnenej Kežmar-
skej pahorkatine. K. ú. Spišskej Belej je tvorené 
vlastným katastrálnym územím a od 1. 1. 1972 aj 
katastrálnym územím pričlenenej obce Strážky. 
Z pôvodného chotára Spišskej Belej bola naria-
dením SNR č. 52 zo dňa 15. 3. 1947, s platnosťou 
od 26. 5. 1947, odňatá jeho väčšia západná časť 
pre vytvorenie samostatnej obce Vysoké Tatry, 
ktorej katastrálne územie vzniklo z odobratých 
častí katastrov 22 podtatranských obcí.3 Záko-
nom SNR č. 11 zo dňa 18. 12. 1948, s platnosťou 
od 1. 1. 1949, sa súčasne odňal Spišskej Belej aj 
jej majetok – tatranské lesy a pasienky, ktoré 
boli začlenené do vznikajúceho Tatranského ná-
rodného parku v roku 1950, časť v k. ú. Lendak 
k Vojenským lesom a majetkom v Kežmarku. 
Tento majetok sa vrátil mestu až v rokoch 1993 
a 1994.4 Napriek obnoveniu majetkovej hranice, 
ktorá bola do r. 1950, katastrálne územie odňa-
té v roku 1947 ostalo i naďalej v katastri a právo-
moci mesta Vysoké Tatry (k. ú. Tatranská Lom-
nica).

Historický chotár Spišskej Belej sa dokáza-
teľne začal vytvárať už tesne po tatárskom vpá-
de v prvej polovici 13. st., keď bolo toto územie 
kolonizované nemeckými kolonistami. Belian-
ska skupina kolonistov sa usadila na území už 
vymedzenom existujúcou maďarskou pohranič-
nou pevnosťou v Strážkach (Eur) a slovanskou 
osadou Stragar (neskôr Bušovce). Jej obyvatelia 
spolu s maďarskou vojenskou posádkou stráži-
li opevnenú Uhorskú bránu (porta Hungariae) 
pred vstupom do konfínia (pohraničia) s Poľ-
skom, ktorá bola zabezpečená zásekmi prehra-
dzujúcimi údolie Popradu za riečkou Biela na te-
rajšom vrchu Tatárka.5 Na rozdiel od susedného 
Kežmarku, ktorý má svoju metačnú (ohraničujú-
cu) listinu už z roku 1251, Spišskej Belej sa taká-
to listina z 13. st. nezachovala. Jej chotár v 13. – 
14. storočí vieme určiť len z metačných súdobých 
listín okolitých obcí.

Južnú hranicu chotára so Strážkami tvoril 
potok Čierna voda od sútoku s Krivodolom až 

Prírodné pomery

1  Vysoké Tatry. Turistická mapa 1 : 25 000. 4. vyd. Har-
manec : VKÚ, 2004. Nadmorské výšky sú v celých 
metroch, bez zaokrúhľovania.

2  Pôvodný názov Stirnberg (Čelný vrch) sa chybnou 
transkripciou začiatkom 20. st. zamenil na Stierberg, 
následne preložený do slovenčiny ako Bujačí vrch.

3  HOUDEK, Ivan – BOHUŠ, Ivan: Osudy Tatier. Brati-
slava 1976, s. 166 – 167.

4  Organizačný poriadok Lesov mesta Spišská Belá zo 
dňa 30. 10. 1996, článok 1: Protokol o vrátení majet-
ku mesta Spišská Belá prerokovaný a podpísaný so 
Správou TANAP-u dňa 31. 3. 1993 a s Vojenskými 
lesmi a majetkami v Kežmarku dňa 18. 1. 1994 na zá-
klade Zákona č. 306/92 Zb.

5  NOVÁK, Andrej: Kto založil Spišskú Belú? In: Ozve-
ny, príloha Podtatranských novín, č. 10, s. 2. Podtat-
ranské noviny, 14. 12. 2004, č. 51 – 52.
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po vtok do Popradu, čo dokazujú listiny najmä 
z rokov 12906 a 13027. Južná hranica s Rakúsami 
začínala od sútoku Krivodolu s Čiernou vodou 
a pokračovala proti jej prúdu do terajšej Doliny 
Siedmich prameňov v Belianskych Tatrách, kde 
cez prítok, dnešný Milý potok, prechádzala do 
sedla Červená hlina, odtiaľ viedla priamočia-
ro dolinou a cez Biele pleso vystupovala až na 
hrebeň Vysokých Tatier (podľa listiny z r. 1310)8. 
Východnú hranicu Spišskej Belej vždy tvorila 
rieka Poprad od vtoku Čiernej vody, po prúde, 
až po vtok Hlbokého potoka pri Bušovciach. Na 
pravom brehu Popradu bolo od r. 1272 územie 
šľachtickej rodiny Berzeviciovcov (Berzeviczy), 
kde vznikla Krížová Ves9. 

Severnú hranicu Spišskej Belej, s Bušovcami 
(Stragar), tvoril Hlboký potok, od ústia do Po-
pradu západným smerom proti prúdu, kde ďalej 
hranica viedla severne spojnicou medzi týmto 
potokom a riečkou Biela (fluvius Bela). V ďal-
šom priebehu hranica stúpala proti prúdu Bielej 
až po cestu na Spišskú Maguru, ako to dokladá 
listina z r. 128210. Riečka Biela bola prirodzenou 
severnou hranicou aj chotárov Výbornej a Len-
daku, hranica stúpala podľa listiny z r. 128911 
proti jej prúdu až na hrebeň Belianskych Ta-
tier. Západnú hranicu Spišskej Belej, ktorá pre-

6  ŠA LE, pobočka Poprad: Magistrát mesta Kežmarok 
(ďalej MM K) 92/1536 perg. 

7  SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epis-
tolaria Slovaciae 1. Bratislava 1980, nr. 144, s. 86.

8  SCHMAUK, Michael: Supplementum Analectorum 
terrae Scepusiensis II. Szepesváraljae 1889, nr. XXVI, 
s. 33 – 35; SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica ..., 
nr. 796, s. 343. Listina z roku 1310 sa nesprávne inter-
pretuje ako metačná listina Spišskej Belej. Ide však 
o metačnú listinu Rakús, ktorou kráľ Karol Róbert 
poveril Spišskú kapitulu vymedziť rakúsky majetok 
Ladislava a Franka z Vlkovej vo vzťahu k susedom 
– Nemcom z Belej zo severu a Nemcom z Kežmarku 
z juhu. Hranicu Rakús s Kežmarkom podľa listiny 
tvorila Kežmarská Biela voda (Weyswasser) od spoj-
nice s Krivodolom proti prúdu až k dvom jazerám 
a odtiaľ na hrebeň Tatier. Až do r. 1429, keď Kežma-
rok získal od kráľa Žigmunda Rakúsy ako poddan-
skú obec, chotár Spišskej Belej s Kežmarkom spolu 
v Tatrách nesusedil, medzi nimi bol chotár Rakús. 

9  VARSIK, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny III. 
Bratislava 1977, s. 197.

10  VARSIK, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny..., 
s. 195 – 198. Kráľ Ladislav IV. daroval trom synom 
Zumbotha a komesovi Arnoldovi roku 1282 zem 

Beliansky rybník. Foto Andrej Novák

pájala severnú hranicu na riečke Bielej s južnou 
hranicou na hrebeni Vysokých Tatier nad Do-
linou Bielych plies, nemáme doloženú žiadnou 
známou listinou z 13. – 14. storočia. Až v listi-
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ne z r. 143512 sa potvrdzuje priebeh hranice z ob-
lasti terajšieho Kopského sedla nadol cez Zadné 
Meďodoly k okraju lesa (silva nigra), kde hrani-
ca odbočovala doprava na vrchol nemenovanej 

kamennej hory (Ždiarska vidla)13, z ktorej kle-
sala k Bielemu potoku (Weissenseifen), dnešný 
Rígeľský potok14, cezeň k riečke Biela (Belbach). 
Hranica teda prechádzala terajšou Monkovou 
dolinou a nie je žiadny archívny doklad o tom, 
že by hranica v 13. – 14. st. (i neskôr) prebiehala 
cez západnejšiu, ťažko prístupnú Tristársku do-
linu, ako sa to zvyklo mylne uvádzať.

V 16. – 17. storočí dochádzalo k ustavičným 
hraničným sporom a spochybňovaniu severnej 
hranice na riečke Biela šľachtickou rodinou Hor-
váthovcov z Plavča, vlastniacich Dunajecké (Ne-
decké) panstvo, čo viedlo Spišskú Belú nakoniec 
k vyplateniu niektorých sporných častí (okolie 
Javorinky a Širokého úplazu pri Ždiari) v roku 
167115, aby sa vyhla neistým súdnym sporom, 
hoci toto územie mesto vlastnilo a užívalo už od 
13. storočia. V r. 1757 došlo medzi Spišskou Belou 
a rodinou Horváthovcov k dohode o priebehu 
západnej hranice, a to v časti od Ždiarskej vidly 
bočným hrebeňom až pod Hlásnu skalu (Schall-
wand), kde hranica ďalej viedla naprieč terajšou 
Monkovou dolinou cez sedlo do susednej doli-
ny potoka Kempen, ktorý tvoril novú hranicu 
až po sútok s riečkou Biela16. Spišská Belá tým 
prišla o časť územia medzi hranicou z r. 1435 na 
Rígeľskom potoku a potokom Kempen. Avšak 

Stragar a Čierny les s metáciou územia i voči Sasom 
z Belej.

11  ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. 
Praha a Bratislava 1932, s. 281. Komes Rikolf z rodiny 
Berzeviciovcov dal r. 1289 Theodorovi z Mlynice les 
Ruda na kolonizáciu. Hranica územia začínala od 
Výbornej a viedla proti prúdu riečky Bielej ( fluvius 
Bela) do Snežných hôr (Belianskych Tatier) až k hra-
niciam s Poľskom a spätne horami (Spišskou Magu-
rou) východným smerom. Na tomto území vznikol 
Lendak, neskôr koncom 16. storočia i Ždiar.

12  SCHMAUK, Michael: Supplementum Analectorum 
terrae Scepusiensis II..., nr. CXLI, s. 245 – 247.

13  Až do vzniku ČSR sa Ždiarska vidla nazývala Grei-
ner (Plačlivec, Plačlivá skala).

14  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 
1892, s. 283; GATTINGER, Klaus: Die Hohe Tatra. 
Die Berg- und Flurnamen der Tatra in vier Sprachen. 
2. Auflage. Kežmarok 2003, s. 15.

15  WEBER, Samuel: c. d., s. 283.
16  WEBER, Samuel: c. d., s. 287; ŠA LE, pob. Poprad: 

Zbierka máp, Geometrická pozemková mapa Spiš-
skej Belej (Geometrischer Grund Riss der K. K. Privi-
leg. XVI. Kron. Stadt Beela), XXIV/1, 1777, 190x57 cm, 
autor Samuel Köhler.

Mapka bývalého katastrálneho územia Spišskej Belej. Spracoval Andrej Novák
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v r. 185917 po novej dohode o západnej hranici 
medzi Belou a panstvom Paločajovcov (Palocza-
yovcov), už v zastúpení rodinou Salamonovcov, 
si mesto rozšírilo svoje územie v Zadných Me-
ďodoloch (Kupferschächten). Hranica sa predĺ-
žila od Predného Kopského sedla po hrebeni 
až na vrchol Jahňacieho štítu, odtiaľ klesala cez 
Jahňací kotol k Meďodolskému potoku (Kur-
zer Belbach), od ktorého stúpala bočnou rázso-
chou na vrchol Havrana (Stara) a hrebeňom sa 
napájala na pôvodnú hranicu na Ždiarskej vidle 
(Greiner).

Opakované hraničné posuny menili priebeh 
najmä južnej chotárnej hranice. V metačnej lis-
tine Spišskej Belej z r. 143518 je už pôvodná hra-
nica s Rakúsami z r. 1310 na Čiernej vode posu-
nutá od sútoku s Krivodolom južnejšie na chrbát 
Holého vrchu (Kahlenberg) v prospech Spišskej 
Belej. V blízkosti terajšej rómskej osady pri Šar-
panci sa táto hranica vracala späť ku Čiernej 
vode, ktorú po prekročení opúšťala a viedla ďa-
lej v trase starej pastierskej cesty k ústiu teraj-
šej Doliny Siedmich prameňov. Prechádzala pri 
tom vedľa starodávneho Rakúskeho mlyna (Mo-
lenstadt) a ďalej cez Stádla (Legerstadt), terajšie 
Rakúske lúky. Až v ústí Doliny Siedmich pra-
meňov sa hranica spájala s pôvodnou hranicou 
z r. 1310 na Čiernej vode. 

K ďalšiemu posunu južnej hranice v nepro-
spech Belej došlo po násilnom zabratí časti be-
lianskych lesov v r. 1536 Hieronymom Laskym 
z Kežmarku. V listine z r. 154319 v rámci obnove-
nia priateľských susedských vzťahov s Kežmar-
kom Belá akceptovala posun hranice od teraj-
ších Rakúskych lúk severnejšie a priamočiaro až 
do blízkosti Šumivého prameňa, odtiaľ sa hra-
nica vracala späť k ústiu Doliny Siedmich pra-
meňov20 k starej hranici z r. 1310. Spišská Belá 
v tejto listine zároveň povoľuje pásť Kežmarku 
a Rakúsom, za určitých podmienok, na svojich 
pasienkoch (Weidenau)21 v priestore od teraj-
šieho sedla Červená hlina až po Kopské sedlo, 
medzi hrebeňom Belianskych Tatier a hranicou 
z r. 1310. Uvedené zvykové právo pasenia Kež-
marku a Rakús na tomto belianskom území sa 
neskôr stalo zdrojom ustavičných konfliktov 
spojených s územnými požiadavkami susedov. 
Spišská Belá si napriek tomu udržala toto úze-
mie ako tzv. spoločné pasienky až do druhej po-
lovice 19. storočia. 

K veľkým stratám územia došlo nakoniec 
v r. 187222 pri vytyčovaní katastrálneho územia 
bývalej poddanskej obce Rakúsy, a tým aj Kež-
marku, ktorý ju vlastnil. Spoločné pasienky sa 

rozdelili na tri rovnaké časti, západná tretina 
po Beliansku kopu ostala Spišskej Belej, stredná 
pripadla Kežmarku a východnú tretinu získa-
li Rakúsy23, ktorým súčasne pribudlo nové ka-
tastrálne územie na úkor Spišskej Belej aj v Doli-
ne Siedmich prameňov. Najčiernejším sa ukázal 
až rok 1947, kedy mesto Spišská Belá prišlo o ce-
lé tatranské katastrálne územie až po Šarpanec 
v prospech mesta Vysoké Tatry. 

Chotár pričlenených Strážok bol v 13. storo-
čí od chotára Spišskej Belej na severe ohraničený 
Čiernou vodou, severozápadne hraničil s Rakú-
sami potokom Krivodol, na východe rieka Poprad 
tvorila hranicu s Krížovou Vsou a Kežmarkom. 
Južná hranica Strážok prechádzala podľa listi-

17  WEBER, Samuel: c. d., Urkunde 13, s. 413 – 421.
18  SCHMAUK, Michael: Supplementum Analectorum 

terrae Scepusiensis II..., nr. CXLI, s. 245 – 247.
19  SCHMAUK, Michael: Supplementum Analectorum 

terrae Scepusiensis II..., nr. CCXXIV, s. 368 – 371. 
Schmauk uvádza v titule listiny nesprávne vročenie 
1534 namiesto 1543, čo mylne prevzali viacerí autori.

20  V listine sa Dolina Siedmich prameňov uvádza pod 
názvom „Loch“.

21  Tento pôvodný názov pre celú oblasť pasienkov sa 
neskôr ponechal v podobe Wayden Au (Weidau) 
len pre okolie Napájadlového potoka pri Belianskej 
kope, kým pre východnú časť sa vytvoril názov Ne-
hrer Au, po jej pričlenení k Rakúsom v r. 1872 sa začal 
používať názov Rakúska poľana.

22  WEBER, Samuel: c. d., Urkunde 12, s. 409 – 413. 
23  ŠA LE, pob. Poprad: Zbierka máp, Mapa rozdele-

nia spoločných karpatských pasienkov medzi Kež-
marok, Spišskú Belú a Rakúsy (Theilungs Karte der 
urmals gemeinschaftlichen Carpathen Hutweiden 
zwischen Késmark, Béla & Rokusz), XVII/8, 1871.

24 JUCK, Ľubomír: Výsady miest a mestečiek na Slo-
vensku (1238 – 1350) 1. Bratislava 1984, nr. 37, s. 51; 
ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska...., 
s. 278.

25  SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epis-
tolaria Slovaciae 1...., nr. 144, s. 86.

26  Ústna informácia riaditeľky Ing. Márie Buricovej zo 
Správy katastra v Kežmarku.

27  Stav k 1. 1. 2005 so zaokrúhlením na áre, podľa úda-
jov Katastrálneho úradu v Prešove, Správy katastra 
Kežmarok, za čo ďakujem riaditeľke Ing. Márii Buri-
covej.

28  Statistický lexikon obcí v krajine Slovenskej. Praha 
1936, s. 32.

29  Stav k 1. 1. 2005, podľa údajov Mestského úradu 
v Spišskej Belej. V prehľade nie je asi 0,2 ha pozem-
ku v k. ú. Ždiar po vzájomnej výmene pozemkov pri 
stavbe čističky odpadových vôd v Ždiari roku 1993. 
Za poskytnutie údajov ďakujem Ing. Anne Kleinovej 
z MsÚ v Spišskej Belej.

30  Archív Mestského úradu v Spišskej Belej (A MÚ SB): 
Pamätná kniha mesta Spišská Belá (1933 – 1945): 
Uznesenie obecnej rady o kúpe pozemku č. 121/
4150/1925 zo dňa 21. 11. 1925.
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ny z r. 1251 a 126924 v priestore dnešných Mlyn-
čekov od Kežmarskej Bielej vody cestou vedľa 
Kostola sv. Michala k Veľkej ceste (via magna) 
a spätne po nej ku vtoku Kežmarskej Bielej vody 
do Popradu. Už v r. 130225 bola táto hranica Kež-
markom posunutá do údolia Hlbokej doliny (od 
terajšieho železničného priecestia k potoku Kri-
vodol pri Rakúsoch). Postupné posúvanie južnej 
hranice v neprospech Strážok Kežmarok ukončil 
až v 20. storočí, keď si v r. 197126 administratív-
ne posunul katastrálnu hranicu od pradiarne až 
k potôčiku pri prvom dome v Strážkach, bez ná-
hrady 86 ha zabratého katastrálneho územia.

Katastrálne územie v číslach

Súčasné k. ú. Spišskej Belej s k. ú. Strážok má 
výmeru 3393,98 ha, z čoho k. ú. Spišská Belá 
má 3035,13 ha a k. ú. Strážky 358,85 ha výme-
ry.27 K. ú. Spišská Belá pozostáva z 1533,17 ha or-
nej pôdy, 869,91 ha trvalých trávnych porastov, 
186,74 ha zastavanej plochy, 185,01 ha lesných 
pozemkov, 42,99 ha vodných plôch, 26,49 ha zá-
hrad a 190,79 ha ostatných plôch. Z výmery k. ú. 

Strážky je 257,21 ha ornej pôdy, 64,83 ha trvalých 
trávnych porastov, 17,11 ha zastavaných plôch, 
4,98 ha vodných plôch, 4,60 ha záhrad a 10,09 ha 
ostatných plôch. Pôvodné katastrálne územie 
Spišskej Belej malo v roku 1936 výmeru 7197 ha28, 
čo predstavuje oproti súčasnej výmere (3035 ha) 
rozdiel 4162 ha. Alarmujúci je vývoj výmery za-
stavanej plochy k. ú. Spišská Belá: v roku 1931 to 
bolo 31 ha, v r. 1969 už 61 ha a v r. 2005 až 186 ha, 
čo svedčí o enormnom zábere poľnohospodár-
skej pôdy v posledných desaťročiach.

Okrem katastrálneho územia je potrebné 
rozlíšiť aj pozemky vo vlastníctve mesta Spišská 
Belá, ktoré sú aj v katastroch susedných obcí. 
Celková výmera týchto pozemkov je 4278,55 
ha.29 Z toho v k. ú. Spišská Belá 392,51 ha, v k. ú. 
Strážky 24,49 ha, v k. ú. Tatranská Lomnica 
3560,09 ha a v k. ú. Lendak 301,48 ha. Mesto Spiš-
ská Belá vlastní celkom 3831,68 ha lesnej pôdy. 
Najväčšie pozemky mimo svojho katastrálneho 
územia získalo mesto v r. 1925 odkúpením kom-
plexu Pálenice v k. ú. Lendak od kniežaťa Ho-
henloheho – 964,42 k. j. (=554,92 ha) za 650 000 
Kč30. Menšia západná časť tejto plochy je už od 
r. 1947 v k. ú. Tatranská Lomnica. Naproti tomu, 

Mapka súčasného katastrálneho územia Spišskej Belej a Strážok. Spracoval Andrej Novák
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vyše 400 ha súvislého celku poľnohospodárskej 
pôdy medzi riečkou Biela a Belianskym poto-
kom, od Šarpanca po Beliansky rybník, je vo 
vlastníctve roľníkov z Lendaku31.

Stred mesta Spišská Belá leží vo výške 631 m 
n. m. (cesta pred mestským úradom), v Strážkach 
je to 617 m n. m. (pri kostole). Najnižším miestom 
v katastri je stred rieky Poprad poniže vtoku Hl-
bokého potoka, kde sa stretávajú katastrálne 
územia Spišskej Belej, Bušoviec a Krížovej Vsi vo 
výške 586 m n. m. Najvyššie položené miesto je 
na hranici s k. ú. Tatranská Lomnica na Šarpan-
ci povyše rómskej osady – 728 m n. m. Do r. 1947 
bol najvyšším bodom katastra vrchol Jahňacieho 
štítu (2229 m n. m.). V r. 1929 katastrálne mapy 
k. ú. Spišskej Belej uvádzali 112 dvojjazyčných 
názvov katastrálnych častí (honov), ktoré pre-
hľadne publikoval O. Kňazovický32. Do vzniku 
ČSR to boli len nemecké názvy. Terajšie sloven-
ské chotárne názvy Spišskej Belej a Strážok boli 
schválené Slovenským úradom geodézie a kar-
tografie v r. 1988.33 V zozname je 67 záväzných 
názvov pre Spišskú Belú a 7 pre Strážky. Všetky 
slovenské názvy katastrálnych častí vznikli pre-
kladom z pôvodných nemeckých názvov. Tie-
to preklady sú však v mnohých prípadoch ne-
správne a na mapách často lokalizované v iných 
polohách. Zo záväzných názvov je takmer štvr-
tina nesprávne preložených, napríklad Predná 
pec (Vorderer Petz): Petz je v nemčine žartovný 
názov pre medveďa (ako maco), správny pre-
klad je Predné Medvedie. 

Spišská Belá je od 19. storočia križovatkou 
dôležitých ciest, ktoré vedú do Poľska cez Spiš-
skú Maguru, okolo rieky Poprad a novšie aj cez 
Tatranskú Javorinu. V minulosti však dôležité 
diaľkové cesty priamo cez Spišskú Belú nepre-
chádzali, ale ju v blízkosti obchádzali. Podľa ka-
tastrálnej mapy Spišskej Belej z r. 177734, tzv. Obe-
re Land Strasse (Horná krajinská hradská), ktorá 
smerovala od Kežmarku do Poľska cez Spišskú 
Maguru, viedla medzi Strážkami a Rakúsami 
najkratším smerom k mostu (brodu) cez Bielu pri 
Slovenskej Vsi a obchádzala Spišskú Belú západ-
ne v lokalite Vyšný most (Oberste Brücke) nad 
terajším Belianskym rybníkom. Ešte staršia stre-
doveká cesta (via magna), ktorá viedla do Poľska 
pozdĺž rieky Poprad, na mape z r. 1777 je pod ná-
zvom Unterste Strasse (Najnižšia hradská). Ob-
chádzala kaštieľ v Strážkach zospodu a viedla 
cez terajšiu Popradskú ulicu v starej mestskej te-
helni cez polia ku kaplnke, kde v trase neskoršej 
železnice obchádzala Spišskú Belú popod Mlyn-
skú medzu smerom k Bušovciam. 

Geologické pomery35

Katastrálne územie Spišskej Belej a Strážok sa 
nachádza v Popradskej kotline, ktorej vrch-
ným horninovým podložím sú paleogénne (sta-
rotreťohorné) sedimenty podtatranskej skupiny 
(vnútrokarpatský paleogén), ktoré sú prekryté 
premenlivo hrubými kvartérnymi (štvrtohorný-
mi) sedimentmi.36 Najhlbšou časťou paleogén-
nych sedimentov je bazálne borovské súvrstvie 
usadené priamo na mezozoickom (druhohor-
nom) alebo paleozoickom (prvohornom) podlo-
ží. Borovské súvrstvie dosahuje hrúbku do 265 m 
a je tvorené brekciami, zlepencami, pieskovcami 
a siltovcami. Na toto súvrstvie nasadá hutianske 
súvrstvie s hrúbkou 100 – 500 m, tvorené prevaž-
ne ílovcami. Priamo na povrchu Popradskej kot-
liny vystupuje zuberecké súvrstvie, tzv. typický 
flyš, kde pomer rytmicky sa striedajúcich vrstiev 
pieskovcov a ílovcov je 1 : 2 až 2 : 1. Dosahuje cel-
kovú hrúbku do 1450 m a jeho vek je priabón až 
oligocén (asi 35 – 39 miliónov rokov). Vrstvy pies-
kovcov sú hrubé 10 – 100 cm, ílovce aj viac. 

Medzi vrstvami sú často laminy zuhoľnate-
ných rastlín až uhlia (do 10 – 15 mm), prípadne 
tmavé povlaky oxidov mangánu a železa. Cha-
rakteristické odkryvy flyšu sú najmä v koryte 
riečky Bielej, kde odolnejšie vrstvy pieskovcov 
vytvárajú aj zaujímavé priečne i pozdĺžne rieč-
ne prahy. V úseku od mosta pri Slovenskej Vsi 
k Bušovciam sú miestami až 20 metrov vyso-

31  V r. 1945 po vysídlených belianskych Nemcoch osta-
lo 1316 ha skonfiškovanej poľnohospodárskej pôdy, 
z ktorej za symbolickú cenu, alebo neskôr tzv. vydr-
žaním, získali pozemky aj lendackí roľníci. Ich roz-
ptýlené pozemky sa po vzniku JRD v Spišskej Belej 
a po výmene parciel sústredili do terajšieho konglo-
merátu. 

32  KŇAZOVICKÝ, Oto: Chotárne názvy v Spišskej Be-
lej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá II. Brati-
slava 1972, s. 136 – 141.

33  Geografické názvy okresu Poprad. Slovenský úrad 
geodézie a kartografie. Bratislava 1988.

34  ŠA LE, pob. Poprad: Zbierka máp, Geometrická po-
zemková mapa Spišskej Belej (Geometrischer Grund 
Riss der K. K. Privileg. XVI. Kron. Stadt Beela), 
XXIV/1, 1777, 190x57 cm, autor Samuel Köhler.

35  Pre obmedzený rozsah príspevku sú geologické 
a ďalšie prírodné pomery spracované len z rozlo-
hy súčasného katastrálneho územia Spišskej Belej 
a Strážok.

36  GROSS, Pavel (zost.): Vysvetlivky ku geologickej 
mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Le-
vočských vrchov, Spišsko-šarišského medzihoria, 
Bachurne a Šarišskej vrchoviny 1:50 000. Bratislava 
1999.
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ké, takmer kolmé odkryvy približne vodorov-
ne uložených flyšových vrstiev, ktoré sú pozdĺž 
popaleogénneho zlomu. Medzi Spišskou Belou, 
Rakúsami, Lendakom a Bušovcami sú v Poprad-
skej kotline najhlbšie a najrozsiahlejšie primár-
ne morfologické depresie v predpaleogénnom 
reliéfe, ktoré sú pod paleogénnymi sedimentmi 
s hrúbkou 3000 m, a sú vyplnené kontinentál-
nymi (predtransgresívnymi) sedimentmi pale-
océnu – stredného eocénu alebo usadeninami 
vrchnej kriedy gosauského typu.37 Tieto hlboké 
depresie sú pravdepodobnou príčinou anomá-
lie magnetického poľa zisteného pri geofyzikál-
nom leteckom prieskume oblasti v r. 1989. Zdroj 
sa odhaduje v hĺbke 3,5 až 5 km pod povrchom. 
Popradská kotlina je neotektonicky silno pokles-
nutá a vnútorne popaleogénnymi zlomami vý-
razne diferencovaná. Takto vznikla v kvartéri 
zdvihová kryha Spišskej Belej ohraničená pod-
tatranským úpätným zlomom38, popradským 
zlomom pozdĺž rieky Poprad, zlomom kežmar-
sko-bielovodsko-slavkovským a výrazným zlo-
mom riečky Bielej. Seizmicita Popradskej kotli-
ny (maximálnej možnej intenzity zemetrasenia) 
je zaradená do 8. stupňa MSK-64.39 

V kvartéri boli súvrstvia flyšu Popradskej 
kotliny v oblasti Spišskej Belej prekryté glacif-
luviálnymi (ľadovcovo-riečnymi) náplavami vy-
nesenými z tatranských dolín, ktoré vytvárajú 
pásy kužeľov a terás vodných tokov a dolinovú 
dnovú štrkovú výplň. Dôležité postavenie majú 
aj fluviálne a proluviálne akumulácie väčších 
kvartérnych vodných tokov, časté sú aj polyge-
netické svahové hliny, deluviálne (splachové) se-
dimenty, hlavne hliny, a pre okolie Spišskej Belej 
typické holocénne organické sedimenty (humo-
lity) vo forme rašelín a rašelinových hlín (ílov).

Činnosťou ľadovcov a riek, ktoré v kvartéri 
vynášali z Tatier a ukladali na úpätí obrovské 
množstvá sutín, vznikol charakteristický reliéf 

Popradskej kotliny typu glacis, ktorého formo-
vanie trvá dodnes. Na glacifluviálnej akumulá-
cii na území Spišskej Belej sa podieľala Kežmar-
ská Biela voda a riečka Biela. Čierna voda medzi 
nimi hrala len podradnú úlohu, prelievajúc sa 
striedavo do opustených korýt, ktoré zanechali. 
Pre každý vodný tok je charakteristické petro-
grafické zloženie štrku, ktorý v území akumu-
lovali. Kežmarská Biela voda ukladala hlavne 
granodioritový, menej kremencový štrk, Čierna 
voda prevažne kremencový štrk a Biela hlavne 
vápencový a paleogénny štrk. Podľa tohto zlože-
nia štrku sa dajú zistiť zmeny smerov riečnej sie-
te v určitých časových úsekoch kvartéru a podľa 
stupňa zvetrania štrku aj časové obdobie akumu-
lácie. Štrk Kežmarskej Bielej vody sa nachádza 
v území od Veľkej Lomnice až po Bušovce, štrk 
Bielej je akumulovaný od Strážok až po Bušovce. 
Za predposledného zaľadnenia (riss) tiekla Kež-
marská Biela voda určitý čas spolu s Čiernou vo-
dou severným smerom medzi Tatranskou Kotli-
nou a Šarpancom do riečišťa Bielej, kde spoločne 
vytvárali mohutný tok, ktorý tiekol cez Belian-
ske lúky a Krivý kút do rieky Poprad.40

Za posledného zaľadnenia (würm) tiekla 
Kežmarská Biela voda, okrem severného smeru 
do Bielej, aj dolinou terajšej Čiernej vody v sme-
re do Strážok. Zmeny smerov vodných tokov sú-
viseli so zmenami sklonov povrchu Popradskej 
kotliny pri neotektonickom popaleogénnom 
vytváraní krýh zlomami a zdvíhaním Štrbské-
ho rozvodia. Kým na konci mladších treťohôr 
(vrchný pliocén) tiekli uvedené toky južným 
smerom, v pleistocéne (staršie štvrtohory) sa za-
čali ich toky presúvať východným smerom. Naj-
staršie glacifluviálne akumulácie na území Spiš-
skej Belej zo spodného pleistocénu (premindel) 
sú v lokalite Dlhá medza (vyvýšenina medzi Be-
lianskymi kúpeľmi a Strážkami), kde prevažujú 
kremence bez granitoidov z náplavov Bielej, a na 
Myšom vŕšku (vodojem), kde z náplavov Bielej 
prevládajú obliaky kremencov, vzácne sú aj kar-
bonatické horniny a pieskovce paleogénu.41

V ľadových dobách mala Popradská kotli-
na periglaciálny charakter. Nielen Tatry, ale aj 
ich úpätie bolo úplne bez lesov a malo charak-
ter sibírskej tundry so surovou kontinentál-
nou klímou. Takisto vodné toky, vplyvom veľ-
kého množstva vody z topiacich sa ľadovcov, 
mali omnoho väčšie dimenzie ako súčasné. Po 
skončení poslednej ľadovej doby asi pred 10 000 
rokmi, v období holocénu, začali na určitých 
miestach pri Spišskej Belej vznikať organické se-
dimenty (humolity) – rašeliny. Ich celková vý-

37  GROSS, Pavel (zost.): c. d., s. 154.
38  GROSS, Pavel (zost.): c. d., s. 148. Podtatranský úpät-

ný zlom sa novšie hodnotí ako poklesová zlomová lí-
nia (nie prešmyk) so strmým úklonom na juh, pozdĺž 
ktorého boli Tatry postupne vyzdvihnuté oproti po-
klesnutej Liptovskej a západnej časti Popradskej kot-
liny o 3500 m. Tento výzdvih začal pred 12 miliónmi 
rokov a trvá dodnes.

39  GROSS, Pavel (zost.): c. d., s. 201. Zemetrasenie 30. 
11. 2004 s epicentrom medzi Zakopaným a Novým 
Targom, pociťované aj v Spišskej Belej, malo lokálne 
magnitúdu 4,5.

40  LUKNIŠ, Michal: Reliéf Vysokých Tatier a ich pred-
polia. Bratislava 1973, s. 287.

41  GROSS, Pavel: c. d., s. 117.
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mera je 134,50 ha42 a objem pred ťažbou rašeli-
ny bol 1 492 974 m3. Patria sem: Belianske lúky 
(44 ha), územie pri potoku Belianka (1,6 ha), Trs-
tinné lúky (33,1 ha), Trstinné lúky – Medvedis-
ko (5,9 ha), Medzi lesom (6,6 ha), Krivý kút (41,7 
ha) a Belianske kúpele (1,8 ha). Z neevidovaných 
rašelinísk sú ešte dve menšie plochy severozá-
padne od Belianskych lúk a malá plocha v in-
traviláne pri kolkárni. Najznámejšie z nich je 
rašelinisko Trstinné lúky43. Nachádza sa v údolí 
Čiernej vody, na jej pravom brehu pod Medve-
diskom. Vzniklo na glacifluviálnych naplaveni-
nách z predposledného zaľadnenia (mladší riss), 
ktoré sem akumulovala Kežmarská Biela voda, 
a sú tvorené granodioritovým štrkom s príme-
sou kremencového štrku.

V holocéne, keď už tu Kežmarská Biela voda 
netiekla, ostalo po nej mŕtve rameno ako plyt-
ká depresia, ktorú naplnili náplavové humózne 
kalové hliny (íly) sivej farby. Stekajúce potôči-
ky z úbočia Medvediska, kde je celá séria pra-
meňov, podnietili v tejto nepriepustnej depre-
sii tvorbu slatinnej rašeliny. V centrálnej časti 
rašeliniska dosiahlo ložisko hrúbku až 300 cm 
a objem 464 500 m3 (pred ťažbou). Hlavnú časť 
vrstiev tvorila trsťová rašelina, v spodnej vrstve 
s veľkým podielom dreva, kým vrchné vrstvy 
vytvárala ostricovo-machová rašelina. Už v po-
lovici 19. stor. začala ťažba rašeliny, v ktorej po-
kračoval v prvej polovici 20. stor. veľkostatkár 
Kaul z Rakús. Suché tvárnice rašeliny používal 
ako kurivo vo svojom liehovare. V rokoch 1959 
– 1967 bolo rašelinisko veľkoplošne vyťažené 
Rašelinovými závodmi v Spišskej Belej. Nevyťa-
žená ostala len centrálna, starou ťažbou poško-
dená časť a nevyťažené ostalo aj ložisko (39 200 
m3) na prameniskách Medvediska (Bärbüschen). 
V strednej časti, na rozhraní starej a novej ťažby, 
vzniklo vo vyťaženom priestore v r. 1972 zaují-
mavé rašelinné jazierko (0,3 ha), dnes už v po-
kročilom štádiu zarastania vodným rastlin-
stvom. V historickej literatúre sa často spomína, 
ako prírodná zvláštnosť, veľký podzemný po-
žiar rašeliny v r. 1705, keď rašelinisko horelo na-
priek vykopanej priekope až do jesene.44 

Ďalšie veľké rašelinisko Krivý kút (Kra-
mwinkel) leží severne od Spišskej Belej. Vznik-
lo v rozsiahlej a zamokrenej terénnej zníženine, 
pozostatku fosílnej doliny riečky Bielej, ktorá 
tu tiekla v ľadových dobách. Vývoj bol podob-
ný ako na Trstinných lúkach. Na náplavoch ho-
locénnych humóznych kalových hlín (ílov) za-
mokrených stekajúcimi lokálnymi potôčikmi 
vzniklo ložisko s objemom 646 474 m3 slatinnej 

rašeliny, ktoré takisto vyťažili Rašelinové závo-
dy v Spišskej Belej v rokoch 1965 – 1984. Po ťažbe 
sa okrajové suché časti rekultivovali na polia. Je-
diným nevyťaženým a najzachovanejším rašeli-
niskom sú Belianske lúky45 pod Šarpancom, od 
r. 1983 prírodná rezervácia na ploche 89,42 ha, 
ktorá ale zahŕňa i veľké nerašelinné plochy. Toto 
rašelinisko vzniklo okolo početných prameňov 
vápenitej vody na glacifluviálnych štrkových 
naplaveninách zo stredného pleistocénu (starší 
riss) z akumulácie Bielej. V okolí prameňov vo 
východnej časti sa vytvárajú aj vápnité inkrus-
tácie až penovce. Z južnej časti rašeliniska odte-
ká potôčik Belianka. Objem ložiska je 310 870 m3 
slatinnej rašeliny, maximálna hrúbka sa udáva 
280 cm46. Ostatné malé rašeliniská – Medzi le-
som (Zwischen Wald) a pri potoku Belianka (An 
Seifen), boli začiatkom 80. rokov 20. st. zmelio-
rované a rozorané. Rašelinisko pri Belianskych 
kúpeľoch (Pfauenwiese) bolo aj s kúpeľnými 
prameňmi47 zasypané stavebným odpadom, na 
časti je bytová zástavba.

Pôdne pomery

V rokoch 1967 – 1968 v rámci pôdoznalecké-
ho prieskumu ČSSR urobilo Laboratórium pô-
doznalectva v Bratislave terénny prieskum poľ-
nohospodárskych plôch aj v okolí Spišskej Belej. 
Z jeho záverečných správ48 vyplýva, že v k. ú. 

42  RAUČINA, Štefan: Výskyt rašelinísk na Slovensku 
a ich využitie v poľnohospodárstve. Bratislava 1979, 
s. 231 – 238.

43  Pôvodný názov Rohrwiesen je už na mape z r. 1777. 
Po r. 1945 začalo prisťahované slovenské obyvateľ-
stvo používať neoficiálny názov Pace, ktorý je však 
skomoleným nemeckým názvom inej blízkej chotár-
nej časti (Petz).

44  WEBER, Samuel: c. d., s. 69.
45  Ide o nový spoločný slovenský názov, pretože raše-

linisko sa rozkladá na piatich katastrálnych častiach 
– Gesehr, Bollwiese, Birkwald, Schoss, Drieschen, ako to 
uvádza FILARSZKY, Ferdinand: Von der Torflagern 
am Fusse der Hohen Tátra. In: Jahrbuch des Ungari-
schen Karpathen-Vereines, XX. Igló 1893, s. 42.

46  RAUČINA, Štefan: c. d., tab. č. 33.
47  Tieto 4 pramene boli upravené ako studne, asi 1 m 

hlboké, z ktorých sa odvádzala voda do betónovej 
cisterny a odtiaľ sa čerpala do kúpeľného domu, po-
staveného r. 1818. Rok predtým Dr. Jozef Lippics, fy-
zik 16 spišských miest, uskutočnil chemickú analýzu 
prameňov a zistil v nich síru, vápnik a železo. Nebo-
li to ale minerálne pramene, aké sú pozdĺž podtat-
ranského zlomu, skôr išlo o bežné rašelinné prame-
ne s pochybným liečebným účinkom. 
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Spišskej Belej a Strážok sú zastúpené tieto typy 
poľnohospodárskych pôd:

1. Čiernica (lužná pôda) – subtyp modálny, 
glejový a organozemný; 2. Pseudoglej (ilimerizo-
vaná pôda) – subtyp modálny a glejový; 3. Kam-
bizem (hnedá pôda) – subtyp modálny a pseu-
doglejový; 4. Fluvizem (nivná pôda) – subtyp 
glejový a modálny; 5. Glej (glejová pôda) – sub-
typ modálny; 6. Organozem (rašelinová zem) 
– subtyp modálny; 7. Ranker (nevyvinutá pôda) 
– subtyp modálny.

Najúrodnejším typom sú čiernice, ktoré svo-
jím tmavohnedým sfarbením sú typické pre 
rovinaté okolie Spišskej Belej. Vytvorili sa na 
pleistocénnych eolitických a proluviálnych hli-
nách s prevahou sprašového materiálu. Pôdy 
sú stredne ťažké, bezštrkové a veľmi hlboké. 
Humus čiernic je veľmi starý, rádiokarbóno-
vou metódou bol s korekciou na kontamináciu 
mladším humusom stanovený jeho približný ab-
solútny vek 5205 rokov49. Pseudogleje sa vytvo-
rili na svahovinách prevažne kyslého charakte-
ru procesom ilimerizácie. Pôdy sú veľmi hlboké, 
ornica je svetlohnedej farby. Kambizeme sú pre-
važne na zvetraninách flyšových hornín, pôdna 
reakcia je slabo kyslá, pôdy sú hlboké, ornica je 
hnedej farby. Fluvizeme sa nachádzajú na niv-
ných uloženinách, hlavne pri rieke Poprad, kde 
je vysoká hladina spodnej vody a časté záplavy. 
Pôdy sú veľmi hlboké, geneticky slabo vyvinuté, 
vhodné len na lúky. Ťažko využiteľné sú aj gleje, 
ktoré sa uvádzajú na vyťažených rašeliniskách 
a trvale zamokrených miestach.

Organozeme sú na rašeliniskách, z ktorých 
sa niektoré plytšie časti, prípadne i celé, odvod-
nili a rozorali. Pri kontakte čiernic s organozema-
mi vznikajú organozemné čiernice, ktoré majú 

na povrchu 0,1 – 0,3 m hrubý horizont slatinnej 
rašeliny, po ich rozoraní vzniká výrazne čierna 
ornica. Tento zmiešaný úrodný typ pôdy sa vy-
skytuje aj v intraviláne mesta, kde boli niekedy 
tzv. kapustnice (Kraut Garten), dnes z veľkej časti 
už zastavané (ulice od novej školy ku Belianskym 
kúpeľom a širšie okolie nad kolkárňou). Ranker je 
plytká štrkovitá pôda s humusovým horizontom 
do 15 cm, vyskytuje sa na tzv. kamencoch pri rieč-
ke Bielej pod Šarpancom. V r. 1978 – 1986 urobi-
la Štátna melioračná správa v Bratislave, pobočka 
v Košiciach, veľkoplošné hydromelioračné úpra-
vy takmer všetkých poľnohospodárskych plôch 
v katastri mesta, ktoré však mali aj negatívny 
ekologický dopad na okrajové časti Belianskych 
a Trstinných lúk a likvidáciu menších rašelinísk.

Klimatické pomery

Územie mesta patrí do mierne teplej a mierne 
vlhkej klimatickej oblasti so studenými zimami. 
Na klimatické podmienky vplýva aj blízkosť Ta-
tier. Podľa štatistických údajov z najbližšej me-
teorologickej stanice v Kežmarku50, ktoré sú po-
rovnateľné aj pre Spišskú Belú, priemerná ročná 
teplota je +6,6° C. Zima (menej ako 0° C) trvá prie-
merne 101 dní v roku. Leto (viac ako 15° C) trvá 
priemerne 72 dní. Prevládajúcim je severozápad-
ný vietor. Zrážkový tieň Tatier spôsobuje relatív-
ne nižšie hodnoty zrážok. Priemerný ročný úhrn 
zrážok je 639 mm. Najviac prší v júni (97 mm) 
a v júli (96 mm priemerných mesačných zrážok). 
Najmenej zrážok je vo februári (26 mm). Sneho-
vá pokrývka trvá priemerne 81 dní v roku, dĺžka 
celého obdobia so snehom je priemerne 145 dní.

Otepľovanie za posledné desaťročie (1995 
– 2004) sa prejavuje aj zvyšovaním maximál-
nych letných teplôt. Neoficiálne najvyššie teplo-
ty v Spišskej Belej za toto obdobie boli 21. augus-
ta 2000 (+32,5° C) a 23. júna 2002 (32° C). Zimy sú 
relatívne teplejšie, za ostatných 10 rokov teplo-
ty nepresiahli posledne zmeranú najnižšiu tep-
lotu 14. januára 1987 (–27° C)51. Zo zaujímavých 
úkazov je zaregistrovaný tzv. hnedý africký 
dážď dňa 11. apríla 1973, ktorý obsahoval čias-
točky saharského púštneho prachu. Veľké škody 
v mestských lesoch spôsobil 19. novembra 2004 
veľmi silný padavý vietor (bóra), ktorý sa pre-
valil cez hrebeň Tatier a vyvrátil veľké plochy 
lesa od Tatranskej Kotliny až po Šarpanec (do 
100 000 m3 kalamitného dreva), odolala mu len 
časť starých jedľových porastov pri Fľaku a pri 
riečke Bielej.

48  Rukopisné záverečné správy pre JRD Spišská Belá, 
ŠM Bušovce – hospodárstvo Spišská Belá a SPTŠ 
Kežmarok (Strážky). Za poskytnutie podkladov 
s aktualizáciou klasifikácie pôdnych typov ďaku-
jem RNDr. Mikulášovi Madarasovi z Výskumného 
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, 
regionálneho pracoviska v Prešove, a Ing. Anne Kle-
inovej z MsÚ v Spišskej Belej.

49  KOREŇ, Milan: Charakteristika pôd. In: VOLOŠ-
ČUK, Ivan: Tatranský národný park – Biosférická re-
zervácia. Martin 1994, s. 89.

50  KONČEK, Mikuláš a iní: Klimatické pomery Tatier. 
In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku 15. 
Martin : Osveta, 1973, s. 239 – 324. Údaje sú z obdobia 
1931 – 1960.

51  Mimoriadne dlhá a tuhá zima s teplotami dosahujú-
cimi podobné hodnoty bola aj začiatkom roka 2006.
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Vodstvo

Hydrologicky patrí územie Spišskej Belej a Strá-
žok do povodia rieky Poprad, a tým k úmoriu 
Baltského mora. Územím katastra Strážky pre-
teká Poprad v dĺžke 1,3 km a územím katastra 
Spišskej Belej v dĺžke 6 km. Kým pre Spišskú Belú 
je to hraničný tok s okolitými obcami, Strážkam 
patria v časti medzi železničnými mostami obi-
dva brehy Popradu. Priemerný ročný prietok Po-
pradu pri Spišskej Belej je 9 m3/s. Najväčšia prie-
točnosť v 20. stor. bola pri kulminácii „storočnej 
povodne“ 29. 6. 1958, keď Poprad stúpol až po 
priecestie pri železničnej stanici. Veľké škody 
v meste vtedy narobil aj rozvodnený Beliansky 
potok a Čierna voda v Strážkach. Znečistením 
vody sa Poprad zaraďuje pri Spišskej Belej do 
3. – 4. stupňa z piatich možných. K väčším príto-
kom Popradu z územia Spišskej Belej patrí Čier-
na voda s prítokom Krivodol, Beliansky potok, 
Hlboký potok a riečka Biela ústiaca do Popradu 
pri Bušovciach.

Terajší potok Čierna voda pôvodne tiekol 
z Doliny Siedmich prameňov tak, že poniže Ra-
kúskych lúk pri Fľaku smeroval severovýchod-
ne do riečky Bielej pri Lendaku. V 12. – 13. sto-
ročí Čiernu vodu umelým kanálom previedli 

od Rakúskych lúk do terajšieho smeru k Stráž-
kam.52 Podľa archívnej listiny z r. 1290 jej pôvod-
ný názov bol maďarský – Ydesvyz (Édesvíz) čiže 
Milá voda, ktorý si Nemci preložili ako Liebsei-
fen – Milý potok53, ale dolnú časť toku od močia-
ra (Trstinné lúky) premenovali na Schwarzbach 
(Čierny potok),54 podľa zafarbenia kameňov jeho 
dna. V metačnej listine Strážok z r. 130755 je Čier-
na voda aj pod názvom Teyte (Teute) pataka 
(Nemecký potok). Pre hornú časť toku sa neskôr 
používal dvojnázov – Liebseifen alio nomine 
Schwarzbach. V dnešných mapách sa názvom 
Milý potok označuje koncový pravostranný prí-
tok Čiernej vody spod sedla Červená hlina.

Krivodol je pravostranný prítok Čiernej vody, 
ako dôležitý hraničný potok Rakús a Strážok sa 
spomína už v listine z r. 126356 pod maďarským 
názvom Sarpathaka (Blatný potok), neskôr Ne-
mcami premenovaný na Krummseifen (Krivý 
potok, Kľuknava), dnešný Krivodol. Po drobnej 
výmene katastrálneho územia v roku 2004 (0,83 
ha) získala Spišská Belá od Rakús aj časť toku 
Krivodolu pri vtoku do Čiernej vody. V listine 
z r. 1263 sa uvádza ako hraničný potok aj Thoth-
pataka (Slovenský potok), ide však o hraničný 
potok medzi Kežmarkom a Rakúsami, ktorý sa 
v metačnej listine Kežmarku z r. 1251 uvádza 
pod názvom fluvius Bistricze (Bystrica) a v me-
tačnej listine Rakús z roku 1310 už pod nemec-
kým názvom Weyswasser, teda terajšia Kežmar-
ská Biela voda. 

Beliansky potok je v skutočnosti umelý vod-
ný kanál, ktorým si nemeckí kolonisti privied-
li do svojej obce vodu, pretože v 13. storočí cez 
Belú netiekol žiadny potok, okrem drobného 
potôčika prameniaceho poniže terajšieho Be-
lianskeho rybníka.57 Kanál Belianskeho poto-
ka prekopali až ku krasovej vyvieračke Šumi-
vý prameň (Rauschquelle), pričom do kanála 
zachytili drobné pravobrežné prítoky pod Fľa-
kom. V listine z r. 1290 sa tento kanál spomína 

52  LUKNIŠ, Michal: Reliéf Vysokých Tatier a ich pred-
polia...., s. 201, mapa č. 5 v prílohe.

53  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 92/1536 perg.: „ad 
fluvium sive rivulum Ydesvyz alio nomine Libsayff“. 

54  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 92/1536 perg.: „per 
fluvium Ydesvyz usque ad paludem quandam ubi predic-
tus fluvius perdit cognomen et alio nomine incipit vocari 
Sworczbath“. 

55  SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epis-
tolaria Slovaciae 1..., nr. 515, s. 237.

56  WEBER, Samuel: c. d., Urkunde 11, s. 405 – 408.
57  LUKNIŠ, Michal: Reliéf Vysokých Tatier a ich pred-

polia...., mapa č. 5 v prílohe.Riečny prah riečky Biela pri Výbornej. Foto Andrej Novák
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ako Dorfseifen (Obecný potok).58 V neskoršom 
období sa premenoval na Markseifen59 (Trho-
vý potok, potok tečúci cez námestie). Keďže ka-
nál Markseifen nestačil privádzať dostatočné 
množstvo vody, v r. 1571 Anton Schmidt60 pre-
kopal spojovací kanál z Čiernej vody do kanála 
Markseifen v úseku, kde už bol celý tok Čiernej 
vody v chotári Belej. Tento kanál dostal názov 
Neugraben a po úpravách koncom 50. rokov 
20. storočia je funkčný doteraz. Napája sa na 
Čiernu vodu poniže mosta pod rómskou osadou 
na Šarpanci a ústi do Belianskeho potoka povy-
še vodojemu. Do Neugrabenu priteká bezmenný 
prítok od Lerschovej lúky pri Čiernej vode nad 
Šarpancom, kde bola niekedy vodná píla, z kto-
rej odtekala voda kanálom do tohto prítoku.61 

Ďalší kanál – Rohrgraben, vykopal Anton 
Schmidt v r. 1580 a priviedol všetky drobné prí-
toky od Tatranskej Kotliny kanálom nad riečkou 
Biela až do Markseifenu pod Šarpancom. Začiat-
kom 20. stor. sa úsek Markseifenu od Šumivého 
prameňa po sútok s Rohrgrabenom premenoval 
na mapách na Csörgö-patak (potok Hučava). Po 
zachytení Šumivého (Hučivého) prameňa v roku 
1932 do belianskeho vodovodu a začiatkom 80. 
rokov 20. stor. zvyšku vody do lendackého vo-
dovodu stratila Hučava v hornom úseku takmer 
všetku vodu a je funkčná až od prítokov pod Fľa-
kom a nižšie. Rohrgraben vedie umelo po návr-
šiach, na viacerých miestach z neho vyteká voda 
do Bielej, takže do sútoku s Hučavou priteká len 
minimálne množstvo vody. Z praktického hľa-
diska by sa Belianskym potokom mal nazývať 

len úsek nadol od vtoku Neugrabenu, ktorý je 
vlastne umelým ramenom Čiernej vody a privá-
dza do Belianskeho potoka 60 – 70 % vody, kým 
Hučava s Rohrgrabenom len zvyšok. 

Prirodzeným prítokom Popradu je Hlboký 
potok na hranici s Bušovcami, ktorý odvádza 
vodu z Krivého kúta. V listinách sa spomína v r. 
1282 pod maďarským názvom ako Egurpatak 
(Jelšový potok) a neskoršie Nemcami ako Tie-
fenseifen (Hlboký potok). Riečka Biela je dra-
vým a najväčším horským prítokom Popradu, 
v listinách z 13. st. sa spomína ako fluvius Bela, 
neskôr ako Belbach.62 Priemerný ročný prietok 
v ústí do Popradu je 2,25 m3/s. V poslednom ob-
dobí je značne znečisťovaná komunálnym odpa-
dom hlavne pod Lendakom, ale i pri Slovenskej 
Vsi, zhoršil sa aj stupeň čistoty vody. Z rašelinis-
ka Belianske lúky priberá prítok Belianku, ktorá 
je od r. 1986 zregulovaná do dláždeného kanála. 
V r. 1977 sa pri Spišskej Belej vybudoval rybník 
vo vyťaženom priestore tehelne. Má plochu 5,5 
ha, maximálnu hĺbku 2,6 m pri výpuste. Napá-
janý je podzemným kanálom z troch menších 
rybníčkov, tieto zase podzemnými prívodmi 
vody z presunutého a zregulovaného Belianske-
ho potoka. Na mape Spišskej Belej z r. 1777 sú 
zakreslené medzi Krivým kútom a riečkou Biela 
tri pomerne veľké jazerá – Kleine See, Mittlere 
See a Grosse See. Zostali po nich len neúspešne 
odvodnené močiarne terénne depresie. 

Počas hydromelioračných úprav v rokoch 
1978 – 1986 boli vybudované aj viaceré meliorač-
né dláždené kanály, odvodňujúce poľnohospo-
dárske pozemky. V roku 1964 bola vykonaná 1. 
etapa regulácie Belianskeho potoka v intraviláne 
mesta v dĺžke 0,7 km s použitím travertínového 
lomového kameňa, niektoré úseky koryta sa mu-
seli prehlbovať i odstrelom flyšového podložia. 
Začiatkom 70. rokov 20. storočia bola regulácia 
predĺžená od kolkárne až po tabakovú továreň.

Vegetačné pomery

Podľa výsledkov peľových analýz z rašelinísk 
Popradskej kotliny v období staršieho subat-
lantika (800 - 500 pred n. l. – 13. st.), ešte pred 
radikálnym odlesňovaním po kolonizácii, celé 
úpätie Tatier pokrývali prirodzené lesy, a to 
smrekovo-jedľové alebo jedľovo-smrekové, po-
diel ostatných drevín bol zanedbateľný63. Podľa 
peľovej analýzy z rašeliniska Krivý kút64 pozná-
me lokálne zloženie lesov z tohto obdobia i pri 
Spišskej Belej – prevládal smrek, jedľa a borovi-

58  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 92/1536 perg.: 
„Theuthonice vero Dorffsayff vocatum“.

59  Spisovne to má byť Marktseifen. GREISIGER, Mihá-
ly: A Poprád-Dunajec vidékének halászata és halai. 
In: Szepesi emlékkönyv a magyar orvosok és termé-
szetvizsgálok. Szepes-Váraljan 1888, s. 153.

60  WEBER, Samuel: c. d., s. 367 – 368. Antona Schmidta 
zaradil Weber medzi významné osobnosti mesta.

61  Na niektorých mapách sa tento prítok Neugrabenu 
nesprávne nazýva Liebseifen, neoficiálne sa uvádza aj 
názov Hliník. 

62  Neoficiálne sa používa i skomolený názov Vilbach.
63  JANKOVSKÁ, Vlasta: Vývoj vegetačního krytu pod-

tatranských kotlin od konce doby ledové po součast-
nost. In: Zborník prác o Tatranskom národnom par-
ku 31. Martin 1991, s. 73 – 84. 

64  JANKOVSKÁ, Vlasta: Pyloanalytický příspěvek ke 
zložení původních lesů v severozápadní části Spiš-
ské kotliny. In: Biológia 27, 1972, č. 4, s. 279 – 292. 
V príspevku sa uvádza bližšie nelokalizované raše-
linisko pri Spišskej Belej, ale pri osobnej konzultácii 
v roku 2000 Dr. Jankovská spresnila, že išlo o rašeli-
nisko Krivý kút.



18 Prírodné pomery

ca. Slabú prímes tvorila breza, jelša, javor, hrab, 
lieska, buk, smrekovec, orech (Juglans), dub, 
vŕba, lipa a brest. Od 13. st. sa okolie Spišskej Be-
lej odlesnilo a premenilo na intenzívne poľno-
hospodársky využívanú oblasť.

Súčasné katastrálne územie Spišskej Belej 
a Strážok tvoria prevažne biotopy polí, lúk, pa-
sienkov, okraja hospodársky využívaných le-
sov na Šarpanci a zastavaných plôch. Botanicky 
cennejšie sú len brehové porasty potokov a ra-
šeliniská. V intraviláne sú však cenné aj väčšie 
zoskupenia starších drevín a chránené stromy. 
V Strážkach je to park pri kaštieli, v ktorom má 
rozhodujúci podiel javor mliečny (Acer platanoi-
des) a lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), prímes 
tvoria javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa 
malolistá (Tilia cordata), pagaštan konský (Ae-
sculus hippocastanum), topoľ biely (Populus 
alba), smrekovec opadavý (Larix decidua), bre-
za biela (Betula pubescens) a ďalšie druhy, ktoré 
sú dopĺňané novou výsadbou rôznych druhov 
drevín. Krajinársky pôsobivé je zoskupenie dre-
vín na cintoríne v Strážkach, ktoré takmer úplne 
tvorí javor mliečny. 

V Spišskej Belej je väčší park v Belianskych 
kúpeľoch, kde z drevín prevláda brest horský 
(Ulmus glabra), lipa veľkolistá a jelša lepkavá 
(Alnus glutinosa), prímes tvorí javor horský, ja-
vor mliečny, lipa malolistá, borovica lesná, jaseň 
štíhly, smrek obyčajný a ďalšie dreviny. Den-
drologicky je cenná skupina deviatich starých 
dubov letných (Quercus robur) na bývalom ži-
dovskom cintoríne v Spišskej Belej, kde najhrub-
ší dub má obvod kmeňa v prsnej výške 283 cm. 
Pekné staré lipy veľkolisté a bresty horské sú aj 
pri kolkárni, najhrubšia lipa má obvod kmeňa 
350 cm a brest 375 cm. Chránený strom je lipa 
veľkolistá s obvodom kmeňa 410 cm, rastúca vo 
dvore katolíckej fary. Hrúbka kmeňa zodpove-
dá minimálnemu veku 200 rokov. Chránený je 
aj exotický, asi storočný strom v záhradke domu 
Dr. Greisigera – ginko dvojlaločné (Ginkgo bi-
loba), žijúca „fosília“ z druhohôr, ktorý sa môže 
údajne dožiť až 2000 rokov.

Botanicky hodnotnejšie biotopy v okolí Spiš-
skej Belej boli podrobne zdokumentované počas 
mapovania biotopov Slovenska65 a mapovania 
rašelinísk Slovenska66. Z brehových porastov, 
ktoré lemujú vodné toky, sa zachoval súvislej-
ší porast pozdĺž potoka Čierna voda s Krivo-
dolom, pri Belianskom potoku, Hlbokom poto-
ku a hlavne veľmi cenné sú brehové porasty pri 
riečke Bielej. Na alúviu Čiernej vody sú to frag-
menty biotopu horských jelšových lužných le-

sov (Alnetum incanae) s prevládajúcou jelšou 
sivou (Alnus incana), hojnou čremchou obyčaj-
nou (Padus avium), vŕbou krehkou (Salix fra-
gilis), vŕbou purpurovou (Salix purpurea), ka-
linou obyčajnou (Viburnum opulus) a prímesou 
ďalších drevín. V podraste prevláda záružlie 
močiarne (Caltha palustris), prvosienka vyššia 
(Primula elatior), veternica hájna (Anemone ne-
morosa), kozonoha hostcová (Aegopodium po-
dagraria), blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera), 
pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), trebuľka les-
ná (Anthriscus sylvestris) a veľa iných. Zo vzác-
nejších druhov je to šafran spišský (Crocus dis-
color), prilbica pestrá (Aconitum variegatum), 
valeriána výbežkatá (Valeriana excelsa). Pri Kri-
vodole prevláda vŕba krehká a vŕba purpuro-
vá, v podraste je častá trsť obyčajná (Phragmites 
australis), ostrica štíhla (Carex acuta) a túžobník 
brestový (Filipendula ulmaria). 

Brehový porast Belianskeho potoka je veľmi 
zúžený a preriedený, v hornej časti toku prevláda 
jelša sivá, pri rybníku čremcha obyčajná a vŕba 
krehká. Pri rieke Poprad sú len zvyšky podhor-
ských krovinatých vrbín, kde okrem vŕby kreh-
kej rastie aj vŕba trojtyčinková (Salix triandra) 
a vŕba košikárska (Salix viminalis). Najcennej-
šie a najzachovanejšie sú brehové porasty riečky 
Biela, ktoré sú rôzne široké, vertikálne členené, 
s bohatým drevinovým zložením67 a bujným by-
linným podrastom s početnými horskými prv-
kami. Hlavným biotopom sú horské jelšové luž-
né lesy (Alnetum incanae), ktorý tvorí jelša sivá, 
čremcha obyčajná, zemolez obyčajný (Lonice-
ra xylosteum), vŕba sivá (Salix elaeagnos), vŕba 
purpurová, vŕba krehká, vŕba lykovcová (Salix 
daphnoides), kalina obyčajná a veľa ďalších dre-
vín. V podraste rastie záružlie močiarne, deväťsil 
lekársky (Petasites hybridus), kostihoj hľuznatý 
(Symphytum tuberosum), bažanka trváca (Mer-
curialis perennis), veternica hájna, kopytník eu-

65  Mapovanie biotopov Slovenska grantovým projek-
tom Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre, mapo-
vý list Spišská Belá 1:25 000 (M-34-101-b-a), mapo-
vateľ Dr. Andrej Novák (1993, 1994, 1997). Výsledky 
sú v databáze Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre 
a v archíve mapovateľa.

66  Mapovanie rašelinísk Slovenska organizáciou 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v Bratisla-
ve pre potreby sústavy Natura 2000, mapy v mierke 
1:10 000, mapovateľ Dr. Andrej Novák, výsledky za 
rok 2002 sú v databáze DAPHNE a v archíve mapo-
vateľa.

67  NOVÁK, Andrej: Dreviny brehových porastov rieč-
ky Bielej v Popradskej kotline. Nepublikovaný ruko-
pis, 1987. Zistených 56 druhov drevín.
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rópsky (Asarum europaeum), lipkavec obyčajný 
(Galium aparine), kozonoha hostcová, čermeľ 
hájny (Melampyrum nemorosum), trebuľka les-
ná, angelika lesná (Angelica sylvestris) a mno-
ho iných. Zo vzácnych a chránených druhov tu 
rastú kostihoj srdcovitolistý (Symphytum cor-
datum), nevädza mäkká (Cyanus mollis), ľalia 
zlatohlavá (Lilium martagon), orlíček obyčajný 
(Aquilegia vulgaris), prilbica moldavská (Aconi-
tum moldavicum), prilbica pestrá, valeriána le-
kárska (Valeriana officinalis), vstavačovec Fuch-
sov (Dactylorhiza fuchsii).

Brehové porasty Bielej smerom k poliam sú 
lemované krovinatým plášťom lužných lesov, 
kde hlavnú zložku tvorí trnka (Prunus spinosa), 
lieska obyčajná (Corylus avellana), baza čierna 
(Sambucus nigra), bršlen európsky (Euonymus 
europaeus), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus 
catharticus), ruža hájna (Rosa dumalis). Veľmi 
cenné sú tzv. lemové spoločenstvá bylín, ktoré 
vytvárajú 1 – 2-metrový lem medzi krovinami 
a poľnohospodárskymi plochami v úseku Bielej 
pri Belianskych lúkach, v ktorom je veľa teplo-
milných druhov – lazerník širokolistý (Laserpi-
tium latifolium), ranostajovec pestrý (Securigera 
varia), rebrica pyrenejská (Libanotis pyrenaica), 
veronika hrdobarkovitá (Veronica teucrium), 
šalvia praslenatá (Salvia verticillata), stoklas 
bezosťový (Bromus inermis), mrvica pestrá (Bra-
chypodium pinnatum), lucerna kosákovitá (Me-
dicago falcata), pamajorán obyčajný (Origanum 
vulgare). Vzácne tu rastie i záraza alsaská (Oro-
banche alsatica).

Osobitne dôležitými sú biotopy rašelinísk. 
Na vyťažených rašeliniskách došlo po ťažbe 
k samovoľnej sukcesii, ktorá viedla k rýchlemu 
zarastaniu aj čiastočne zregenerovaných plôch 
do uzavretých krovinato-stromovitých sekun-
dárnych biotopov. Rašelinisko Trstinné lúky 

je v štádiu, keď takmer 90 % vyťažených plôch 
pokrývajú rašelinové breziny (Molinio-Betule-
tum), kde hlavnou drevinou je breza biela (Be-
tula pubescens), prímes tvorí topoľ osikový (Po-
pulus tremula), borovica lesná (Pinus sylvestris), 
smrek obyčajný (Picea abies). Okraje a medzery 
porastu vypĺňa vŕba popolavá (Salix cinerea), 
vŕba päťtyčinková (Salix pentandra) a vŕba pur-
purová (Salix purpurea). V bylinnom podraste 
prevažuje bezkolenec belasý (Molinia caerulea), 
praslička močiarna (Equisetum palustre), škar-
da močiarna (Crepis paludosa), túžobník bresto-
vý, záružlie močiarne, čerkáč obyčajný (Lysima-
chia vulgaris). Z chránených druhov tu vzácne 
rastie trčníček jednolistý (Malaxis monophyl-
los), koralica lesná (Corallorhiza trifida), nátrž-
nica močiarna (Comarum palustre) a iné druhy. 
Medzi vzácnosti patrí výskyt glaciálneho relik-
tu – machu Helodium blandowii, ktorý je na Slo-
vensku je známy len z niekoľkých lokalít.68 

Oveľa pestrejšie je rastlinstvo v časti raše-
liniska na Medvedisku, kde ostalo nevyťaže-
né ložisko rašeliny v pramennej zóne. V týchto 
miestach je fragment slatinného jelšového lesa 
(Caltho laetae – Alnetum glutinosae), tvorený 
jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) s prímesou 
brezy bielej, vŕby popolavej a vŕby päťtyčinko-
vej. V podraste je hojná ostrica ostrá (Carex acu-
tiformis), záružlie močiarne, praslička močiarna, 
škarda močiarna a vachta trojlistá (Menyanthes 
trifoliata). Vzácne tu rastie aj kriticky ohrozený 
druh, fialka dvojlistá (Viola epipsila), ktorá sa tu 
zachovala už v pravdepodobne poslednej slo-
venskej lokalite.69 

Okraje Medvediska tvorí biotop slatinných 
vlhkých lúk (Calthion-Molinion), kde je pomer-
ne hojný chránený žltohlav najvyšší (Trollius 
altissimus) a vstavačovec májový (Dactylorhi-
za majalis). Škoda, že po melioráciách okrajov 
Medvediska v 80. rokoch 20. st. zanikla lokali-
ta výskytu klinčeka pyšného pravého (Dianthus 
superbus ssp. superbus) a horca pľúcneho (Gen-
tiana pneumonanthe).70 Na rašelinisku Trstin-
né lúky bolo v rokoch 1972 – 1978 zistených 288 
vyšších druhov rastlín.71 Na vyťaženom raše-
linisku Krivý kút bol vývoj po ťažbe podobný, 
asi 85 % plôch je v súčasnosti pokrytých krovi-
natým porastom (Salicetum pentandro-cinere-
ae) s vývojom do rašelinových brezín. Prevláda 
vŕba popolavá, vŕba päťtyčinková, vŕba purpu-
rová. Z briez je zastúpená breza biela (Betula 
pubescens) a breza previsnutá (Betula pendula). 
V podraste je hojná praslička močiarna, praslič-
ka riečna (Equisetum fluviatile), ostrica zobá-

68  ŠOLTÉS, Rudolf – NOVÁK, Andrej: Nové lokality 
machu Helodium blandowii v Popradskej kotline. In: 
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 
23. Bratislava 200l, s. 51 – 56.

69  NOVÁK, Andrej: Výskyt druhu Viola epipsila Ledeb. 
pri Spišskej Belej. In: Bulletin Slovenskej botanickej 
spoločnosti pri SAV 25. Bratislava 2003, s. 127 – 133. 

70  NOVÁK, Andrej: Súčasné rozšírenie chránených 
rastlín ochranného pásma Tatranského národného 
parku v okolí Spišskej Belej. In: Zborník prác o Tat-
ranskom národnom parku 27. Martin : Osveta, 1986, 
s. 145 – 162.

71  NOVÁK, Andrej: Vegetačné pomery rašeliniska Trs-
tinné lúky pri Spišskej Belej. In: Zborník prác o Tat-
ranskom národnom parku 22. Martin 1981, s. 293 – 
313.
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čikatá (Carex rostrata), trsť obyčajná, škripina 
lesná (Scirpus sylvaticus), metlica trsnatá (De-
schampsia caespitosa), sitina rozložitá (Juncus 
effusus), túžobník brestový a veľa iných druhov. 
Vo východnej časti Krivého kúta, v čiastočne zre-
generovaných slatinných porastoch, je pomerne 
hojná ostrica Davallova (Carex davalliana), pr-
vosienka pomúčená (Primula farinosa), tučnica 
obyčajná (Pinguicula vulgaris), praslička pestrá 
(Hippochaete variegata), päťprstnica hustokve-
tá (Gymnadenia densiflora), kruštík močiarny 
(Epipactis palustris). Rastie tu aj vzácny mach 
Helodium blandowii.72 

Rašelinisko Belianske lúky predstavuje jedi-
né nevyťažené belianske rašelinisko a v súčas-
nosti plošne najrozsiahlejší a najcennejší kom-
plex slatinných spoločenstiev na Slovensku. 
Vyhlásením za prírodnú rezerváciu v roku 1983 
na ploche 89,42 ha sa predišlo hroziacej ťažbe ra-
šeliny len v poslednej chvíli. Belianske lúky sú 
zaradené do Národného zoznamu navrhova-
ných území európskeho významu (uznesenie 
vlády SR č.239/2004), pričom sa navrhuje s pri-
členením okolitých vzácnych biotopov na celko-
vú plochu 131,43 ha. Od r. 2001 robí komplexný 
inventarizačný botanický prieskum Belianskych 
lúk organizácia DAPHNE – Inštitút aplikova-
nej ekológie v Bratislave v spolupráci so Štát-
nou ochranou prírody a s finančnou podporou 
z Dánska, ktorou sa zabezpečuje aj manažment 
opatrení zabraňujúcich sukcesii drevín na sla-
tinných lúkach. Súčasný drevinový porast, kto-
rý je rozvoľnený, ale aj miestami plošne zapoje-
ný, tvorí hlavne breza biela s prímesou borovice 
lesnej. Veľký podiel majú kroviny vŕby popola-
vej a päťtyčinkovej, primiešaná je krušina jelšo-
vá (Frangula alnus), jelša lepkavá, kalina obyčaj-
ná a iné dreviny. V podraste je častý bezkolenec 
belasý, trsť obyčajná, praslička močiarna a rieč-
na, škarda močiarna, ostrica zobáčikatá, ostri-
ca šupinatoplodá (Carex lepidocarpa), nátržník 
vzpriamený (Potentilla erecta) a iné druhy. Naj-
cennejšie sú však zamokrené lúčne porasty níz-
kych ostríc, bylín a kobercov machorastov, ktoré 
sú vytvorené na biotope slatín s vysokým obsa-
hom uhličitanov (Caricion davallianae, C.lasio-
carpae, C.fuscae) a majú vysokú druhovú diver-
zitu s veľkým podielom vzácnych a chránených 
druhov.

Na Belianskych lúkach je to hlavne východ-
ná časť, kde zvláštny hrboľatý povrch strieda-
júci sa s drobnými vodnými plôškami vytvára 
obraz pseudotundry. Ide však o skutočné relikt-
né spoločenstvá s viacerými glaciálnymi druh-

mi, hlavne machmi, ako je Calliergon trifarium 
a Meesia triquetra vo vzácnom spoločenstve 
Amblystegio scorpioidis – Caricetum limosae.73 
Pre slatinné porasty Belianskych lúk je charak-
teristický veľký počet chránených a kriticky 
ohrozených druhov rastlín: všivec žezlovitý (Pe-
dicularis sceptrum – carolinum), vstavačovec 
laponský (Dactylorhiza lapponica), vstavačovec 
strmolistý neskorý (Dactylorhiza incarnata ssp. 
pulchella), vstavačovec strmolistý pravý (Dac-
tylorhiza incarnata ssp. incarnata), päťprstni-
ca hustokvetá (Gymnadenia densiflora), ostrica 
barinná (Carex limosa), ostrica dvojdomá (Ca-
rex dioica), jazyčník sibírsky (Lingularia sibiri-
ca), kosatec sibírsky (Iris sibirica), ostrica oblastá 
(Carex diandra), bahnička malokvetá (Eleocha-
ris quiqueflora). Veľmi hojný je chránený žlto-
hlav najvyšší, vachta trojlistá, prvosienka pomú-
čená, tučnica obyčajná a mnoho ďalších druhov. 

Živočíšstvo

Na biotopy územia Spišskej Belej sú naviazané 
aj živočíšne spoločenstvá. Najpočetnejšia je sku-
pina bezstavovcov, z nej je zaujímavý výskyt 
chráneného lastúrnika – korýtka riečneho (Unio 
crassus), ktorého veľké prázdne lastúry sa nachá-
dzajú na štrkovitom dne Čiernej vody v úseku 
od vtoku Krivodolu až k Strážkam. Silné znečis-
ťovanie vody spôsobené exkrementami a zaka-
ľovaním pri pasení dobytka pod Trstinnými lú-
kami, ale aj znečistenie Krivodolu z Rakús malo 
za následok, že tento úsek je prakticky bez rýb, 
a tým aj bez živých korýtok, ktorých larvy počas 
vývoja parazitujú na žiabrach rýb.74 Poľnohospo-
dárstvo sa podpísalo pod osud raka riečneho (As-
tacus astacus), ktorý už v polovici 70. rokov 20. st. 
úplne vymizol z Čiernej vody i ostatných podtat-
ranských potokov. Jediná vitálna populácia raka 
pravdepodobne ostala len v Belianskom rybní-
ku.75 Zo stavovcov je najvzácnejší výskyt mihule 
potočnej (Lampetra planeri), kriticky ohrozené-

72  ŠOLTÉS, Rudolf: Glacial relic moss species Helodium 
blandowii in Poprad Basin. In: Biológia 53, č. 1. Brati-
slava 1998, s. 140.

73  ŠOLTÉS, Rudolf – NOVÁK, Andrej: Calliergon trifa-
rium (Bryophyta) in the Belianske lúky National Na-
ture Reserve (Poprad Basin, Slovakia) confirmed. In: 
Thaiszia – Journal of Botany 9. Košice 1999, s. 11 – 
14. V r. 2004 bol na Belianskych lúkach potvrdený aj 
mach Meesia triquetra (Šoltés in verb.). 

74  Posledné živé korýtko riečne pozorované autorom 
roku 1993.
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ho druhu, kedysi hojnej v Čiernej vode i Belian-
skom potoku. Je tiež veľmi citlivá na znečisťova-
nie vody,76 zaradenie časti Belianskeho potoka 
pre výskyt mihule potočnej do Národného zo-
znamu území európskeho významu (uznesenie 
vlády SR č. 239/2004) prišlo už pravdepodobne 
neskoro. Z rýb sa v potokoch na území Spišskej 
Belej vyskytujú: pstruh potočný (Salmo trutta 
m.fario), lipeň tymiánový (Thymallus thymal-
lus), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), slíž 
severný (Barbatula barbatula) a vzácne aj čereb-
ľa pestrá (Phoxinus phoxinus). V rieke Poprad sa 
navyše udáva výskyt nasledovných druhov: ja-
lec hlavatý (Leuciscus cephalus), jalec maloústy 
(Leuciscus leuciscus), mrena Petianova (Barbus 
petenyi), mrena severná (Barbus barbus), podu-
stva severná (Chondrostoma nasus), pleskáč vy-
soký (Abramis brama), šťuka holarktická (Esox 
lucius), belička európska (Alburnus alburnus), 
hrúz škvrnitý (Gobio gobio), mieň sladkovodný 
(Lota lota) a ďalšie pôvodné i nepôvodné druhy.

V Belianskom rybníku a rybníčkoch sa cho-
vajú kaprovité i lososovité druhy rýb. Z obojži-
velníkov, žiab, je ešte hojný skokan hnedý (Rana 
temporaria), ktorý sa na jar masovo rozmnožu-
je na jazierku Trstinných lúk. Kunka žltobru-
chá (Bombina variegata) a ropucha bradavična-
tá (Bufo bufo) sú pomerne vzácne. V intraviláne 
mesta a pri Belianskom rybníku sa vyskytuje aj 
ropucha zelená (Bufo viridis). Z plazov je na su-
chých lúkach častá jašterica živorodá (Lacerta vi-
vipara) a vzácne jašterica bystrá (Lacerta agilis). 
Z hadov sa tu vyskytuje vretenica severná (Vipe-
ra berus), ktorá je pomerne hojná pozdĺž rozhra-
nia brehových porastov a polí pri riečke Bielej od 
Šarpanca po Bušovce, vzácne aj inde. 

Najpočetnejšie je druhové zastúpenie vtá-
kov. Priamo v intraviláne mesta hniezdi (zatiaľ) 
každoročne kolónia havranov poľných (Corvus 
frugilegus). Na výškových budovách hniezdia 
dážďovníky tmavé (Apus apus), ktoré s charak-
teristickým pískaním poletujú v kŕdľoch v centre 

mesta. V minulosti hojné lastovičky domové (Hi-
rundo rustica) a belorítky domové (Delichon urbi-
ca) sú už vzácne. Na veži kostola občas hniezdi so-
kol myšiar (Falco tinnunculus). Najmä v starších 
hospodárskych budovách často hniezdi drobný 
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros). Od 
r. 1955 hniezdi jeden pár bocianov bielych (Cico-
nia ciconia) na komíne mestského úradu, druhý 
pár začal hniezdiť od r. 1992 na elektrickom stĺpe 
na križovatke pri bývalej tabakovej továrni. V r. 
1997 bolo toto hniezdo preložené na náhradný 
stĺp v blízkosti, na ktorom v r. 2004 bocianí pár 
vyviedol rekordných 5 mláďat. V Strážkach za-
čal hniezdiť v r. 1995 pár bocianov na elektrickom 
stĺpe pri moste, takisto mu bol postavený náhrad-
ný stĺp s podložkou v blízkosti, na ktorom hniez-
di od r. 1997. Pre biotop polí a lúk je charakteris-
tický výskyt a hniezdenie škovránka poľného 
(Alauda arvensis), pŕhľaviara červenkastého (Sa-
xicola rubetra), cíbika chochlatého (Vanellus va-
nellus), jarabice poľnej (Perdix perdix) a už vzác-
nej prepelice poľnej (Coturnix coturnix).

Do polí často zalietava za potravou krkavec 
čierny (Corvus corax). V zamokrených lúkach 
zatiaľ ešte hniezdi chriašteľ poľný (Crex crex). 
Na Belianskych lúkach vzácne hniezdi močiar-
nica mekotavá (Gallinago gallinago), strnád-
ka trsťová (Emberiza schoeniclus), ľabtuška les-
ná (Anthus trivialis) a pravdepodobne i svrčiak 
zelenkavý (Locustella naevia).77 Tieto druhy 
hniezdili aj na Trstinných lúkach a Krivom kúte, 
pokiaľ nezarástli drevinami. V brehových poras-
toch potokov hniezdi trsteniarik spevavý (Acro-
cephalus palustris), slávik červienka (Erithacus 
rubecula), drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), sý-
korka bielolíca (Parus major), kolibkárik speva-
vý (Phylloscopus trochilus) a veľa iných druhov. 
Pri vodných tokoch a nádržiach bežne hniezdi 
kačica divá (Anas platyrhynchos). V r. 1978 bolo 
zdokumentované prvé zahniezdenie chochlačky 
vrkočatej (Aythya fuligula) v Popradskej kotline 
na jazierku rašeliniska Trstinné lúky, kde hniez-
dila až do r. 1985.78 Opakovane hniezdila i pri Be-
lianskom rybníku (v r. 1989 až 4 páry) a na od-
chovných rybníčkoch. K občasným hniezdičom 
patrí potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis), 
lyska čierna (Fulica atra) a sliepočka zelenonohá 
(Gallinula chloropus). V jarnom a jesennom ob-
dobí sa zastavujú na Belianskom rybníku i po-
četné migrujúce druhy vtáctva, avšak po odras-
tení vysadeného pásu ihličnanov okolo rybníka 
a zintenzívnení rybného hospodárenia pokle-
sol počet i druhové zloženie transmigrantov. Zo 
vzácnych druhov sa tu zaznamenali79 potáplica 

75  NOVÁK, Andrej: Máme ešte raka riečneho pod Tat-
rami? In: Vysoké Tatry, č. 5, 1987, s. 8. Pri poslednom 
vypustení Belianskeho rybníka v r. 1996 zazname-
naných na dne asi 200 – 300 hynúcich rakov.

76  Autorom posledné pozorovanie mihule v Belian-
skom potoku je z r. 1993 a v Čiernej vode r. 1995.

77  NOVÁK, Andrej: Vodné a pri vode žijúce vtáctvo 
podhoria Vysokých Tatier. In: Zborník prác o Tat-
ranskom národnom parku 32. Martin 1992, s. 209 – 
244.

78  NOVÁK, Andrej: c. d., s. 221.
79  NOVÁK, Andrej: c. d., s. 209 – 244.
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štíhlozobá (Gavia stellata), potáplica severská 
(Gavia arctica), kazarka pestrá (Tadorna tador-
na), turpan čierny (Melanitta nigra), potápač bie-
ly (Mergus albellus), potápač dlhozobý (Mergus 
serrator), potápač veľký (Mergus merganser), 
kulík piesočný (Charadrius hiaticula), pobrežník 
sivý (Calidris temminckii), čajka tmavá (Larus 
fuscus), čorík bielokrídly (Chlidonias leucopte-
rus), čorík bahenný (Chlidonias hybridus) a veľa 
iných druhov. Potešiteľné sú časté, takmer kaž-
doročné prelety kŕdľov majestátnych žeriavov 
popolavých (Grus grus), ktoré zosadajú k oddy-
chu i na belianske polia. Posledný záznam je zo 
17. 4. 2005, keď ponad Trstinnými lúkami preletel 
kŕdeľ asi 50 – 60 žeriavov, ozývajúcich sa počas 
letu charakteristickými zvukmi. 

Z cicavcov, zo zaujímavejších druhov, sa vy-
skytuje aj na okolí Spišskej Belej jež bledý (Erina-
ceus concolor), ktorý sa občas zatúla i do záhrad 
a je častou obeťou na cestách.

Na poliach je už pomerne hojnejší zajac poľný 
(Lepus europaeus), kým škrečok poľný (Cricetus 
cricetus) vymizol už začiatkom 70. rokov 20. st. 
Pri vodných tokoch žije hryzec vodný (Arvico-
la terestris), ondatra pižmová (Ondatra zibethi-
cus) sa však vytratila z jazierka Trstinných lúk, 
možno ešte prežíva pri rieke Poprad, kde sa po 
stáročiach objavil bobor vodný (Castor fiber). 
V rokoch 1995 – 1997 sa medzi Strážkami a Spiš-
skou Belou zdržiaval jeden bobor, opätovný vý-
skyt bobrov zaznamenali v týchto miestach aj od 
r. 2004.80 V okolí brehových porastov je vzácny 
hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), la-
sica myšožravá (Mustela nivalis), tchor tmavý 
(Mustela putorius), kuna lesná (Martes martes). 
Vzácny je výskyt jazveca lesného (Meles meles) 
pri riečke Biela povyše Bušoviec, kde bol zastre-
lený poľovníkmi (1999). Pri vodných tokoch sa 
občas vyskytne vydra riečna (Lutra lutra), v r. 
2000 boli autom zrazené dve vydry na ceste pri 
Belianskom potoku povyše vodojemu. Zatiaľ oje-
dinelý výskyt psíka medvedíkovitého (Nyctere-
utes procyonoides) na Krivom kúte skončil v r. 
2000 ulovením dvoch kusov poľovníkmi.81

Pomerne bežná je líška hrdzavá (Vulpes vul-
pes). Vlk dravý (Canis lupus) občas, hlavne v zi-
me, schádza za potravou pozdĺž brehových po-
rastov až do poľných biotopov v blízkosti mesta. 
Niekedy sa takto zatúla i medveď hnedý (Ursus 
arctos).82 Brehové porasty od Šarpanca nadol sú 
migračnou cestou do poľných biotopov pre di-
viaka lesného (Sus scrofa) a jeleňa lesného (Cer-
vus elaphus). Často pritom využívajú biokoridor 
od riečky Bielej cez Krivý kút, kde pozdĺž Hlbo-

kého potoka prechádzajú aj cez rieku Poprad do 
Levočských vrchov. Pomerne stálou zverou bre-
hových porastov, rašelinísk i poľných biotopov 
je srnec lesný (Capreolus capreolus).

Ochrana prírody

Západná časť k. ú. Spišskej Belej leží v ochran-
nom pásme TANAP-u, ktoré bolo upravené v ro-
ku 2003. Jeho hranica prebieha od Lendaku ľa-
vým brehom Bielej až po brod pri Slovenskej Vsi, 
kde odbočuje južne poľnou cestou okolo vodoje-
mu a naprieč cez Beliansky potok a štátnu cestu 
až k Čiernej vode, tam pokračuje jej ľavým bre-
hom po sútok s Krivodolom, odtiaľ stúpa pravým 
brehom Krivodolu až po koniec hranice k. ú. 
Strážky. V ochrannom pásme TANAP-u platí 
2. stupeň a v Prírodnej rezervácii Belianske lúky 
4. stupeň ochrany prírody.

80  NOVÁK, Andrej: Bobry opäť pod Tatrami. In: Tatry, 
č. 3, 2005, s. 15. Výskyt pri Spišskej Belej potvrdený aj 
v r. 2005 a 2006.

81  KLEIN, Vladimír: Poľovníctvo v Spišskej Belej. Po-
ľovnícke združenie Poľana Spišská Belá 2002, tab. 
č. 7. Doplnené ústnou informáciou Ing. Kleina.

82  ank (=Andrej Novák): Medveď pri Spišskej Belej. 
Podtatranské noviny, 13. 5. 2003, č. 20, s. 2.

Známky prítomnosti bobrov na rieke Poprad  
pri Spišskej Belej. Foto Andrej Novák
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Nezriedka sa dejiny tej-ktorej obce či mesta za-
čínajú písať dávno pred zachovanou prvou pí-
somnou správou. Spišská Belá nie je výnimkou. 
Ba naopak, početné archeologické lokality v jej 
chotári, datované už do praveku, vypovedajú 
o záujme niekdajšieho človeka osídliť toto úze-
mie od nepamäti. Príčiny boli počas jednotli-
vých etáp pravekého až včasnodejinného vý-
voja rozmanité. V najstaršom úseku ľudských 
dejín bol človek plne závislý od prírody, jeho 
osídlenie ovplyvňovali prevažne vhodné klima-
tické pomery s prírodnými danosťami (dosta-
tok vody, lovných zvierat, divých plodov atď.). 
V neskorších obdobiach patrila medzi určujúce 
osídľovacie faktory bonita pôdy na záveterných 
a slnečných južných svahoch, vhodné terény pri 
vodných tokoch, podmienky pre chov dobytka, 
dostatok surovín na výrobu pracovných nára-
dí, šperkov a pod. To všetko spĺňalo katastrálne 
územie Spišskej Belej. 

Vedný odbor skúmajúci život ľudí v minu-
losti, ktorí po sebe zväčša nezanechali písomné 
pamiatky, sa nazýva archeológia. Najdôležitejšie 
informácie sa získavajú vyhľadávaním, skúma-
ním, spracovaním a analýzou archeologických 
prameňov, teda stopami po činnosti človeka, kto-
ré sa zachovali prevažne pod zemou. Vďaka in-
tenzívnej poľnohospodárskej a stavebnej činnos-
ti sa tieto stopy dostali na zemský povrch. Na 
rozdiel od písomných správ patria archeologické 
nálezy (tzv. artefakty) k hmotným pamiatkam, 
ktoré sú cenným zdrojom poznatkov o živote 
ľudí v dávnych dobách. Počítame k nim nástroje, 
zbrane, domáci riad, ozdoby a rôzne drobné, čas-
to ojedinelé nálezy – zlomky nádob, kamenných 

alebo kovových nástrojov, uhlíky zo spálených 
drevených konštrukcií, resp. kosti zvierat. 

Napriek tomu, že na území Spišskej Belej sa 
systematický archeologický výskum doposiaľ 
nerealizoval, súčasný stav základného výsku-
mu nám aspoň čiastočne umožňuje rekonštruo-
vať vývoj osídlenia na tomto území. 

História bádania

Na rozdiel od mnohých dnešných obcí na Spi-
ši sa prvé archeologické nálezy v Spišskej Belej 
objavili pomerne dávno – už v 19. storočí. Žiaľ, 
mnohé z nich sa však do dneška nezachova-
li. Vieme o nich len na základe strohých správ 
v starej literatúre. O niekoľkých pozoruhodných 
nálezoch sa vo svojej práci z r. 1892 zmienil spiš-
ský historik a evanjelický kňaz Samuel Weber.1 
Opierajúc sa o kroniku Martina Langa, spomí-
na v r. 1830 nález bronzovej suroviny o váhe 
6 – 7 funtov (okolo 2,5 kg) a niekoľko rokov pred-
tým (1820) dokonca zlatý drôt („...eine beträchtli-
che Quantität Golddrath...“), ktorý sa zachytil po-
čas poľnohospodárskych prác na jeho poli v hone 
Tschalsch (za juhozápadným okrajom mesta) 
o brány tamojšiemu roľníkovi Jurajovi (Georgo-
vi) Lingschovi. Nálezcovi údajne priniesol veľké 
peniaze. Okolo roku 1830 našiel Michal Schme-
isz na lokalite Übers Gründchen bronzový nára-
mok a sekerku s tuľajkou. Viaceré predmety sa 
našli aj južne od mesta na miestnom rašelinis-
ku (ide o polohu Trstinné lúky juhozápadne od 
mesta), odkiaľ časť pamiatok v r. 1860 odkúpil od 
nálezcov zberateľ a statkár Matej (Mátyás) Ba-
dányi.2 Kamenné pracovné nástroje a črepy za-
chránili v kultúrnej vrstve v polohe Kahlenberg 
(Stirn) a na neďalekej polohe Alte Strasse (Mlyn-
ský ker). Tu, na poli, našiel miestny občan Ján 
Schmeisz veľkú nádobu naplnenú bronzovými 
kruhmi a mnohými ďalšími ozdobami a pred-
metmi, ktoré predal za „4 fl. Ö. W.“ (t. j. 4 rakúske 
florény).3 Iný tunajší občan Ján (Johann) Lingsch 
našiel juhozápadne od mesta v hone Oberste 
Kehr počas orby hrubý zlatý drôt, ktorý predal 
za 60 rakúskych florénov. Na susednom poli sa 
našla akási „hviezda“ („ein Stern“). Keďže nálezy 
sú dnes stratené, bližší charakter týchto a mno-
hých ďalších pamiatok z chotára Spišskej Belej 
a z iných lokalít Spiša nepoznáme.4 

Pred prvou písomnou zmienkou

1  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 1892, 
s. 29 – 30.

2  Z Trstinných lúk získal fragment srnčieho parohu spo-
lu s bronzovým drôtom; SOJÁK, Marián: Rašelinisko 
Trstinné lúky pri Spišskej Belej v kontexte praveké-
ho a včasnodejinného osídlenia. Východoslovenský 
pravek, 6. Nitra – Košice 2003, s. 170. V zbierke Mú-
zea Kežmarok je z pozostalosti M. Badányiho ulože-
ný súbor bronzových šperkov z mladšej doby bron-
zovej pravdepodobne zo Spišskej Belej. 

3  Ktovie, či nejde o krúžky (prstene) deponované 
v Múzeu Kežmarok zo zbierky M. Badányiho. Pozri 
predchádzajúcu poznámku a tiež poznámku č. 70.

4  KOVALČÍK, Richard M.: Svedectvá o dávnoveku. 
Seriál o archeológii v múzeách na Spiši. Ozveny his-
tórie, X, 5/1984. 
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Nemožno to tvrdiť o početných nálezoch 
z katastrálneho územia mesta, o ktorých záchra-
nu sa zaslúžil Dr. Michal Greisiger (1851 – 1912), 
zanietený lokálpatriot, ale predovšetkým lekár, 
ako aj skúsený botanik, entomológ, ornitológ, 
propagátor rozvoja cestovného ruchu a v nepo-
slednom rade archeológ. Bol zakladajúcim čle-
nom Uhorského karpatského spolku a členom 
jeho výboru. Zo všetkých záujmov mu bol naj-
bližší práve vzťah k minulosti horného Spi-
ša; „bol tvorcom prvého pohľadu na mnohotvárnosť 
pravekých dejín Popradskej kotliny“.5 Škodou pre 
dnešok je, že jeho súhrnná správa o pravekom 
osídlení v povodí Popradu a Dunajca sa stratila.6 
Zachovalo sa však množstvo nálezového mate-
riálu, ktorý systematicky zbieral na poliach a pri 
stavebných prácach v Spišskej Belej od r. 1890 
takmer až do svojej smrti. Z nich len malá časť sa 
dostala do zbierok dočasného Múzea belianskej 
obecnej školy („halštatská či keltská urna“ z po-
lohy Steinrisch alebo Skalište), resp. do Karpat-
ského múzea v Poprade, predchodcu dnešného 
Podtatranského múzea v Poprade, a neskôr tiež 
do Múzea v Kežmarku.7 Prínosom jeho zachova-
ných nálezov sú, aspoň približne, zapísané nále-
zové okolnosti na každom z objavených nálezov, 
a to názov lokality s udaním polohy a rokom ná-
lezu. Zvlášť hojná je kolekcia štiepanej kamennej 
industrie, pochádzajúca z vyše 20 polôh v chotá-
ri mesta, z ktorých väčšinu dnes vieme pomer-
ne presne lokalizovať. Podrobne jej venoval po-
zornosť už nebohý archeológ z Archeologického 

ústavu SAV v Nitre Ladislav Bánesz.8 Popri po-
četných štiepaných kamenných artefaktoch a oje-
dinelých nálezoch z rozličných polôh v intravilá-
ne a najmä extraviláne mesta sa M. Greisigerovi 
v r. 1891 podarilo zachrániť v polohe Stein am 
Stock (východne od Spišskej Belej) poklad bron-
zových predmetov z 11. – 10. storočia pred Kris-

5  NOVOTNÝ, Bohuslav: Dr. Michal Greisiger a archeo-
lógia. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej 
Belej I., 1994, s. 22. Autor hodnotí osobnosť M. Grei-
sigera z pohľadu archeológie. Na s. 25 uvedená ďal-
šia literatúra. Jeho život a celkový prínos zhodnotili 
v citovanej ročenke aj ďalší autori. Pozri tiež: BOHUŠ, 
Ivan: Dr. Michal Greisiger. Tatry, XXXIII, 1994, 5, s. 19.

6  Jeho práca s názvom Geographische, prehistorische, 
historische und etymologische Notizen aus dem Po-
per – u. Dunajecthale zostala v rukopise. Pôvodne 
bola uložená v Podtatranskom múzeu v Poprade, 
kde sa však medzičasom stratila (informácia B. No-
votného z roku 1994).

7  M. Greisiger pôvodne sľúbil darovať celú svoju zbier-
ku Karpatskému múzeu v Poprade. Jeho zať – uni-
verzitný prof. Štefan Györffy dal dokonca písomné 
vyhlásenie, že všetky zbierky, teda aj archeologické, 
budú po upokojení politickej situácie (1. svetová voj-
na) umiestnené v popradskom múzeu: KOVALČÍK, 
Richard M.: Svedectvá o dávnoveku... Až v r. 1951 
získalo Múzeum v Kežmarku kúpou od Edity Gre-
isigerovej podstatnú časť zbierky jej zosnulého otca. 
NOVOTNÝ, Bohuslav: Dr. Michal Greisiger a arche-
ológia, s. 24; GIERTLOVÁ, Marta: Archeológia. In: 
BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): 70 rokov Múzea v Kež-
marku. Kežmarok 2001, s. 45.

8  BÁNESZ, Ladislav: Nálezy drobnotvarej štiepanej 
industrie pod Vysokými Tatrami. In: Študijné zvesti 

Prevŕtaný a ryhami zdobený srnčí paroh z Trstinných lúk. 
Nález z r. 1860. Foto Eva Javorská

Kamenný klin zo zberov M. Greisigera z Kahlenbergu 
v r. 1890 (neolit). Foto Marián Soják
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tom,9 o ktorom sa zmieňuje nejedna literatúra.10 
Depot bronzov o celkovej hmotnosti 2,19 kg obja-
vil pri stavbe železnice v hĺbke 50 cm. 

Iný, z dnešného pohľadu poklad v pra-
vom zmysle slova, objavili náhodne v r. 1938 
pri kopaní základov domu Antonína Michlíka 
na Zimnej ulici č. 25. Róm Juraj Hangurbadžo 
(z Krížovej Vsi) našiel plnú nádobu strieborných 
a zlatých mincí zo 16. storočia, z ktorých dnes 
veľa neostalo.11

Nálezy M. Greisigera podnietili záujem zo 
strany viacerých bádateľov, z ktorých časť pub-
likovala spišskobelianske nálezy v širších sú-
vislostiach (v rámci bývalého Česko-Sloven-
ska), iných inšpirovali k realizácii prieskumu 
v chotári mesta. Z pohľadu železiarskej činnos-
ti vo včasnej dobe dejinnej uskutočnil v r. 1951 
prieskum v polohách Nohgang a Kahlenberg 
Radomír Pleiner, avšak s negatívnym výsled-
kom.12 V r. 1959 venoval pozornosť ľavobrežnej 
terase Popradu medzi Bušovcami a Spišskou Be-
lou Ladislav Bánesz. Dva nájdené štiepané ka-
menné artefakty zaradil do stredopaleolitickej 
moustérienskej kultúry.13 Osídlením východné-
ho Slovenska, nevynímajúc región Spiša, sa zao-
beral aj vtedajší riaditeľ vysunutého pracoviska 
Archeologického ústavu SAV Nitra – VPS Košice 
– Vojtech Budinský-Krička. Skromné slovanské 
nálezy zo Spišskej Belej (zo zbierok Podtatran-
ského múzea v Poprade), ktoré uverejnil v časo-
pise Slovenská archeológia v r. 1961,14 sa v ďalšej 
literatúre s obľubou citovali v súvislosti so slo-
vanským podložím Spišskej Belej. Hoci nálezy 
bližšie nesituuje do polohy, Richard M. Kovalčík 
ich spojil s lokalitou Nohgang, kde M. Greisiger 
našiel ojedinelé staromaďarské kovanie.15 

K unikátnemu archeologickému objavu do-
šlo v r. 1964 počas exploatácie rašeliny na Trs-
tinných lúkach (tiež Rohrwiesen). Ján a Jozef 
Halčinovci (z Lendaku) v hĺbke 3 m objavili sú-
bor troch bronzových mečov z 10. storočia pred 
Kristom, o ktorého záchranu sa zaslúžili tiež Ján 
Sviechovič ml. a riaditeľ múzea J. M. Petzvala Jú-
lius Dančo.16 

K stredovekým a novovekým dejinám mesta 
výraznou mierou prispeli výskumy sakrálnych 
a profánnych stavieb – v r. 1970 Dušan Čaplovič 
a 2003 Marta Giertlová-Kučerová pri Kostole sv. 
Antona Pustovníka, v r. 1969 v parku pri kaštie-
li Zoltán Drenko a v r. 1970 Štefan Holčík, resp. 
v r. 2003 Marta Giertlová-Kučerová v Kostole sv. 
Anny v Spišskej Belej-Strážkach. 

Po stopách M. Greisigera sa vydal Andrej 
Novák (zo Spišskej Belej), vďaka ktorému sa nie-

AÚ SAV, 1962, 10, s. 5 – 20. Nálezy datuje do široké-
ho časového rozpätia od obdobia mladého paleolitu 
po neolit až eneolit. Prínosom štúdie je katalóg nále-
zov zo všetkých lokalít v Spišskej Belej, ktoré zachy-
táva priložená mapa s názvami jednotlivých polôh 
v nemčine a slovenčine. Negatívom je najmä nedo-
statočná kresbová dokumentácia nálezov. 

9  Bližšie o jednotlivých nálezoch a citovanej literatúre 
pozri nižšie. Pravdepodobne prvú správu o náleze 
bronzového pokladu priniesli Zipser Bote z r. 1891: 
WEBER, Samuel: Werthvolle prähistorische Funde. 
Zipser Bote, XXIX, 26. 9. 1891, 39. Nález bol objavený 
9. 9. 1891.

10  Hodno spomenúť najmä súhrnnú štúdiu o prave-
ku Spiša od A. Münnicha či monografiu J. Eisnera: 
MÜNNICH, Alexander: A Szepeség öskora. A „Sze-
pesmegyei történelmi társulat“ Milleniumi kiadvá-
nyai. I. zv. Levoča 1895, s. 177 – 255 (zmienka o de-
pote na s. 237); EISNER, Jan: Slovensko v pravěku. 
Bratislava 1933, s. 105 – pozn. 69, s. 109. 

11  List z četnickej stanice v Spišskej Belej z 11. júna 
1938 je uložený v dokumentácii AÚ SAV v Nitre (č. j. 
1140/38). Časť pokladu je dnes deponovaná v Mest-
skom múzeu a v SNM v Bratislave. Medzi obyvateľ-
mi Spišskej Belej sa dodnes traduje, že časť nálezu sa 
roztratila medzi miestnymi obyvateľmi. Viac o nále-
ze v podkapitole o numizmatických nálezoch a no-
vovekých pamiatkach. 

12  Poloha Nohgang bola počas jeho prieskumu zatráv-
nená, na polohe Kahlenberg bolo zasiate obilie; Ná-
lezová správa č. 289/51, uložená v dokumentácii AÚ 
SAV v Nitre. 

Rukopis M. Greisigera o „kultúrnych vrstvách človeka z doby 
sprašovej“, uložený v Archeologickom ústave SAV v Nitre. 

Foto Marián Soják
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lenže podarilo lokalizovať takmer všetky polo-
hy lokalít M. Greisigera, ale ktorý objavil aj via-
ceré nové náleziská v katastroch Spišskej Belej 
a okolitých obcí. Prvé nálezy, o ktorých písom-
ne informoval R. M. Kovalčíka z Podtatranského 
múzea v Poprade (v r. 1981), zozbieral v rokoch 
1977, 1978 na lokalitách Hoher Rand a Kahlen-
berg (Stirn). Systematicky sa prieskumu venuje 
od r. 1994 podnes. Výsledky svojich prieskumov 
a výskumov z oblasti histórie a archeológie Spiš-
skej Belej informatívne publikoval v regionálnej 
tlači.17 Spolupracuje so súčasnými archeológmi 
z Archeologického ústavu SAV Nitra – pracovis-
ka v Spišskej Novej Vsi (Marián Soják) a z Mú-
zea v Kežmarku (Marta Giertlová-Kučerová), 
ktorí skúmajú chotár mesta v súčasnosti. 

Rekonštrukcia pravekého a včasnodejinného 
osídlenia 

Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej je viac 
ako 740 rokov stará, avšak katastrálne územie 
dnešného mesta bolo osídlené už tisícročia pred-
tým. Na základe súčasného stavu výskumu po-
kúsime sa rekonštruovať mozaiku dejín, ktorá je 
neobyčajne pestrá a zaujímavá. 

V dobách kamenných

Podľa materiálu, z ktorého si naši dávni pred-
kovia vyrábali nástroje, sa delí pravek človeka 
– prehistória – na tri obdobia, dobu kamennú, 
bronzovú a železnú. Do archeologickej praxe 
zaviedol túto myšlienku v r. 1836 zakladateľ ko-
danského múzea Christian Jürgensen Thomsen 
(1788 – 1865). Jeho nástupcovia systém troch pe-
riód rozpracovali a dnešní archeológovia pokra-
čujú v jeho doplňovaní a prehlbovaní.18 

Prvopočiatky osídlenia Spišskej Belej a ich 
bezprostredného okolia siahajú do najstaršieho 
úseku ľudských dejín, do staršej doby kamennej 
– paleolitu (z gréckeho palaios – starý a lithos – 
kameň). Pravdepodobne vďaka nerovnomernej 
intenzite slnečného žiarenia sa v tomto období, 
nazývanom štvrtohory (kvartér) – pleistocén, 
striedali chladné ľadové doby (glaciály) s tep-
lejšími medziľadovými (interglaciálmi). Glaciá-
ly sa rozdeľujú na podružné obdobia ľadových 
náporov, tzv. štadiály, a teplejšie medziobdobia, 
nazývané interštadiály. V priebehu glaciálov sa 
príroda na našom území výrazne odlišovala od 
dnešnej. Súvislé ľadové polia, prenikajúce zo 

Škandinávie až po severné úpätie Karpatského 
oblúka, na Slovensko nikdy neprenikli. V štvrto-
horách sa Vysoké Tatry vyzdvihli o niekoľko sto 
metrov a v poslednej dobe ľadovej (würmskej) sa 
tu vytvorilo niekoľko údolných ľadovcov. Tie vy-
modelovali oválne depresie (tzv. kary), dnešné 
plesá. Reliéf Vysokých Tatier poznamenal okolie 
pod jeho svahmi, ovplyvnil klímu, nevynímajúc 
život človeka na podhorí a v kotlinách Spiša. Pa-
leolit zahŕňa celkový rozvoj zberačsko-lovecko-
-rybárskych spoločenstiev od počiatkov ľudskej 
kultúry až do konca pleistocénu. Každý z vý-
vojových úsekov paleolitu (starý, stredný, mla-
dý a neskorý) zodpovedá vývinovému stupňu 
pračloveka.

Najstaršie doklady osídlenia Spiša spadajú 
do druhého z menovaných úsekov, do čias ne-
andertálcov. Zdá sa, že chotár Spišskej Belej ne-
zostal nohou neandertálskeho človeka pred vyše 
50 000 – 100 000 rokmi nedotknutý. Svedectiev je 
však málo a navyše sú nejednoznačné. Po ojedi-
nelých nálezoch kamenných štiepaných artefak-
tov z Kežmarku, medzi ktorými nechýba malý 
pästný klin,19 ojedinelé nálezy pochádzajú z ľa-
vobrežnej terasy rieky Poprad, medzi Bušovcami 
a Spišskou Belou. Už v r. 1959 tu Ladislav Bánesz 
našiel oblúkové driapadlo z bieleho kremeňa (na 

13  Ide o polohu Stredný hon, ktorá patrí do katastra 
obce Bušovce. BÁNESZ, Ladislav: Prehľad paleolitu 
východného Slovenska. In: Slovenská archeológia, 
IX, 1961, 1 – 2, s. 35; BÁNESZ, Ladislav: Nové poznat-
ky o pravekom osídlení v oblasti Vysokých Tatier. In: 
Archeologické rozhledy, XIV, 1962, 3, s. 420.

14  BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: Slovanské osídlenie 
na severovýchodnom Slovensku. In: Slovenská ar-
cheológia, IX, 1961, 1 – 2, s. 350, 351.

15  KOVALČÍK, Richard M.: Prv než sa Belá stala mes-
tom. In: Podtatranské noviny, XII, 28. 1. 1971, 4, s. 3.

16  KOVALČÍK, Richard M. – DANČO, Július: Bronzové 
meče Spišská Belá. Vlastivedný bulletin, 13. 5. 1966, 
18 – 19 (8). Ďalšiu literatúru pozri nižšie pri opise ná-
lezu. 

17  NOVÁK, Andrej: Tajomstvá údolia Čiernej vody. In: 
Tatry, XXXIII, 1994, 5, s. 18 – 19; NOVÁK, Andrej: 
Spišská Belá v minulosti. In: Tatry, XXXV, 1996, 2, 
s. 30; NOVÁK, Andrej: Posledné soby v Tatrách. In: 
Tatry XXXVI, 1997, 2, s. 10; NOVÁK, Andrej: Naj-
staršia písomná zmienka o Spišskej Belej. In: Sloven-
ský sever, VIII, 1998, 7 – 8, s. 13; NOVÁK, Andrej: Kto 
založil Spišskú Belú? In: Ozveny, príloha Podtatran-
ských novín, č. 10, s. 2; Podtatranské noviny, 14. 12. 
2004, č. 51 – 52.

18  NOVOTNÝ, Bohuslav a kol.: Encyklopédia archeoló-
gie. Bratislava 1986, s. 885.

19  BÁRTA, Juraj – SOJÁK, Marián: Paleolitický pästný 
klin z Kežmarku. In: AVANS v roku 1994. Nitra 1996, 
s. 24.
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20  Pozri poznámku č. 13.
21  SOJÁK, Marián: Rekognoskácia Spiša. In: AVANS 

v roku 2001. Nitra 2002, s. 190. Ide o lokalitu Bušovce 
– Stredný hon II, kde z prieskumu A. Nováka pochá-
dza kolekcia viacerých štiepaných artefaktov, z kto-
rých časť môže byť strednopaleolitická. Datovanie 
pazúrikového driapadla potvrdil prof. dr. hab. J. K. 
Kozłowski z Krakova.

22  SOJÁK, Marián: Stručné dejiny Spiša od najstarších 
čias po rozhranie letopočtov. In: GŁADKIEWICZ, 
Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): Terra Scepusien-
sis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 
2003, s. 117. Tu sú odkazy na ďalšiu literatúru.

23  SKLENÁŘ, Karel: Za jeskynním člověkem. Praha 
1984, s. 199 – 207; MATOUŠEK Václav – DUFKOVÁ, 
Marie: Jeskyně a lidé. Praha 1998, s. 50 – 52.

Praveké a včasnodejinné sídlisko nad pravým brehom Hlbokého potoka. M. Greisiger ho označoval ako Starker Winkel. 
V pozadí Stredný hon (Bušovce). Foto Marián Soják

opracovanie koží) a diskovité jadro zo zeleného 
rádiolaritu, ktoré slúžilo na štiepanie kamenných 
nástrojov, tzv. štiepanej kamennej industrie (če-
peľových nožov, vrtákov, hrotov oštepov a pod.). 
Nálezy autor zaradil medzi stredopaleolitické 
a porovnal ich s rovnako datovanými nálezmi 
kultúry moustérien (podľa náleziska Le Mous-
terier vo Francúzsku) z Gánoviec, Hôrky alebo 
Hranovnice.20 Oprávnenie datovania dokladá aj 
novší nález masívneho oblúkového driapadla, 
zhotoveného z importovanej suroviny z oblas-
ti Krakova, z jurského podkrakovského pazúri-

ka.21 Systematický archeologický výskum na po-
lohe (Stredný hon II) sa ešte nerealizoval, avšak 
vzhľadom na vystupovanie takto starých pamia-
tok hmotnej kultúry ukazuje sa ako žiaduci.

Podobne možno v Spišskej Belej predpokladať 
prítomnosť ľudí z počiatku mladého paleolitu 
(spred 40 000 rokov), ktorí sú nositeľmi kultúry 
szeletien. Meno jej dala jaskyňa Szeleta v Buko-
vých horách v severnom Maďarsku. Typickým 
výrobkom sú plošne opracované kamenné hro-
ty oštepov a kopijí, pripomínajúce tvar vŕbo-
vého listu (napr. zo Spišského Podhradia, Vy-
sokých Tatier – Dolného Smokovca, osady Pod 
lesom, či zo Svitu – časti Pod Skalkou). Najbliž-
šie od Spišskej Belej sa našiel atypický úštepový 
hrot vo Veľkej Lomnici.22 Na základe súčasných 
poznatkov sa ukazuje, že nositeľmi zmienenej 
kultúry boli ešte neandertálci. Niektoré nálezy 
z európskych jaskýň indikovali možnosť, že ne-
andertálci pestovali kult jaskynných medveďov 
(pochovávanie lebiek do kamenných skriniek). 
V súčasnosti sú všetky pohreby jaskynných 
medveďov považované za výsledky prirodze-
ných pochodov (jaskyne, ako zimovisko medve-
ďov, vnútrojaskynné pohyby skalných blokov).23 
Preto aj kosti jaskynných medveďov z viacerých 
jaskýň predovšetkým Belianskych Tatier mož-
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no interpretovať rovnako.24 Navyše v nich dosiaľ 
akékoľvek paleolitické nálezy absentujú. Nálezy 
z poľskej jaskyne Obłazowa (Nowa Biała) uka-
zujú, že s prítomnosťou paleolitu aj v našich jas-
kyniach možno do budúcnosti rátať.25

Výrazné zintenzívnenie osídlenia v chotári 
Spišskej Belej zaznamenávame v mladom a naj-
mä neskorom paleolite, zvanom aj epipaleolit. 
Paleolitickí lovci a zberači postupovali za stá-
dami zvierat aj po terasách Popradu a jeho prí-
tokov. Na mladopaleolitické štiepané kamenné 
nástroje sa v katastri Spišskej Belej prišlo len 
prednedávnom južne od mesta v okolí kóty 636, 
v polohe Dlhá medza.26 V kolekcii nepočetných 
bielopatinovaných artefaktov (pravdepodobne 
z limnosilicitov a tiež z rádiolaritu) vystupu-
jú škrabadlá a driapadlo na spracovávanie koží 
spolu s odpadom pri výrobe nástrojov – úštep-
mi. Zvlášť niektoré zo škrabadiel (jedno vysoké 
a ďalšie „pyskowate“ – vyčnelé rypákovité) sú 
typologicky blízke industrii, ktorá sa objavuje 
v náplni kultúry aurignacien. Analógie možno 
nájsť napríklad vo vyššie uvedenej poľskej jasky-
ni Obłazowa.27 Táto kultúra, pomenovaná podľa 
náleziska v jaskyni Aurignac v pohorí Garonny 
vo Francúzsku, sa pred vyše 40 000 rokmi vyvi-
nula v juhovýchodnej Európe (hlavne v Bulhar-

sku), odkiaľ sa rozšírila takmer do celej Európy, 
od Atlantiku po Don a od južného Talianska 
po stredné Poľsko. Jej nositeľmi boli už ľudia 
dnešného typu (Homo sapiens sapiens). Okrem 
kamenných nástrojov s typickými škrabadlami, 
rydlami, súvislo retušovanými čepeľovými nož-
mi a jemno retušovanými mikročepieľkami,28 sú 
známe tiež kostené hroty s rozštiepenou a ne-
rozštiepenou bázou (hrot typu Mladeč). Vzácne 
sú ozdoby (závesky z mušlí a zvieracích zubov), 
prejavy figurálneho či maliarskeho umenia. Ľu-
dia tejto kultúry lovili rozmanité druhy veľkých 
cicavcov prevažne v otvorenom teréne, ako napr. 
soby, bizóny, mamuty, nosorožce, v horských te-
rénoch (nepochybne aj na Spiši) kozorožce, kam-
zíky a jaskynné medvede. Okrem jaskynných 
lokalít sú známe príbytky vo voľnom teréne (sta-
nové chatrče), aké sa odkryli v Tibave a Barci na 
východnom Slovensku.

Azda podobné stáli na výšine medzi Spiš-
skou Belou a Strážkami v polohe Dlhá medza 
a možno na ďalších lokalitách Spiša (hlavne Po-
prad-Matejovce). Časť jemnopatinovaných arte-
faktov, avšak bez spoľahlivých typologických 
znakov, pochádza z ďalších spišskobelianskych 
polôh, najmä Hoher Rand (úštepy a dve neúplné 
čepieľky). Môže prináležať už mladšej kultúre 
gravettien (30 000 – 20 000 pred Kristom), ktorá 
je súčasťou veľkého gravettienskeho technokom-
plexu, rozšíreného v celej Európe.29 Ide o mlado-
paleolitickú kultúru z poslednej doby ľadovej, 
typickú pre lovcov mamutov, ktorí budova-
li trvalejšie stanové prístrešky. Ich prítomnosť 

24  BOHUŠ, Ivan: Spišská Belá a Tatry. In: GRIGER, Mi-
chal (zost.): Spišská Belá II, 1972, s. 65.

25  VALDE-NOWAK, Paweł – NADACHOWSKI, Adam 
– MADEYSKA, Teresa (eds.): Obłazowa Cave, hu-
man activity, stratigraphy and palaeoenvironment. 
Kraków 2003, 176 s.

26  GIERTLOVÁ-KUČEROVÁ, Marta – NOVÁK, Andrej: 
Nové lokality v okolí Kežmarku. In: AVANS v roku 
2003. Nitra 2004, s. 62.

27  Vysoké a „pyskowate“ – vyčnelé rypákovité škraba-
dlo pozri napr.: VALDE-NOWAK, Paweł – NADA-
CHOWSKI, Adam – MADEYSKA, Teresa (eds.): c. d., 
s. 62 – Fig. 39: 5, 9.

28  Retuš = jemné opracovanie hrany nástroja, zväčša 
priostrenie.

29  Podľa moravskej lokality Pavlov je najlepšie pozna-
ná a pomenovaná kultúra východného gravettienu 
– pavlovien. Okrem južnej Moravy a Dolného Ra-
kúska sa neskôr rozšírila aj na územie západného 
Slovenska (Moravany pri Piešťanoch so známou ve-
nušou z mamutoviny) a do Malopoľska (napr. jasky-
ňa Obłazowa, Kraków – pri Spadzistej ul.). Rozší-
rila sa tiež do západnej Európy (périgordien) a do 

Polykultúrne sídlisko v polohe Dlhá medza, významné  
najmä ako paleolitická lokalita. Foto Marián Soják
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v Spišskej Belej musia overiť ďalšie výskumy. 
Vzhľadom na jej doloženie na iných lokalitách 
Spiša (Gánovce) by to nebolo udivujúce.

Otázna je na Spiši magdaleniénska kultúra, 
ktorá pred vyše 15 000 rokmi vznikla na území 
dnešného Francúzska. Odtiaľ sa rozšírila do se-
vernej Európy, na Moravu a do Poľska, pričom 
sa s ňou dosiaľ nerátalo južne od hrebeňa Kar-
pát. Až po preverení nálezov z Haligoviec (jas-
kyne Aksamitka), preskúmaní viacerých lokalít 

v južnom Poľsku (Sromowce Niżne, Hłomcza) 
a nakoniec objav táborísk na Spiši (Toporec, Sta-
rá Ľubovňa) nás nútia tento názor prehodnotiť. 
Či bude možné počítať s touto kultúrou v Spiš-
skej Belej, ukážu ďalšie výskumy. Zatiaľ tu chý-
bajú jednoznačné doklady. 

Charakteristickou neskoropaleolitickou kul-
túrou, ktorej osídlenie na Spiši nebolo len epizo-
dické, je świderiénska kultúra (nazvaná podľa 
eponymnej lokality Świdry Wielkie v poľskom 
Mazowsku). Prekvitala v Poľsku na sklonku 
poslednej doby ľadovej, približne 10 000 – 8000 
rokov pred Kristom. Z poľskej strany prenikla 
na územie Slovenska, Litvy, do Bieloruska, na 
Ukrajinu a do Rumunska, na západ do Bran-
denburska a Holandska. Zaujala rozsiahle úze-
mie okolo 700 000 km2, na ktorom je známych 
vyše 800 táborísk. Počas sezónnych výprav za 
stádami zvierat, predpokladanými sobmi, świ-
deriénski lovci prekročili hrebeň Karpát až na 
horný Spiš.30 Typický nástroj lovcov sobov – hrot 
s retušovanou stopkou (na jej bokoch a na báze), 
dokladajúci použitie strelnej zbrane – luku s ka-
mennými hrotmi šípov, sa v Spišskej Belej a v jej 
okolí nenašiel (poznáme ich z Veľkého Slavko-
va, Spišskej Teplice a zo Svitu/Lučivnej).31 Rov-
nako chýbajú ďalšie špecifické tvary štiepaných 
kamenných nástrojov spolu s typickými tvarmi 
jadier s dvoma šikmými podstavami, z ktorých 
sa súčasne štiepali raz z jednej, druhýkrát z dru-
hej strany čepeľové polovýrobky na produkciu 
šípov, resp. retušovaných čepeľových nožov. Ne-
znamená to, že s prítomnosťou świderiénskych 
lovcov v Spišskej Belej nemožno počítať. Na-
opak, viacerí bádatelia spájajú s touto kultúrou 
väčšinu drobnotvarej štiepanej kamennej indus-
trie zo Spišskej Belej, ktorú získal M. Greisiger.32 

povodia stredného Donu, kde povstala kultúra kos-
ťonkiensko-avdejevská, resp. kosťonkiensko-willen-
dorfská.

30  Na tejto ceste ležia lokality Dział 1 pri Nowom Tar-
gu, Krempachy, ďalej Gaboń (lokalita č. 40), v okolí 
Starého Sączu či Żegiestów (z prieskumov K. Tuniu): 
TUNIA, Krzysztof: Archeologiczne zdjęcie terenu 
polskiej części dorzecza Popradu. In: Acta Archae-
ologica Carpathica, XVII, 1977, s. 196, najmä hrot so 
stopkou na ryc. 6: f; VALDE-NOWAK, Paweł: Studies 
in Pleistocene settlement in the Polish Carpathians. 
In: Antiquity, 65, 1991, 248, s. 593 – 606. Odtiaľ sa po-
pulácie uberali proti toku Popradu do okolia Starej 
Ľubovne, kde sa v r. 2005 skúmala lokalita v polohe 
Pod Štokom II (Marián Soják a Paweł Valde-Nowak). 
Odtiaľ sa świderiénska kultúra rozšírila do západnej 
časti Spiša, kde sa lokality evidujú vo Veľkom Slav-
kove, v Spišskej Teplici a na rozhraní chotárov Svitu 
a Lučivnej. Tadiaľ pravdepodobne pokračovali v zá-
padnom smere na územie Liptova, kde sa podobná 
štiepaná kamenná industria odkryla v Ružomberku 
(z výskumu Víťazoslava Struhára). 

31  Absenciu hrotov šípov si možno vysvetliť skôr ich 
vzácnosťou (ani na iných lokalitách sa neobjavujú vo 
veľkých počtoch) a tiež skutočnosťou, že boli vystre-
lené na bežiacu zver, čím sa často strácali. 

32  Najmä Juraj Bárta datoval do świderiénskej kultú-
ry značnú časť artefaktov zo zbierky M. Greisige-
ra: BÁRTA, Juraj: Spiš v starej dobe kamennej. In: 
Ozveny histórie, IX, 2/1983; BÁRTA, Juraj: Spiš v sta-
rej dobe kamennej. In: Spišské hlasy, XXXIV, 29. 6. 

Poloha Dlhá medza v chotári Spišskej Belej. Driapadlo (1)  
a škrabadlá (2 – 5) z mladšieho paleolitu – kultúra  

aurignacien (?), patinovaný limnosilicit.  
Kresba Marián Soják

Neskoropaleolitická štiepaná kamenná industria z polohy 
Dlhá medza: 1 – jurský podkrakovský pazúrik; 

2, 4 – 6 obsidián; 3 – prepálený silicit; 7 rádiolarit.  
Kresba Marián Soják
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Do tejto kultúry sa začali hromadne zara-
ďovať viaceré spišské lokality (medzi nimi aj zo 
Spišskej Belej) najmä po objave klasického tábo-
riska świderiénskej kultúry vo Veľkom Slavko-
ve.33 Slavomír Vencl datoval mikrolitickú indus-
triu zo Spišskej Belej do ostroměřskej skupiny 
(podľa lokality Ostroměř v Čechách) rozšírenej 
na Morave a v Čechách, ktorá má najbližšie ana-
lógie v neskoropaleolitickej kultúre tarnowien, 
pomenovanej podľa lokality Tarnowa v západ-
nom Poľsku.34 Ladislav Bánesz datoval industriu 
zo Spišskej Belej do širokého časového rozpätia 
od mladého paleolitu po neolit až eneolit. Uve-
dené názory poukazujú na problematické dato-
vanie väčšiny akeramických lokalít35 v Spišskej 
Belej. 

Veľkú časť nálezísk, napriek viacerým overo-
vacím prieskumom, možno na základe nálezov 
štiepanej kamennej industrie zaradiť iba rámco-
vo do epipaleolitu. Takou je poloha Kahlenberg 
(Stirn) na svahu a úpätí Holého vrchu (645 m n. 
m.), ktorú skúmal už M. Greisiger na konci 19. 
storočia. Na polykultúrnom sídlisku sa našlo 
niekoľko štiepaných artefaktov, ktoré patria na 
koniec staršej doby kamennej. Vo všetkých prí-

padoch ide o rádiolaritové jadrá s dvoma šik-
mými podstavami a s negatívmi útlych čepelí.36 
Ďalšie táborisko z tohto obdobia – Hoher Rand 
– leží nad strmým zrázom pravobrežia riečky 
Biela, asi 2,5 km severne od mesta, v okolí kóty 
646. Nástroje (retušované čepele, škrabadlá) 
a jadrá z opakovaných prieskumov sú okrem 
pieninských rádiolaritov a bližšie nezistených 
prepálených silicitov zhotovené aj z iných odrôd 

1983, 26; BÁRTA, Juraj: Nové poznatky o osídlení 
Slovenska v epipaleolite. In: Archeologična zbirka 
Chersonskoj oblasnoj deržavnoj inspekciji ochorony 
pamjatok. Cherson 1999, 1, s. 24; Iní do tejto kultú-
ry zaraďujú aj iné problematické lokality: NOVOT-
NÝ, Bohuslav – NOVOTNÁ, Mária – KOVALČÍK, 
Richard M.: Popradská kotlina v dávnej minulosti. 
Košice 1991, s. 14.

33  BÁRTA, Juraj: Wielki Sławków – pierwsza osada 
kultury świderskiej na Słowacji. In: Acta Archae-
ologica Carpathica, XX, 1980, s. 5 – 17.

34  VENCL, Slavomír: Ostroměřská skupina (Nová 
pozdně paleolitická skupina v Čechách). In: Archeo-
logické rozhledy, XVIII, 1966, s. 327 – obr. 132, s. 328.

35  T. j. lokalít, na ktorých sa vyskytuje štiepaná kamen-
ná industria bez akejkoľvek sprievodnej keramiky.

36  SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Prieskum oko-
lia Spišskej Belej. In: AVANS v roku 1999. Nitra 2000, 
s. 123; SOJÁK, Marián: Osídlenie horného Spiša na 
sklonku staršej doby kamennej. In: GANCARSKI, 
Jan (zost.): Starsza i środkowa epoka kamienia w 
Karpatach polskich. Krosno 2002, s. 268.

37  SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Prieskum oko-
lia Spišskej Belej..., s. 125; SOJÁK, Marián: Osídlenie 
horného Spiša..., s. 270.

38  VALDE-NOWAK, Paweł: Studies in Pleistocene..., 
Fig. 7: 11, 16, 22, 23.

39  BÁNESZ, Ladislav: Nowe stanowiska paleolityczne 
w dolinach Torysy i Popradu. In: Acta Archaeologica 
Carpathica, III, 1961, s. 169 – Fig. 9.

40  BÁNESZ, Ladislav: Nálezy drobnotvarej...; BÁNESZ, 
Ladislav: Nové poznatky... Do mezolitu L. Bánesz 
kladie aj ďalšie lokality v Spišskej Belej. Pozri nálezo-
vé správy, uložené v dokumentácii AÚ SAV v Nitre 
z lokalít Dörnerchen – Černice (č. 252/59), Mühlrein 
– Mlynská medza (č. 251/59), Alte Strasse (č. 256/59), 
Nohgang – Blízke lúky (č. 263/59), Steinkaul – Ka-
menná palica (č. 250 a 265/59), Starke Winkel – Ostrý 
uhol (č. 250/59) a najmä Lindt – Lipa (č. 249/59). 

41  VALDE-NOWAK, Paweł: Paleolit schyłkowy w 
Karpatach Zachodnich ze szczególnym uwzględ-
nieniem Podhala i Beskidu Sądeckiego. Kraków 
1979. Rukopis, s. 116 – 117.

42  SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Prieskum okolia 
Spišskej Belej...; SOJÁK, Marián: Osídlenie horného 
Spiša...; SOJÁK, Marián: Krížová Ves na počiatku de-
jín. In: MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a sú-
časnosť Krížovej Vsi. Krížová Ves 2002, s. 31, 32.

43  Trapéz, resp. lichobežník zhotovený zo zlome-
nej čepieľky je tiež v kolekcii štiepaných nástrojov 
M. Greisigera z Kežmarku – Jeruzalemského vrchu: 
BÁNESZ, Ladislav: Nálezy drobnotvarej..., obr. 5: 4. 

Viacnásobne osídlená poloha Hoher Rand (Vysoký breh)  
nad vyvýšenou terasou riečky Biela. Dôležitá epipaleolitická, 

mezolitická lokalita, ako aj sídlisko z doby bronzovej  
a rímskej. Foto Marián Soják
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poľských pazúrikov – z bieloškvrnitého świe-
ciechowského a čokoládového. Tak ako na iných 
lokalitách prevažuje odpad v podobe drobných 
či väčších úštepov. Podobná situácia sa ukazu-
je na dvoch lokalitách severozápadne od mesta, 
nad ľavým brehom potoka Čierna voda (680 m 
n. m.). Situované sú v polohách Vyšná zákruta II 
a III, ktoré boli osídlené najmä v nasledujúcom 
období.37 

Spomedzi neskoropaleolitických artefaktov 
z Dlhej medze sa vynímajú dva exempláre. V pr-
vom prípade ide o rádiolaritové rydlo na opraco-
vávanie dreva či kostí. Druhý predstavuje krátke 
škrabadlo z jurského podkrakovského pazúrika, 
aké vystupujú na epipaleolitických lokalitách 
v poľskej časti Karpát, na lokalitách Nowa Biała 
1, Śromowce Niżne a Lipnica Wielka 2. Všetky 
tri sa zaraďujú do technokomplexu „s tylczaka-
mi“ (čepieľkami – nožmi s otupenými bokmi), 
do kultúry Federmesser – witowskej skupiny.38 
Na cestu paleolitických lovcov povodím Popra-
du (a Torysy) na sever do dnešného Poľska v pa-
leolite poukázal už L. Bánesz.39

Až na úvahy L. Bánesza40 a po ňom prevaž-
ne P. Valde-Nowaka41 sa nepripúšťala možnosť 
datovania aspoň časti nálezov zo zberov M. Gre-

isigera z okolia Spišskej Belej do strednej doby 
kamennej – mezolitu (9000 – 6000 rokov pred 
Kristom). Neskoršie početné nálezy mikrolitic-
kej štiepanej kamennej industrie z viackrát spo-
mínaných lokalít jednoznačne potvrdili prítom-
nosť mezolitických spoločenstiev tak v Spišskej 
Belej, ako aj v susedných chotároch obcí Bu-
šovce, Krížová Ves alebo v západnej časti Spiša 
v Spišskej Teplici.42 Spomedzi mezolitických lo-
kalít M. Greisigera patrí medzi najbohatšie polo-
ha Lindt (Lipa), v súčasnosti sledovaných loka-
lít polohy Hoher Rand, Vyšná zákruta II a Dlhá 
medza. Na všetkých prevažuje drobnotvará 
a prevažne rádiolaritová industria, najmä útle 
čepieľky, škrabadlá a mikrojadrá, vzácne drob-
né rydlá.

Mezolit sa dnes definuje ako obdobie pokra-
čovania zberačsko-lovecko-rybárskeho hospo-
dárenia, hoci už v období poľadovej doby, na 
počiatku geologickej súčasnosti – holocénu. Nie 
je teda prechodným štádiom medzi paleolitom 
a mladšou dobou kamennou – neolitom, ako to 
charakterizovala staršia literatúra. Na rozdiel od 
paleolitu mal človek väčší sklon k usadlosti, svoj 
lovný revír, pričom popri love mal azda domi-
nantný význam rybolov. Z kamenných nástro-
jov sú typické mikrolitické „zbrojniki“, ktorý-
mi sa vyzbrojovali vrcholky alebo okraje hrotov 
šípov, pričom násady boli z organických mate-
riálov (drevo, kosť, paroh). Často majú geomet-
rický tvar v podobe trojuholníkov, romboidov, 
trapézov.43 Do násad sa najčastejšie upevňovali 
pomocou živice zo stromov. Zmena taktiky lovu 
na rýchlu zver (podobnej skladby ako dnes) bola 
spôsobená zmenou klímy po definitívnom ústu-
pe ľadovcov a oteplení. Jediný takýto „zbrojnik“, 
teda súčasť kombinovaného nástroja na lov, sa 

Ukážka pravekej štiepanej kamennej industrie z lokality  
Hoher Rand. Foto Marián Soják

Mezolitické sídlisko v polohe Vyšná zákruta II.  
Foto Marián Soják
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našiel v polohe Vyšná zákruta II.44 Kultúrna prí-
slušnosť mezolitického nálezového inventára zo 
Spišskej Belej zostáva nateraz nevyjasnená. Časť 
poľských bádateľov pripúšťa, že môže ísť o ja-
nisławickú kultúru, ktorá klimaticky spadá do 
vlhkého atlantického obdobia s maximálnym 
zalesnením našej krajiny (záver 7. – 5., 4./?/ tisíc-
ročie pred Kristom). Dokonca sa nevylučuje, že 
nositelia zmienenej kultúry koexistovali spolu 
s produktívnymi neolitickými spoločenstvami. 
Nálezy z územia Poľska túto domnienku skôr 
podporujú.45 

V staršej a strednej dobe kamennej sa získa-
vanie potravy rastlinného pôvodu obmedzovalo 
na zber plano rastúcich rastlín. Význam rastlín 
sa po zmene klimatických pomerov v atlantic-
kom období ešte zväčšil. Človek sa musel začať 
starať o prežitie aktívnejšie, ako to bolo dovte-
dajším lovom a zberom. Trvalo niekoľko tisíc 
rokov, kým sa znalosť pestovania obilnín pre-
niesla z krajín „úrodného polmesiaca“ (Turecko, 
Sýria, Libanon, Izrael, Jordánsko, Irán, Irak) na 
Balkán a napokon do strednej Európy. V 6. tisíc-
ročí pred Kristom skončilo dlhotrvajúce obdobie 
neproduktívneho hospodárenia aj na území Slo-
venska. S nástupom mladšej doby kamennej – 
neolitu (z gréckeho neos – nový, lithos – kameň; 
5500 – 3500 pred Kristom) človek začal postupne 
ovládať prírodu. Pestoval plodiny, choval domá-
ce zvieratá, zakladal prvé stálejšie osady, vyrábal 
nádoby z hliny a okrem kamenných štiepaných 

Podobné nástroje sa však môžu vyskytnúť aj v ná-
plni neolitických kultúr. Pokladajú sa za doklady 
vzájomných kontaktov mezolitických spoločenstiev 
s neolitickými. 

44  SOJÁK, Marián: Osídlenie horného Spiša..., s. 270, 
obr. 6: 10.

45  CZOPEK, Sylwester: Pradzieje Polski południowo-
-wschodniej. Rzeszów 1999, s. 41 – 44.

46  Po objave viacerých neolitických osád kultúry s line-
árnou keramikou na území poľských Karpát (aktuál-
ne je skúmaná osada v Łoniowej P. Valde-Nowakom) 
sa čoraz častejšie nastoľuje hypotéza o opačnom šíre-
ní neolitických populácií, t. j. z juhu (zo Spiša) na se-
ver za opačný hrebeň Karpát. 

Sídlisko z neolitu, doby bronzovej a rímskej v polohe Kahlenberg (Stirn). Foto Andrej Novák

nástrojov zhotovoval dosiaľ nepoznané brúsené 
nástroje – sekery, kliny, dláta a náradie s prevŕ-
taným otvorom na porisko (mlaty, tešly).

Neolitizácia strednej Európy súvisela so 
vznikom a šírením kultúry s lineárnou kera-
mikou. Zdobili ju rytou, niekedy viacnásobnou 
líniou tvoriacou lomenú, oblúkovú alebo špirá-
lovú výzdobu. Na rozdiel od stredodunajského 
priestoru územie Spiša nepatrilo k tým regió-
nom, ktoré zasiahli prvé vlny najstarších neoli-
tických obyvateľov zo starého neolitu. Neolitické 
populácie ho osídlili v neskorších prisťahovalec-
kých vlnách, v strednom neolite. Nositelia kul-
túry s mladšou lineárnou (notovou) keramikou 
sem prišli okľukou zo stredného Podunajska cez 
Moravu a južné Poľsko údolím Dunajca a Popra-
du.46 Netrvalo dlho a zmiešali sa s ľudom želie-
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zovskej47 a bukovohorskej kultúry, ktorej pôvod-
nou domovinou bol región severovýchodného 
Maďarska a priľahlé územie východného Slo-
venska. Osady dedinského charakteru sa zakla-
dali na úrodnejších pôdach južných záveterných 
svahov nad potokmi, pričom prechodne nepo-
hrdli ani priestormi jaskýň. Takéto podmienky 
však beliansky chotár nespĺňal.48 

Spiš s množstvom neolitických osád (naj-
mä na dolnom Spiši v povodí Hornádu) uka-
zuje,49 že klíma atlantického obdobia bola aj tu 
vyhovujúca (vlhko, teplejšie asi o 2 – 3 °C oproti 
dnešku). Klasické dlhé nadzemné domy stĺpovej 

konštrukcie sa v 70. rokoch 20. storočia odkry-
li v Poprade-Matejovciach. Najbližšie k Spišskej 
Belej leží neolitická dedina v Stráňach pod Tat-
rami. V samotnom katastri Spišskej Belej evidu-
jeme jedinú takúto osadu v polohe Kahlenberg 
(Stirn), ktorá leží nad sútokom potokov Krivo-
dol a Čierna voda. Až na výskum M. Greisige-
ra na konci 19. storočia ju dnes poznáme vďaka 
nálezom z viacerých prieskumov. Svedectvo po-
skytujú početné nálezy štiepaných a brúsených 
kamenných nástrojov (zlomky plochých sekier 
vrátane polotovaru, polovica dvojramenného 
mlatu),50 črepy kultúry s mladšou lineárnou, 
želiezovskou (?) a bukovohorskou keramikou 
(hrubé úžitkové a jemné tenkostenné zo stolovej 
keramiky), mazanica (vypálená hlinená omietka 
z vypletanej konštrukcie stien domov) a zlomky 
zvieracích kostí.

Štiepaná kamenná industria je zhotove-
ná najmä z poľských odrôd pazúrikov (jurský 
podkrakovský, čokoládový, volynský a świecie-
chowský), pieninských rádiolaritov a obsidiá-
nu (sopečného skla) zo Zemplínskych vrchov. 
Z nástrojov sú bežné retušované čepele (niekto-
ré vo funkcii kosákových čepelí), škrabadlá (naj-
mä na čepeliach) i jadrá (aj typické jednopod-
stavové ihlancové), vzácne vrtáky – priebojníky 
(„przekłuwacze“). Typologicky výrazný je úzky 
pazúrikový „przekłuwacz“ na útlej čepieľke so 
strmou retušou, aký sa objavuje v inventároch 
kultúry s lineárnou keramikou v naddunaj-
skej oblasti (Bavorsko, Čechy a Morava), vzácne 
v Poľsku.51 M. Kaczanowska ich podľa morav-
skej lokality Vedrovice nazvala „przekłuwacza-
mi typu Vedrovice,“ pričom nevylučuje ich bal-
kánsky pôvod.52 

Z kolekcie kamennej brúsenej industrie 
v zbierke Podtatranského múzea v Poprade je 
uložený masívny nízky klin z Kahlenbergu 
(dĺžka 17,35 cm) zo zberu M. Greisigera v r. 1890, 
vyrobený z paleogénneho pieskovca.53 Petro-
grafická analýza ostatných brúsených nástrojov 
z Kahlenbergu ukázala (Dušan Hovorka), že ich 
zhotovili z vulkanických, prípadne vulkanose-
dimentárnych hornín (trachyandezit,54 aktinoli-
tická bridlica,55 tufitický paleogénny pieskovec 
a tufitický bazalt56). Roľníci mladšej doby ka-
mennej si zakladali sídla na poľnohospodársky 
rentabilných územiach. V poradí jednotlivých 
faktorov zabezpečujúcich rozhodujúcu časť ob-
živy roľníctvom sa na prvé miesto zaraďuje stu-
peň intenzity vodných zrážok, na druhé miesto 
priemerné teploty a pravdepodobne na tretie 
miesto pôdne typy.57 

47  Šírenie želiezovskej kultúry (skupiny) na Spiš sa 
mohlo udiať z oblasti juhozápadného Slovenska Po-
hroním cez Horehronské Podolie do údolia Hnilca 
a Hornádu na dolný Spiš. K takejto domnienke nás 
viedlo bohatstvo jej nálezov na dolnom Spiši, kým 
na hornom Spiši (v údolí Popradu) zaznamenávame 
len ojedinelé želiezovské nálezy. Táto disproporcia 
v hustote osídlenia obidvoch častí Spiša však môže 
byť zapríčinená rozdielnymi klimatickými pomer-
mi. Bezprostredná blízkosť Vysokých Tatier na hor-
nom Spiši je príčinou chladnejšej klímy.

48 Jaskyne Belianskych Tatier neboli vhodné na trvalej-
šie osídlenie v neolite hlavne pre drsnú klímu. Údaj-
ný nález kamenného klinu z neolitu či eneolitu (?) 
spred vchodu do Belianskej jaskyne je podvrh (in-
formácia S. Pavlarčíka): KOVALČÍK, Richard M.: Ju-
bileum Belianskej jaskyne. In: Vlastivedný bulletin, 
21. 10. 1966, 41 – 42 (9 – 10).

49  SOJÁK, Marián: Neolitické osídlenie Spiša. In: Slo-
venská archeológia, XLVIII, 2000, 2001, 2, s. 185 – 
314.

50  SOJÁK, Marián: New Finds of Neolithic Polished 
Stone Industry from the Spiš Region. In: Acta Ar-
chaeologica Carpathica, XXXVII, 2002, s. 171 – 175. 
V prípade dvojramenného mlatu ide o jediný kus 
tohto typu náradia zo Spiša. Niekedy sa im pripisuje 
kultový význam, resp. symbol moci. 

51  DRYJA, Sławomir: Pierwsze znalezisko wczesnone-
olitycznych przekłuwaczy typu Vedrovice z ziem 
Polskich. In: Sprawozdania Archeologiczne, 50, 1998, 
s. 143 – 148.

52  KACZANOWSKA, Małgorzata: Rohstoffe, Technik 
und Typologie der neolithischen Feuersteinindus-
trien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau. 
Warszawa 1985, s. 14, 44.

53  HOVORKA, Dušan – SOJÁK, Marián: Neolithic/Ae-
neolithic/Early Bronze Age Polished Stone Industry 
from the Spiš Area. In: Slovenská archeológia, XLV, 
1997, 1, Plate V: 4.

54  Pravdepodobná proveniencia suroviny ukazuje aj na 
smer šírenia neolitických populácií: mladotreťohor-
ný vulkán Wżar v poľských flyšových Karpatoch.

55  Predpokladaná proveniencia suroviny: pravde-
podobne severozápadný okraj českého masívu – 
niektorá z geologických jednotiek silezika.

56  Pôvod je v Spišsko-gemerskom rudohorí.
57  Pozri kapitolu A. Nováka: Prírodné pomery.
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Všetky danosti spĺňal chotár Spišskej Belej, 
zvlášť poloha Kahlenberg (Stirn). Lokalita leží 
v závetrí na slnečnom juhovýchodnom svahu, 
nad potokom a na pôdnom type zvanom kam-
bizem (hnedá pôda), ktorá je z agronomického 
hľadiska za priaznivých podmienok (bez ske-
letu, podmáčania...) úrodná. Dnes patria kam-
bizeme k najúrodnejším pôdam na Spiši (v bý-
valom okres Poprad tvoria vyše 80 % všetkých 
pôdnych predstaviteľov).58 Dažďový tieň Vyso-
kých Tatier tu vytvára špecifickú mikroklímu, 
s porovnateľným ročným úhrnom zrážok ako 
na juhozápadnom Slovensku. Tieto klimatické 
faktory sú dôležité z hľadiska neolitizácie Spiša. 
Preto trocha prekvapuje, že až na Kahlenberg na 
území Spišskej Belej nie je doložená ďalšia ne-
olitická osada.59 Za súčasného stavu bádania si 
tento poznatok nevieme vysvetliť. Predčasné by 
boli úvahy o možnosti zabratia územia preží-
vajúcimi mezolitickými lovcami, ktorých revír 
rešpektovali neolitické spoločenstvá roľníkov 
a chovateľov stád... Časť štiepaných artefaktov 
z viacerých polôh v katastri mesta však môže 
byť i neolitická. Vo výsledkoch výskumu na ná-
dvorí kaštieľa v Strážkach v r. 1969 sa spomína 
pazúrikový úštep, zaradený do neolitu až ene-
olitu.60 V zázemí riadnych neolitických dedín 
jestvovali aj menšie filiálne osady. Podľa ojedi-
nelých nálezov kamenných brúsených i štiepa-
ných nástrojov z iných lokalít Spiša a objave-
ných často vo veľkej vzdialenosti od usadlostí 
a nezriedka vo vyššie položených horských te-
rénoch predpokladáme, že súvisia s lesným pa-
sením dobytka (dominuje hovädzí dobytok), 
prípadne lovom. 

V neskorej dobe kamennej – eneolite (3500 – 
2300/2200 pred Kristom) sa na Spiši vystriedalo 
niekoľko kultúr. Sledujeme opätovný nárast po-
pulácie. Vrchol kultúrneho a historického vývo-
ja na začiatku kovového veku v eneolite pred-
stavuje badenská kultúra. Rozšírila sa takmer 
na celé územie Slovenska. Pozostatky sídlisk le-
žali v nížinách a na ťažšie prístupných horských 
výšinách, ktoré boli neraz dômyselne chránené 
hradbami z hliny, dreva a kameňov (Veľká Lom-
nica, Vysoké Tatry-Dolný Smokovec-Pod lesom, 
výšinné a jaskynné sídliská v Slovenskom raji). 
Z pohrebísk poznáme len jednotlivé hroby so 
spálenými kosťami nebožtíkov (Veľký Slavkov, 
Spišské Tomášovce-Hadušovce, Spišská Nová 
Ves). Podtatranský kraj poskytoval ideálne pod-
mienky pre rozvoj pastierstva, ktoré v eneolite 
zohrávalo dôležitú úlohu. Neďaleko Spišskej Be-
lej – v Kežmarku – sa v minulosti našiel medený 

sekeromlat zo staršieho eneolitu, ktorý začleňu-
jeme do kategórie ťažkých medených nástrojov. 
Do tejto skupiny pamiatok patria aj ojedinelé 
sekery s krížovým ostrím z Gánoviec a z Vy-
sokých Tatier – Veľkej studenej doliny. V stred-
nom a neskorom eneolite (pravdepodobne v dô-
sledku vyčerpania prístupnejších povrchových 
zdrojov medených rúd) tieto masívne nástroje 
vystriedali drobnejšie náradia a tepané ozdo-
by. Príkladom je poklad medených predmetov 
z ukážkového výšinného sídliska badenskej kul-
túry z Veľkej Lomnice – Burchbrichu. Na lokali-
tách sa najčastejšie objavuje keramika, štiepané 
kamenné a brúsené nástroje.

Katastrálne územie Spišskej Belej je opäť vý-
nimočné. Napriek silnému badenskému zázemiu 
tu doteraz nepoznáme jedinú eneolitickú lokalitu 
s nálezmi keramického materiálu, a to ani z mno-
hých overovacích prieskumov. Na prítomnosť ba-
denských sídlisk však poukazujú staršie nálezy 
črepov, zapísané v popradskom muzeálnom fon-
de,61 zmienka v literatúre o náleze črepov baden-
skej kultúry z Kahlenbergu62 a z novších priesku-
mov identifikácia eneolitických lokalít s nálezmi 
štiepanej kamennej a v jednom prípade aj brúse-
nej industrie. Ide o polohu Pri zadnej lipe (Hinte-
re Linde), kde z prieskumu A. Nováka pochádza 
vedľa nevýraznej štiepanej kamennej industrie 
obojstranne zbrúsená kamenná sekerka, typolo-
gicky blízka eneolitickým (badenským) nálezom 
z Veľkej Lomnice a ďalších rovnako datovaných 
nálezísk zo Spiša.63 Nemožno vylúčiť, že na polo-
he leží riadna osada z tohto obdobia, ktorá môže 

58  SOJÁK, Marián: Kultúra s lineárnou keramikou, že-
liezovská skupina a bukovohorská kultúra na Spi-
ši. Diplomová práca uložená na FF UK v Bratislave, 
1994. Nepublikovaný rukopis, s. 33 – 40.

59  Podľa informácie A. Nováka sa tri úžitkové nezdobe-
né črepy pravdepodobne z neolitu našli aj v polohe 
Krivá medza. Overovací prieskum v r. 2005 (M. Soják 
– A. Novák) tu neolitické osídlenie nepotvrdil. Preto 
je tu potrebný ďalší prieskum. Jediný úžitkový neo-
litický črep pochádza zo Zadnej lipy z prieskumu A. 
Nováka v roku 1998.

60  DRENKO, Zoltán: Archeologický výskum v Stráž-
kach. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, 2, s. 88.

61  NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 
Popradský fond, nedatovaný rukopis, s. 143 – inv. 
č. A 171, A 173, A 174 – črepy; s. 169 – inv. č. A 301, 
A 302 – črepy, A 303 – koliesko z črepu.

62  NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 
Výšinné sídlisko vo Veľkej Lomnici a osídlenie kane-
lovanou kultúrou na Spiši. In: Sborník FF UK, IX, 80, 
1958, s. 280.

63  SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Prieskum okolia 
Spišskej Belej..., s. 125. 
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spočívať pod silnejšími nánosmi naplavenej hli-
ny. Môže však ísť aj o náhodnú stratu kamennej 
sekery pri skúmaní terénu, lesnom pasení do-
bytka, love atď. Takto možno interpretovať tiež 
nález sekerky z čierneho menilitového rohovca, 
objavenej na neďalekej bušovskej lokalite Stred-
ný hon I. Tá však môže byť tak neolitická, rovna-
ko ako eneolitická.64 Lokalita je situovaná blízko 
zničeného hrádku či skôr mohyly (Burg, Hun-
nenhügel), z ktorej poznáme vedľa stredovekých 
nálezov tiež keramiku badenskej kultúry.

Na ďalších spišskobelianskych lokalitách bola 
objavená výhradne štiepaná kamenná industria, 

o ktorej sa možno domnievať, že je eneolitická, 
najskôr badenská. Na poli nad rašeliniskom Trs-
tinné lúky sa v polohe Medvedisko zozbierali 
viaceré nástroje, ktoré majú eneolitický ráz. Hod-
no spomenúť masívnejšiu čepeľ so zlomenou ter-
minálnou (koncovou) časťou a miestnou retušou 
hrán, bazálnu (spodnú) časť súvislo retušovanej 
a pôvodne masívnej čepele („wiórowec“), čepeľ 
z kraja jadra („zatępiec“) (všetky tri z volynské-
ho pazúrika), tri pravdepodobne ručné kresadlá 
na oheň, z nich jeden z jurského podkrakovské-
ho pazúrika, dva z menej kvalitnej pazúrikovej 
odrody „B“ (iwanowický), resp. problematicky 
datované masívne jadro z čokoládového pazúri-
ka, retušovaný úštep z čepeľového jadra s kôrou 
z jurského pazúrika – odrody „G“ a ďalšie.

Pozoruhodné sú najmä neúplné čepele väč-
ších proporcií z volynského pazúrika, aké sa 
najčastejšie objavujú už v staroeneolitických 
kultúrach, na východnom Slovensku napríklad 
v tiszapolgárskej alebo bodrogkeresztúrskej 
kultúre (často v hroboch). V takomto prípade 
by tieto nálezy boli staršie ako badenská kul-
túra. S ňou však môže súvisieť kvalitná odroda 
„G“ jurského pazúrika (z povodia rieky Krztyna 
v Poľsku), z ktorej sa často zhotovovali masívne 
čepele (často vo funkcii kosákov)65 a brúsené se-
kerky. Na území Poľska vystupovala prevažne 
v kultúre s lievikovitými pohármi, ktorej mlad-
šia fáza je súčasná s badenskou kultúrou. Na Spiš 
sa dostávala v podobe polovýrobkov, resp. skôr 
finálnych výrobkov. Deštruované kusy sa vyu-
žívali na výrobu ďalších nástrojov. Príkladom je 
úštep z takejto sekerky, ktorý sa spolu s dvoma 
inými úštepmi (z jurského podkrakovského pa-
zúrika a rádiolaritu) našiel v r. 2004 na poli me-
dzi kúpeľmi a polohou Dlhá medza66. Zrejme sú-
visia s akeramickou osadou na Dlhej medzi, kde 
sa okrem iného našiel hrubý mikrovrták a tupý 
vrták – priebojník („przekłuwacz“) z jurského 
pazúrika – „G“. Z analogickej suroviny pochá-
dza čiastočne retušovaná terminálna časť čepele 
(s vyhladeným povrchom od dlhého používa-
nia) z inej eneolitickej lokality – Pri Mlynskom 
kre II. Okrem nej sa spomedzi štiepanej indus-
trie vynímajú slabo prepálený silicitový úštep 
s „rynienkowatou“ (žliabkovitou/rúrkovitou) 
retušou,67 pazúriková čepeľ s úžitkovou retušou 
a vrták na úštepe z pruhovaného mangánového 
rádiolaritu.

Ďalšia eneolitická kolekcia štiepaných ná-
strojov je známa z polohy Pri prednej lipe (Vor-
dere Linde). Zo 17 ks artefaktov spomenieme ba-
zálnu časť prepálenej čepele, prepálené úštepové 

64  SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: An Isolated Me-
nilithic-Hornstone Axe Find from Bušovce (District 
of Kežmarok). In: Acta Archaeologica Carpathica, 
XXXIX, 2004, s. 161 – 168.

65  Ako príklad masívnych kosákových čepelí možno 
uviesť skôr zachránený depot čepelí z Veľkej Lom-
nice – Burchbrichu: SOJÁK, Marián: Narzędzie z kr-
zemienia jurajskiego „G“ z Velkiej Lomnicy. Spisz 
słowacki. In: Acta Archaeologica Carpathica, XX-
XIV, 1997 – 1998, s. 189 – 193.

66  Úštep zo sekery z jurského pazúrika – „G“ našiel 
v roku 2004 A. Novák aj v polohe Medvedisko.

67  Ide o strmú žliabkovitú retuš, ktorá sa podľa niekto-
rých bádateľov mohla realizovať medeným drôtom. 
Takto sú retušované napr. masívnejšie čepele na úze-
mí rozšírenia kultúry s lievikovitými pohármi i ba-
denskej kultúry (za informáciu ďakujem P. Valde-
-Nowakovi).

Kamenná sekerka z neskorej doby kamennej (objavená v r. 
1999 v polohe Pri zadnej lipe). Foto Marián Soják
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škrabadlo, čepeľ bez terminálnej časti z jurské-
ho podkrakovského pazúrika, nôž na atypic-
kej čepeli z rovnakej suroviny so súvislou „ry-
nienkowatou“ retušou hrán, nepravidelnú čepeľ 
z čokoládového pazúrika a kosákovú rádiolari-
tovú čepeľ. Nie všetky menované nástroje mu-
sia byť jednoznačne eneolitické. Na všetkých 
dosiaľ spomínaných lokalitách bez sprievodnej 
keramiky je doložené viacnásobné využívanie 
polôh na osídlenie v období praveku (a v mlad-
ších obdobiach). Nezriedka je na jednej polohe 
osídlenie z paleolitu, mezolitu, neolitu, eneoli-
tu, z doby bronzovej... Preto nečudo, že pri da-
tovaní typologicky nevýraznej industrie sú väč-
šie problémy. Väčšinu možno pokladať len za 
pravekú, resp. použitá surovina alebo špecific-
ké inventáre s otlčenými protismernými hrana-
mi (inventáre oravského typu)68 indikujú jej za-
členenie do eneolitu až staršej doby bronzovej. 
V každom prípade ide o sídliská, príp. skôr ne-
veľké osady s 1 – 3 sídliskovými objektmi, kto-
ré sú príznačné pre horské a podhorské regióny. 
Ekonomika tohto obyvateľstva bola založená na 
love a pastierstve, nie na poľnohospodárstve. 

V dobách kovov

Pevnejšia a tvrdšia surovina ako meď – bronz, 
zliatina medi a cínu, dala názov dlhej historickej 

epoche, ktorou bola doba bronzová (2300 – 750 
pred Kristom). Keďže ložiská suroviny potrebnej 
na legovanie vystupovali zväčša na vzájomne 
odľahlých miestach, výrobcovia boli odkázaní 
na obchod a výmenu. Dokladom obchodu s ko-
vom v staršej dobe bronzovej sú hromadné ná-
lezy suroviny, upravenej do podoby nákrčníko-
vých hrivien. Jedna z nich sa našla v susedných 
Bušovciach. Možno súvisí s hatvanskou kultú-
rou, ktorá na Spiši nie je bohato zastúpená.69 

Obvyklé bolo deponovanie bronzových vý-
robkov v pokladoch (depotoch) tiež v strednej 
a mladšej dobe bronzovej. Vrchol európskeho 
praveku predstavuje otomanská kultúra. Zo 
Sedmohradska sa rozšírila do severovýchodné-
ho Maďarska, na východné a severné Slovensko 
až do južného Poľska. Výrazom spoločenské-
ho rozvrstvenia spoločnosti sú opevnené osa-
dy, z ktorých niektorým sa pripisuje „mestský 
charakter“ (Spišský Štvrtok – Myšia hôrka). Ne-
obvyklé nie sú v nich ani poklady bronzových 

68  VALDE-NOWAK, Paweł: Inventare des Orawa-Ty-
pus und ihre Bedeutung in der Bezeichnung der Be-
siedlung aus der Frühbronzezeit in der Karpaten. 
In: Urzeitliche und frühhistorische Besiedlung der 
Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten. Nit-
ra 1986, s. 115 – 124; SOJÁK, Marián: Neolitické osíd-
lenie..., s. 220, 222.

69  NOVOTNÁ, Mária: K stavu bádania o dobe bron-
zovej na hornom Spiši. In: GANCARSKI, Jan (zost.): 
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach 
polskich. Krosno 2003, s. 55 – 62.

70  Dva tyčinkovité prstene a zlomky pravdepodob-
ne dvoch drôtených dvojružicových ozdôb (ulože-
né v Múzeu Kežmarok) nachádzajú analógie napr. 
v poklade z lokality Košické Oľšany, ktorý je datova-
ný do mladšej doby bronzovej (okolo 1100 pred Kris-
tom). FURMÁNEK, Václav: Zlatý vek v Karpatoch. 
Keramika a kov doby bronzovej na Slovensku (2300 
– 800 pred n. l.). Nitra 2004, s. 139 – č. 239, 240 a, b.

71  Zaznačená je na katastrálnej mape Spišskej Belej 
z r. 1777 ako Obere Land Strasse.  

72  Jej datovanie je problematické. Môže byť aj z mlad-
šieho obdobia (od doby bronzovej po dobu rímsku). 
Bronzový hrot šípu je dlhý len 1,5 cm (inv. č. 1966). 
Vystavená je v expozícii Podtatranského múzea 
v Poprade. 

73  Lokalita bola objavená v roku 2003: GIERTLOVÁ-
-KUČEROVÁ, Marta – NOVÁK, Andrej: Nové loka-
lity v okolí Kežmarku..., s. 61 – 62.

74  KLEIN, Michal: Sammlung merkwürdigster Natur-
seltenheiten des Königreichs Ungarn. Bratislava – 
Lipsko 1778; SOJÁK, Marián: Stručné dejiny Spiša..., 
s. 131.

75  NOVOTNÁ, Mária: Zlato v staršej dobe bronzovej 
na východnom Slovensku. In: Historica Carpatica, 
21, 1990, s. 133 – 142; NOVOTNÝ, Bohuslav – NO-
VOTNÁ, Mária – KOVALČÍK, Richard M.: Poprad-
ská kotlina..., s. 31.

Zlomky retušovaných čepelí z volynského pazúrika,  
nájdené v polohe Medvedisko. Foto Marián Soják
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a zlatých šperkov. Súbor siedmich zlatých pred-
metov z Kežmarku poukazuje na záujem osídliť 
aj okolie Spišskej Belej. Početnejšia vrstva oby-
vateľstva žila v neopevnených dedinách a ne-
disponovala takým prepychom.

Sídlisko otomanskej, resp. následnej pilinskej 
kultúry zo strednej doby bronzovej leží juho-
západne od mesta v polohe Alte Strasse (Mlyn-
ský ker). Ide o polohu, o ktorej sme sa zmienili 
vyššie v súvislosti s nálezom hrnca s bronzový-
mi kruhmi a inými predmetmi.70 Rozsiahla osa-
da leží po oboch stranách starej cesty, ktorá je 
v teréne dobre viditeľná hlbokým zárezom.71 Jej 
pôvod je akiste už praveký. Z množstva zozbie-
raného keramického materiálu sa nedá zrekon-
štruovať jediná nádoba. Na základe keramického 
materiálu s prímesou piesku so sľudou, zachova-
ných prstencových nožičiek z džbánov a zried-
kavej výzdoby (najčastejšie slamovanej) možno 
keramiku zaradiť rámcovo do staršej až strednej 
doby bronzovej. Takému datovaniu zodpovedá 
aj časť zachránenej štiepanej kamennej industrie. 
Rovnako je datované sídlisko Kahlenberg (Stirn), 
ležiace na mieste niekdajšej neolitickej osady, kde 
v r. 1896 našiel M. Greisiger miniatúrnu bronzo-
vú šípku s tuľajkou so spätnými krídelkami.72 
Blízka, i keď menej početná, keramika pochádza 

z polôh Medvedisko, Za vrchom,73 Benye Wies 
(Beňova lúka). Nevýrazné črepy z iných polôh 
umožňujú časové zaradenie len v rámci doby 
bronzovej (Dlhá medza, Hlboký jarok, Za poto-
kom).

Pozoruhodné sú zmienky o nálezoch zlatých 
predmetov z viacerých spišských nálezísk. Od-
dávna pútali pozornosť ľudí, ktorí si po ich ob-
jave neraz finančne prilepšili.74 Výnimkou nie 
je ani Spišská Belá (polohy Tschalsch a Oberste 
Kehr). Mnoho správ o nálezoch zlata nemožno 
zužitkovať. Zväčša sa hovorilo len o drôtoch, 
a to bez ich vyobrazenia. Do akej miery išlo nao-
zaj o drôty, nevedno. Mária Novotná poukázala 
na to, že práve zlato bolo v období staršej a na 
počiatku strednej doby bronzovej iste ekviva-
lentom hodnoty. V Karpatskej kotline ubúdali 
zlaté výrobky až po zániku otomanskej kultú-
ry a opätovné oživenie nastalo v mladšej dobe 
bronzovej. Predpokladá sa, že pribudli nové, 
dovtedy nevyužívané zdroje.75 Okrem ústred-
ného postavenia Sedmohradska ako producenta 
zlata v dobe bronzovej sa čoraz častejšie pouka-
zuje na využívanie východoslovenských zlato-
nosných tokov. V chotári mesta na Belianskom 
a Hlbokom potoku sa uvádzajú staré ryžoviská 
zlata. Sú však podstatne mladšie, asi z 13. – 14. 

Zárez starej cesty pri lokalite z doby bronzovej v polohe Alte 
Strasse. Na mape z r. 1777 sa nazýva Obere Land Strasse. 

Foto Marián Soják

Torzo bronzových predmetov z polohy Stein am Stock, objave-
ných M. Greisigerom v r. 1891 (pôvodne bolo 22 predmetov). 

Archív Podtatranského múzea v Poprade
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storočia, a boli známe pod názvami Markseifen 
a Tiefenseifen.76

Pilinská kultúra prevzala dedičstvo otoman-
skej kultúry (14. – 12. storočie pred Kristom). 
Obyvateľstvo prosperovalo vďaka zdokonalenej 
kovovýrobe a rozvinutému obchodu. Depoty 
bronzových predmetov vyznačovali smery ob-
chodných ciest, na ktoré je územie Spiša nad-
mieru bohaté.77 Obsahujú ozdoby, šperky, ale aj 
pracovné nástroje. Najbližšie od Spišskej Belej sa 
jeden z nich objavil v Huncovciach. 

V mladšej a neskorej dobe bronzovej na Spiši 
dominovala lužická kultúra, ktorá prenikala do 
záujmovej sféry ľudu pilinskej kultúry. Svedec-
tvo poskytli nepočetné žiarové hroby (Švábovce, 
Gánovce) a bronzová industria, niekedy zhro-
mažďovaná v hromadných nálezoch. Prvý zná-
my poklad bronzových predmetov zo Spišskej 

Belej zachránil M. Greisiger pri stavbe železni-
ce v r. 1891 v polohe Stein am Stock (Krivá me-
dza), na mieste, kde istý Britz vyoral bronzovú 
šálku a dýku. Depot (uvádzaný kniežací alebo 
obetný)78 pozostával z 21 (resp. 22) predmetov 
– hrotov oštepov, sekeriek s tuľajkou,79 náram-
kov, dvoch neúplných šálok, zlomku celokovo-
vej helmy a nezvyčajného guľovitého predmetu, 
známeho len z vyobrazenia. Neúplný nález, kto-
rý je vyinštalovaný v expozícii Podtatranského 
múzea v Poprade, spracovala M. Novotná.80 Za-
radila ho do horizontu Jenišovice – Rohod, ktorý 
je datovaný do 11. – 10. storočia pred Kristom. 
Pozoruhodné sú dve torzá bronzových tepa-
ných šálok typu Spišská Belá a cievkovitý nása-

76  KODĚRA, M. (zost.): Topografická mineralógia 
Slovenska, 3. Bratislava 1990, s. 1201. V neskorom 
stredoveku a novoveku (hlavne v 18. storočí) bolo 
v niekdajšom belianskom chotári rozvinuté „pokla-
dokutačstvo“ hlavne v Belianskych Tatrách, vrátane 
jaskýň, napríklad v Alabastrovej jaskyni: BOHUŠ, 
Ivan: Spišská Belá a Tatry..., s. 72, 75.

77  NOVOTNÁ, Mária: Spiš bohatý na praveké poklady. 
Za depotmi bronzov z doby bronzovej pod Tatrami. 
In: Ozveny histórie I, 4/1975.

78  GREISIGER, Michal: Zur Vorgeschichte unserer Tát-
ragegend. In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-
-Vereines, XX, 1893, s. 62 – 64. Na s. 63 zverejnil aj 
fotografiu nálezu. Depot sa našiel: „Circa 300 Schritte 
vom alten Poperufer gegen NNW. ... in einer Tiefe von ei-
nem halben Meter im Diluviallehme gelagert...“

79  Bronzovú sekerku zo Spišskej Belej (z neznámej 
polohy) vlastnil vo svojej zbierke Aladár Schwarz 
z Kežmarku.

 Zlomok nádoby na prstencovej nôžke zo staršej až strednej 
doby bronzovej, lokalita Alte Strasse (Mlynský ker).  

Foto Marián Soják

dec (pre nastoknutie chochola) kužeľovitej hel-
my typu Lúčky.

Druhý depot objavili v r. 1964 pri ťažbe ra-
šeliny v polohe Trstinné lúky (Rohrwiesen). Ob-
sahoval tri bronzové meče, každý iného typu – 
dva s plnou liatou rukoväťou, tretí s čiaškovito 
ukončenou rukoväťou. M. Novotná ich priradi-
la k typom Aldrans, Königsdorf a variantu typu 
Spišská Belá.81 

Depoty hotových nepoškodených výrob-
kov vo vlhkom prostredí, často v rašeline alebo 
schované pod kameňmi, v skalných štrbinách, 
sa najčastejšie interpretujú ako kultové dary, nie 
ako sklad kovovýrobcu, obchodníka, resp. osob-
ný majetok ukrytý v nepokojných časoch, či zo 
strachu odcudzenia majetku veľkej hodnoty. 

Detail výzdoby čiašky rukoväte meča zo  
Spišskej Belej – Trstinných lúk.  

Archív Podtatranského múzea v Poprade
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Išlo najskôr o obetu vodnému božstvu, podob-
ne ako votívne nálezy vhodené do studne oto-
manskej kultúry v Gánovciach. Kultové prakti-
ky na Trstinných lúkach naznačujú aj zmienky 
v literatúre S. Webera, M. Greisigera a J. Liptá-
ka.82 Podľa nich sa pri ťažbe rašeliny v hĺbke 3 m 
našiel zdobený špirálovite stočený trojhranný 
bronzový drôt,83 neďaleko od neho opálené a za-
hrotené koly a zvláštny oválny areál ohradený 
2 metre vysokými brvnami. V areáli ležala hro-
mada zvieracích kostí, časti parožia, roh pratu-
ra, kosti sobov, srnčie parožky s prevŕtanými 
čelovými kosťami a jedna kompletne zachova-
ná ľudská kostra. Kosť z nohy soba a zámerne 
opracované srnčie lebky s parožím mal v zbier-
ke M. Greisiger.84 Ako na to poukázal A. Nová-

k,85 že ak sa kosti sobov našli vo vrstve s nálezmi 
z doby bronzovej (a nie sú pleistocénne), sved-
čí to o tom, že ešte pred vyše 3000 rokmi mo-
hol praveký človek loviť soby v Tatrách a ako 
vzácnu zver ich obetovať bohom vhodením do 
močariska. Zaujímavé sú informácie o existova-
ní zahrotených kolov. Podobné sa údajne našli 
aj v rašelinisku pri Spišskej Teplici a interpretu-
jú sa ako pozostatky nákolných stavieb. Ich vý-
skyt na brehoch jazier a v rašeliniskách je zná-
my od neskorej doby kamennej až po strednú 
dobu bronzovú v širokej oblasti vyššie polože-
ných horských oblastí severného Talianska, Álp 
vrátane východného Poalpia.

V závere doby bronzovej došlo k zníženiu 
osídlenia, ktoré pretrvávalo do staršej doby že-
leznej – halštatskej (750 – 450 pred Kristom). Po-
menovaná je podľa pohrebiska Hallstatt v ra-
kúskych Alpách. Zmenšenie rozsahu a intenzity 
osídlenia mohli v podstatnej miere zapríčiniť 
zhoršené klimatické pomery a zmeny v hospo-
dárskej štruktúre, ktorú spôsobil nástup nového 
technického kovu – železa. V hornatých krajoch 
severného Slovenska86 pretrvával vývoj lužickej 
kultúry. Výzdoba keramiky umožnila zaradiť 
pamiatky do oravskej skupiny lužickej kultúry. 
Po nepočetných nálezoch z dolného Spiša, do-
kladajúcich zásah skýtskej kultúry z juhoruskej 
stepi (Žehra, Letanovce, Hrabušice, Nová Les-
ná), je halštatská kultúra na Spiši dokumentova-
ná nálezmi z opevnených hradísk zväčša s ná-
lezmi hrubej keramiky.87 

Je nepravdepodobné, že územie Spišskej Be-
lej nebolo v tomto období osídlené. Veď hradisko 
na Jeruzalemskom vrchu v Kežmarku leží len 
pár kilometrov juhozápadne od mesta. Zákla-
dom ekonomiky vtedajšieho obyvateľstva bolo 
popri poľnohospodárstve a pastierstve spraco-
vávanie železa, ktoré miestami dosiahlo veľký 
rozsah. Správy v staršej literatúre o nálezoch že-
leznej trosky či priamo železiarskych objektov 
nebudú akiste súvisieť s halštatským, ale o nie-
čo mladším obdobím.88 Z hľadiska datovania je 
rovnako málo vierohodné (čo je za vtedajšieho 
stavu bádania pochopiteľné) konštatovanie o ná-
leze „halštatskej“ (či „keltskej“) popolnice, ktorú 
v r. 1879 našiel v polohe Steinrisch/Steinriesch 
(Skalište) a napokon daroval belianskej obecnej 
škole M. Greisiger.89 

Ktovie, či časť nálezového inventára zo star-
ších terénnych aktivít (najmä M. Greisigera) 
v Spišskej Belej nepatrí už do mladšej doby že-
leznej – laténskej (450 rokov pred Kristom až 
prelom letopočtov). Pomenovaná je podľa nále-

80  Nález je zapísaný v zbierkovom fonde Múzea Kež-
marok. NOVOTNÁ, Mária: Bronzové kužeľovi-
té helmy a niektoré typy bronzových nádob v hro-
madných nálezoch na Slovensku. In: Sborník FF UK 
– Musaica XV (IV), 1964, s. 19 – 43 (najmä na s. 20, 21); 
NOVOTNÁ, Mária: Die Äxte und Beile in der Slowa-
kei. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 
3. München 1970, s. 74, 77, 78, 82; NOVOTNÁ, Mária: 
K stavu bádania... V múzeu je deponovaný aj opraco-
vaný jelení paroh, na ktorého zlomenej výsade pri ru-
žici je nastoknutá tuľajka bronzového nástroja (dláta, 
klinu, sekery?). Kým paroh pripomína novovekú ru-
koväť so stopami po prichytení pôvodných kožených 
remeňov, tuľajka je akiste skutočným pravekým ar-
tefaktom, na ktorom je nápis M. Greisigera s udaním 
lokality a rokom nálezu (Stein am Stock, 1891). 

81  KOVALČÍK, Richard M.: Depot mečov zo Spišskej 
Belej a meče s čiaškovitou rukoväťou na Slovensku. 
In: Archeologické rozhledy, XVIII, 1966, s. 647 – 654, 
659 – 661; NOVOTNÁ, Mária: Poprad v praveku. In: 
CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Popradu. Košice, 
1998, s. 39.

82  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla...; 
GREISIGER, Michal: Zur Vorgeschichte...; LIPTÁK, 
Ján: Urgeschichte und Besiedlung der Zips. Bilder 
aus der Zipser Vergangenheit. Kežmarok 1935, s. 32.

83  Časť z neho sa mala dostať do košického múzea. Pod-
ľa informácie Dáriusa Gašaja sa v zbierkach Výcho-
doslovenského múzea nenachádzajú žiadne bron-
zové nálezy zo Spišskej Belej, resp. sa už nedajú 
identifikovať.

84  V zbierke Podtatranského múzea v Poprade sa 
okrem iných nálezov zachoval z tejto lokality frag-
ment srnčieho parohu s prevŕtaným otvorom. Zrej-
me ide o v literatúre spomínaný nález. Pozri: SO-
JÁK, Marián: Rašelinisko..., s. 168 – 171.

85  NOVÁK, Andrej: Posledné soby...
86  Orava, Liptov, Turiec, Horehronie, Žilinská kotlina 

a Spiš.
87  SOJÁK, Marián: Stručné dejiny Spiša..., s. 138 – 141. 
88  Pozri o tom nižšie pri neskorej dobe rímskej. Nálezy 

železnej trosky z lokalít Spišskej Belej uvádza tiež: 
BÁNESZ, Ladislav: Nálezy drobnotvarej..., s. 8.

89  GREISIGER, Michal: Zur Vorgeschichte..., s. 62.
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ziska La Téne na severnom brehu Neuchatelské-
ho jazera vo Švajčiarsku. Na scénu dejín vstúpi-
li historicky známe kmene Keltov, ktorí sa od 
2. storočia pred Kristom zmiešali s domácim 
starousadlým obyvateľstvom (z neskorej doby 
bronzovej a staršej doby železnej) a vytvorili 
svojráznu púchovskú kultúru. Zmienky M. Gre-
isigera o laténskom osídlení Spišskej Belej s obľu-
bou preberala ďalšia literatúra. Možno uviesť ta-
viacu jamu z Kahlenbergu,90 či priamo laténsku 
kultúrnu vrstvu s nálezmi železných predmetov 
a keramiky z polohy Steinkaul.91 Laténske (kelt-
ské) pamiatky zo susedného Kežmarku92 a naj-
mä staršie nálezy údajne laténskej či púchovskej 
kultúry zo Spišskej Belej93 sú však v protiklade 
so súčasnými poznatkami o osídlení katastrál-
neho územia mesta v mladšej dobe železnej. Do-
siaľ sa overovacími prieskumami nezistila jediná 
lokalita z tohto časového úseku, ba ani z nasle-
dujúcej staršej doby rímskej, keď pokračuje vý-
voj púchovskej kultúry (na severnom, strednom 
Slovensku, severovýchodnej Morave a v Poľsku) 
vo svojej mladšej fáze (0 – 200 po Kristovi). Bo-
hatstvo pamiatok tejto kultúry z celého Spiša 
umožňuje predpokladať, že Spišská Belá nebola 
bokom od záujmu obyvateľov púchovskej kultú-
ry. Uvažuje sa, že nimi mohli byť keltské kmene 
Kotínov,94 ktorých niekde v susedstve Germá-
nov spomína najväčší rímsky historik Publius 
Cornelius Tacitus (asi 55 – 120).

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia 
z konca starého letopočtu, keď tu boli zazname-

nané výrobky keltskej zložky, na začiatku nové-
ho letopočtu zosilnel aj na severe Slovenska prí-
lev pamiatok z vyspelých provincií Rímskej ríše. 
Opäť išlo o honosnejšie šperky (prevažne spony), 
reliéfne zdobenú keramiku (terra sigillata) a min-

90  Nálezová správa č. 289/51 (Radomír Pleiner), ktorú 
na AÚ SAV v Nitre zaslal Bohuslav Klíma. Preberá 
správu M. Greisigera o náleze taviacej jamy v polohe 
Kahlenberg.

91  NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 
Popradský fond..., s. 92 – inv. č. 1935 (železný kosák, 
resp. nôž) a inv. č. 1936 (železný predmet s tuľajkou 
a tŕňovým výbežkom). Pozri tiež nálezovú správu č. 
626/57, uloženú v AÚ SAV v Nitre. 

92  Laténske nálezy z Kežmarku: spona typu Möt-
schwill, zlatý statér mušľovitého typu a strieborná 
minca typu Simmering z Columbaria (Jeruzalem-
ského vrchu), sklené koráliky (inv. č. 1975 – 1983), 
fragment skleného náramku (inv. č. 1989) a bronzové 
vinutie spony (inv. č. 1897) zo zberov M. Greisigera 
z Jeruzalemského vrchu, resp. strieborná minca veľ-
kobystereckého typu a neskorolaténska keramika 
z areálu hradu a pod.

93  Ide predovšetkým o nálezy sklenených korálikov 
zo Spišskej Belej (bez udania polohy), z ktorých časť 
môže byť laténska, alebo o púchovské črepy, ktoré 
možno zaradiť do laténskej či už do rímskej fázy pú-
chovskej kultúry: NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVI-
ČOVÁ, Tatiana: Popradský fond..., s. 101, 102 – inv. 
č. 1955 – 1958, 1960 (koráliky); NOVOTNÁ, Mária 
– ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Inventár kežmarské-
ho fondu. Nedatovaný rukopis uložený v Podtatran-
skom múzeu v Poprade, s. 89 – 90, inv. č. 1922 – 1929 
(črepy púchovskej kultúry). Nálezy je však potrebné 
prehodnotiť. Časť sa ukazuje ako mladšia (neskorá 
doba rímska), resp. až novoveká (niektoré koráliky).

Prieskum sídliska severokarpatskej skupiny v polohe Krivá medza 1 v r. 2005. Foto Marián Soják
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ce zo striebra i medi. Chýbajúce nálezy z tohto 
obdobia z územia Spišskej Belej ukazujú, že sa 
tu osídlenie okolo prelomu letopočtov prerušilo 
až do 4. storočia. Na väčšine sídlisk púchovskej 
kultúry sú doklady intenzívnej výroby a spracú-
vania kovov. Najčastejšia je železná troska, kto-
rá pochádza zo železiarskych pecí a kováčskych 
vyhní. Množstvo takýchto pecí dymilo na úpätí 
Tatier a v dolinách celého severného Slovenska. 
Poznatky archeológov sa zhodujú s názormi prí-
rodovedcov o rapídnom úbytku listnáčov, pou-
žívaných pri metalurgii, na úkor ihličnanov. Tie 
v súčasnosti dominujú v podtatranskom kraji. 
Ktovie, či ojedinelá železná troska nachádzaná 
na spišskobelianskych poliach v blízkosti poto-
kov nepochádza tiež z tohto obdobia... 

Po zániku púchovskej kultúry koncom 2. sto-
ročia po Kristovi zostáva kultúrny vývoj na Spi-
ši dosiaľ neobjasnený. Novšie nálezy przewor-
skej kultúry z dolného Spiša (Doľany, Spišský 
Hrhov, Klčov) indikujú vzťahy tunajšieho ger-
mánskeho obyvateľstva so súvekým osídlením 
za opačným hrebeňom Karpát v 2. – 3. storočí 
po Kristovi. Sú však ojedinelé a na hornom Spi-
ši zatiaľ nebadateľné. Zlom v intenzite osídle-
nia nastal až na sklonku doby rímskej a začiat-
kom veľkého sťahovania národov koncom 4. až 
v prvej tretine 5. storočia po Kristovi. Územie 
severného Slovenska a poľských Karpát osídli-
li nositelia severokarpatskej kultúrnej skupiny. 
Svedectvom je vzrastajúci počet sídliskových 
nálezov, najmä v údolí rieky Poprad na hornom 
Spiši, kde dodnes evidujeme viac ako 50 polôh 
s doloženým osídlením.95 Sídliská severokar-
patskej skupiny sa spájajú s nálezmi neskorej 
przeworskej skupiny typu Dobrodzień z oblas-
ti južného Poľska. Odtiaľ preniklo obyvateľstvo, 
ktorého etnická príslušnosť je problematická na 

severné a severovýchodné Slovensko.96 Na mno-
hých sídliskách Spiša boli preskúmané meta-
lurgické objekty (najbližšie od Spišskej Belej vo 
Vlkovej). Zdá sa, že sa Spiš stal v tomto období 
hutníckym centrom, ale aj strediskom výroby 
keramiky.97 

Sprievodné sú nálezy, ktoré svedčia o vysokej 
úrovni remesiel a kontaktov z juhu či severné-
ho Pričiernomoria. Hodno uviesť severoafrickú 
reliéfne zdobenú keramiku terra sigillata, stre-
domorské mušle alebo zdobené kostené hrebe-
ne. Na lokalitách sú obvyklé množstvá železnej 
trosky, z ktorých väčšina v chotári Spišskej Belej 
patrí práve tomuto chronologicko-kultúrnemu 
horizontu. V extraviláne mesta evidujeme mini-
málne 15 lokalít severokarpatskej skupiny, a to 
v polohách: Trstinné lúky, Kahlenberg (Stirn), 
Za potokom, Slovenská cesta, Hoher Rand, Fle-
ischers Weg (Mäsiarska cesta), Benye-Wies (Be-
ňova lúka), Pri prednej lipe, Pri zadnej lipe, Kri-
vá medza 1, Krivá medza 2, Pri Mlynskom kre 
I, Medvedisko, Hlboký jarok a Dlhá medza. Via-
ceré nálezy zo starších zberov nemajú bližšie 
uvedené nálezové okolnosti. 

Bohatstvo nálezového inventára z vyššie uve-
dených lokalít je odlišné. Sú také, z ktorých po-
známe niekoľko črepov, na strane druhej evidu-
jeme náleziská, kde je hojnosť pamiatok. K takým 
možno radiť sídlisko Kahlenberg (Stirn). Vedľa 
dokladov železiarskej činnosti (nálezy železnej 
trosky, lupy – koláčov, fragmentov z plášťov pecí) 
a množstva keramiky, medzi ktorou nechýbajú 
zosilnené okraje masívnych zásobníc s kolkami 
hrnčiarov, sa vyníma fragment bronzovej ple-
chovej spony typu Wiesbaden. Podobné spony 
vystupujú vo viacerých variantoch na rozsiah-
lom geografickom priestore od východnej po 
západnú Európu, s výraznejšou koncentráciou 
v strednom Nemecku. Datujú sa do prvej tretiny 
5. storočia, do tzv. skupiny Untersiebenbrunn – 
Coşoveni. Exemplár z Kahlenbergu predstavu-
je zlomok z rozhrania nôžky a lúčika, s pseudo-
perlovanými (ryhovanými) drôtikmi, ktoré sú na 
spodnej strane zahnuté. Na nôžke má aplikovanú 
pásikovú a mierne prežliabnutú (rovnako zahnu-
tú) náložku, ktorá je potiahnutá jemnou zlatou 
fóliou. Rovnako datované spony z tohto regiónu, 
ktoré patria rozhodne k honosnejším výrobkom, 
zatiaľ nepoznáme.98 K častým ozdobám nepatria 
ani súčasti náhrdelníkov, zložených zo sklených 
rebrovaných korálikov čírej až zelenkastej farby, 
aké poznáme z Vrbova/Kežmarku, Spišskej Tep-
lice a z chotára Bušoviec – v blízkosti okraja ka-
tastrálneho územia Spišskej Belej.

94  O Kotínoch sa vie, že za markomanských vojen (asi 
v roku 172) nepomohli Rimanom v boji proti ger-
mánskym Markomanom, preto ich Markus Aurélius 
najneskôr do r. 180 presťahoval na územie Dolnej Pa-
nónie. 

95  GIERTLOVÁ-KUČEROVÁ, Marta – SOJÁK, Marián: 
Novšie nálezy severokarpatskej skupiny v povodí 
rieky Poprad. In: Študijné zvesti Archeologického 
ústavu SAV. Nitra 2005, v tlači. 

96  PIETA, Karol: Osídlenie Slovenska v dobe sťahova-
nia národov. In: RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, 
Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (zost.): Slovensko vo 
včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 11 – 22. 

97  Vzácne sú hrnčiarske pece z Vrbova/Kežmarku – 
polohy Vrbovský lesík: GIERTLOVÁ-KUČEROVÁ, 
Marta – SOJÁK, Marián: Novšie nálezy...

98  SOJÁK, Marián: Rašelinisko..., s. 171, 172. 
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K unikátnym nálezom z Trstinných lúk pat-
rí masívna ulita bielej farby s oranžovými škvr-
nami, podľa určenia Petra Holeca druhu Mitra 
mitra Linnaeus, aký sa bežne vyskytuje až v In-
do-pacifickej oblasti! Obdĺžnikový otvor, prera-
zený v hornej časti tela ulitníka, prezrádza, že 
ide o jednoduchý hudobný nástroj.99 Jeho bližšie 
nálezové okolnosti nepoznáme. Viackrát spo-
mínaná hrubšia keramika z rašeliniska, kto-
rá sa spolu s podobnou keramikou zo Spišskej 
Belej pokladala za keltskú, je s najväčšou prav-
depodobnosťou z tohto obdobia. Navyše všade 
na okolí rašeliniska je kumulácia lokalít severo-
karpatskej skupiny s typickou hrubou, často vl-
novkami, vrypmi, obežnými ryhami a kolkami 
zdobenou keramikou. Črepy zo skupiny jemnej 
tenkostennej keramiky sivohnedej a sivej farby, 
vytočenej na hrnčiarskom kruhu, sú oproti tomu 
vzácnejšie.100 Bohaté súveké náleziská obkolesu-
júce rašelinisko Trstinné lúky od epipaleolitu po 
5. storočie po Kristovi zdôrazňujú význam tohto 
miesta, využívaného aj na kultové účely počas 
viacerých časových úsekov pravekého až včas-
nodejinného vývoja. Spomínaný nález píšťalky 
z ulity sa na lokalitu dostal vďaka široko rozvi-
nutému obchodu, prípadne posunom germán-
skych kmeňov z odľahlejších končín na výcho-
de. Importovaný a pre miestnych obyvateľov iste 
vážený výrobok mohol hudobnými tónmi spre-
vádzať priebeh obradných rituálov, pri ktorých 
nechýbala obeta rozličných votívnych predme-
tov a dokonca i obeta ľudská (spomínaná ľudská 
kostra objavená v rašeline). 

Na archeologický výskum je ideálne mono-
kultúrne neskororímske sídlisko v polohe Pri 
Mlynskom kre I, ležiace na ploche asi 250 m2. 
Nepoškodzujú ho žiadne staršie a ani mladšie 
osídlenia. O existovaní príbytkov svedčia via-
ceré nálezy trojklannej mazanice – niekdajšieho 
hlineného výmazu stien domov (omietky). Tie 
sa na ornici črtajú už len ako tmavšie sfarbené 
plochy s nálezmi. Na tejto lokalite dopĺňa kera-
mický inventár dvojkónický hlinený praslen,101 
dokladajúci výrobu textílií. 

Je otázne, s akým kultúrnym prostredím sú-
visia ojedinelé nálezy numizmatických pamia-
tok zo Spišskej Belej. Nie je totiž ničím neobvyk-
lým, ak sa mince zo staršej doby rímskej objavia 
v kontexte neskorších osídlení. Tak to bolo vo 
Vlkovej-Levkovciach, v Stráňach pod Tatrami 
i v Hôrke-Primovciach, kde sa denáre cisára 
Trajána (98 – 117) našli na lokalitách severokar-
patskej skupiny. Preto nevedno, či medený (fa-
lošný?) denár Faustiny staršej († 141) a medený 

antoninián Severiny (270 – 275) zo Spišskej Belej 
dokladajú súveké osídlenie (púchovskou kultú-
rou), alebo neskororímske.102

Od Slovanov, po prvú písomnú zmienku  
a novoveké archeologické pamiatky

Po severokarpatskej skupine v desaťročiach pred 
polovicou 5. storočia po Kristovi na severnom 
Slovensku sledujeme sídliskový hiát (neosíd-
lenosť), t. j. krajina sa vyľudnila ešte pred obja-
vením sa našich priamych predkov – Slovanov. 
Epizóda neskororímskeho osídlenia Spiša teda 
nemala dlhé trvanie. Sídla remeselníkov, železia-
rov a kováčov boli náhle opustené. Archeologic-

99  SOJÁK, Marián: c. d., s. 169, 170 – obr. 4. Nález je 
vystavený v expozícii Podtatranského múzea v Po-
prade (inv. č. 4106). Analógie a smery kultúrnych 
kontaktov v súvislosti s podobnými nálezmi pozri 
napríklad: PIETA, Karol: Anmerkungen zum Grab 
aus Čáčov. In: KUZMOVÁ, Klára – PIETA, Karol – 
RAJTÁR, Ján (zost.): Zwischen Rom und dem Barba-
ricum. Nitra 2002, s. 346.

100  Niekoľko jemných sivých črepov azda z tohto obdo-
bia je v inventári kežmarského muzeálneho fondu: 
NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: 
Inventár Kežmarského..., s. 91 – inv. č. 1930 – 1932. 

101  Praslen je závažím vretena praslice, na ktorú sa na-
víjala kúdeľ. V novoveku boli prasleny olovené, prí-
padne drevené.

102  MINAROVIČOVÁ, Elena: Rímske mince v zbierke 
Slovenského národného múzea I. Martin 1990, s. 19; 
MINAROVIČOVÁ, Elena: Keltské a rímske mince 
zo súkromnej zbierky Michala Greisigera. In: Zbor-
ník SNM XC, 1996, História 36, s. 132, 134, obr. 4.

Zlomok plechovej spony typu Wiesbaden z prvej tretiny  
5. storočia po Kristovi, nájdená v polohe Kahlenberg (Stirn)  

v r. 2001. Kresba Marián Soják
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ké výskumy dokladajú prítomnosť Slovanov na 
Spiši najneskôr od 8. storočia. Rozptýlené osady 
boli budované na brehoch potokov a riek a pozo-
stávali z jednoduchých polozemníc s ohniskom 
či kamennou pieckou. Spravované boli z centrál-
nych hradísk, na ktorých sídlila vládnuca vrstva 
bojovníkov vedených kniežaťom. Najlepšie ich 
poznáme z územia Slovenského raja – Čingova 
(Smižany a Spišské Tomášovce). Základom eko-
nomiky zostávalo poľnohospodárstvo, chov do-

13. storočí) od Slovanov prevzali Nemci a Maďari. 
Uvádza sa, že takto prevzalo nemecké obyvateľ-
stvo, predtým starí Maďari, aj slovanské pomeno-
vanie potoka Belá, Biela.103 Nevedno však, kedy 
prišli Slovania po prvýkrát na územie Spišskej 
Belej. Pravda je taká, že tu dosiaľ nemáme jediné 
jednoznačné sídlisko, ktoré by sme mohli zaradiť 
do 8. – 10. storočia. Slovanské osídlenie nedoloži-
li ani súčasné opakované systematické priesku-
my v extraviláne mesta. V. Budinský-Krička síce 

103  CHALUPECKÝ, Ivan: Privilégium spišských Nemcov 
z roku 1271. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti 
Spišskej Belej III, 1997, s. 14.

104  BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: Slovanské osídle-
nie..., s. 350, tab. I: 17, 19 – 19a. 

105  KOVALČÍK, Richard M.: Prv než sa Belá..., s. 3.
106  Nález M. Greisigera z r. 1893 „a podoli vasút mel-

lett“ (vedľa železnice do Podolínca), inv. č. 1967. Do 
10. storočia datujú nález: Tatiana Štefanovičová (úst-
na konzultácia v r. 1993), ako aj V. Budinský-Krička 
(nálezová správa č. 2875/65 v AÚ SAV v Nitre), KO-
VALČÍK, Richard M.: Prv než sa Belá...

107  SLIVKA, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra 
Spiša vo včasno až vrcholnostredovekom období. 
In: GŁADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin 
(zost.): Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, 
s. 433.

bytka, pričom doplnkový význam mal lov a zber. 
Rozvinutá bola výroba železa a remeslá. Súčasní-
kov udivuje ich vyspelé šperkárstvo, napríklad 
náušnice zdobené vyspelými zlatníckymi tech-
nikami – granuláciou, filigránom a emailom.

Slovanské sídliská v podtatranskom kraji 
mali dedinský charakter. Prevládala v ruke robe-
ná keramika (dominovali hrnce a misy), hlinené 
prasleny, železná troska a drobné kovové pred-
mety (nože, strelky šípov, stavebné železo, vzácne 
ocieľky na kresanie ohňa). Prítomnosť slovanské-
ho obyvateľstva na Spiši potvrdzujú vodopisné, 
miestne a chotárne názvy, ktoré neskôr (v 12. – 

Medený denár Faustiny st. († 141) zo Spišskej Belej, pôvodne zo zbierky M. Greisigera (falzum?) [1].
Medený antoninián Severíny (270 – 275) – manželky cisára Aureliána, objavený v Spišskej Belej,  

pôvodne v zbierke M. Greisigera [2]. Foto Slavomír Pjatek

zverejnil zo Spišskej Belej dva vlnovkami zdobe-
né črepy z 9. – 10. storočia,104 ktoré R. M. Koval-
čík stotožnil s polohou Nohgang,105 v skutočnos-
ti však nevedno, v ktorej polohe sa našli. Možno 
predpokladať, že sa v polohe Nohgang naozaj na-
šli, lebo okrem týchto črepov odtiaľto poznáme 
aj staromaďarské srdcovité kovanie opaska z 10. 
storočia,106 ktoré najnovšie Michal Slivka prekva-
pujúco datoval do mladšieho obdobia a dal ich 
do predpokladaného súvisu s pohybom etník 
východného pôvodu (Polovci – Kumáni – Tatári/
Mongoli).107 Podobne ako Avari, aj maďarské bo-
jové družiny, ktoré prenikli do Európy zo svojej 
pravlasti pri Urale, nosili zdobené opasky. Tiež 
na našom exemplári výzdoba vychádzala z rast-
linných prvkov, kým druhá strana bola hladká 
a opatrená nitmi. V prostredí severného Sloven-
ska predstavuje skutočne ojedinelý nález. Nedo-
kladá však prenikanie spomenutého etnika do 
tunajšieho kraja. Hoci najstaršie nálezy z konca 
9. storočia pochádzajú z Východoslovenskej ní-
žiny, po celé 10. storočie zostalo celé východné 
Slovensko (na rozdiel od juhozápadného) bokom 
od smeru ich hlavného náporu. Na Spiš sa kova-
nie mohlo dostať ako korisť z vojnových potýčok 
alebo výmenným obchodom. Podobné kovania 
opaskov a iné staromaďarské nálezy sa zriedka-
vo vyskytujú aj na území dnešného Poľska. Naj-
novšie ich v samostatnej štúdii z r. 1996 analyzo-

1 2
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val Jacek Poleski, ktorý nálezy prehľadne opísal 
a vyznačil na mape Malopoľska.108

Pamiatky tohto typu vystupujú od kon-
ca 9. do pol. 10. storočia. Takto sú datované ma-
ďarské, poľské i slovenské nálezy, vystupujúce 
na sídliskách, v hroboch a ojedinele v korytách 
vodných tokov. Najstaršie maďarské hrobové sú-
bory z oblasti východnej a strednej Európy uka-
zujú, že srdcovité kovania možno rozdeliť na dva 
typy – staršie srdcovité kovania bez ornamentu 
a profilovaného okraja a mladšie toho istého tva-

že slovanský pôvod dnešnej Spišskej Belej nena-
chádza oporu v archeologickom materiáli.110 

Po zániku spomínaného slovanského sídlis-
ka v polohe Nohgang sa osídlenie presunulo na 
neďalekú polohu Stredný hon (chotár Bušoviec), 
kde koncentrácia črepového materiálu nazna-
čuje prítomnosť zaniknutej stredovekej osady 
z 13. – 15. storočia. S najväčšou pravdepodobnos-
ťou ide o strážnu pohraničnú osadu Stragar,111 
ktorej slovanskí obyvatelia spolu s maďarskou 
vojenskou posádkou strážili hraničné záseky 
pred vstupom do konfínia s Poľskom v oblasti 
tzv. Uhorskej brány na terajšom vrchu Tatárka 
nad riečkou Biela/Belá severne od Bušoviec. 

Nezanedbateľnou je cestná sieť, ktorá míňala 
dnešné mesto. O prvej (Obere Land Strasse) sme 
sa zmienili v súvislosti s možnou existenciou už 
v praveku, druhá – vedúca ľavobrežím Popradu 
(Unterste Strasse) – je vlastne starou stredovekou 
hradskou, hlavnou cestou (via magna), vedúcou 
popod polykultúrne sídlisko Dlhá medza (z ju-
hovýchodnej strany).112 Súhlasiť možno s konšta-
tovaním A. Nováka,113 podľa ktorého obyvateľmi 
okolia Spišskej Belej pred príchodom nemeckých 
kolonistov po tatárskom vpáde (1241) boli od 
12. (resp. 13.) storočia maďarskí vojenskí strážco-
via v opevnených Strážkach a slovansko-maďar-
skí strážcovia zásekov a Uhorskej brány v osade 
Stragar v polohe Stredný hon (Bušovce). 

Sporadické stredoveké nálezy nachádzané 
na poliach v okolí Spišskej Belej nepredstavu-

108  POLESKI, Jacek: Odkrycie nowych zabytków 
awarskich i tzw. Staromadziarskich na terenie 
Małopolski. In: KURNATOWSKA, Zofia (zost.): 
Słowiańszczyzna w Europie. Wrocław 1996, s. 257 
– 262; Novšie pozri tiež: BRONICKI, Andrzej – MI-
CHALIK, Marek – WOŁOSZYN, Marcin: Kolejny 
tzw. Staromadziarski zabytek z Małopolski. Polo-
nia Minor Medii Aevi. Kraków – Krosno 2003, s. 211 
– 238. Za cenné informácie ďakujem tiež Marcinovi 
Wołoszynovi.

109 SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: Prieskum oko-
lia..., s. 123; SOJÁK, Marián: Rašelinisko..., s. 172.

110  Štúdia V. Budinského-Kričku sa citovala aj v ne-
skoršej historickej literatúre ako doklad slovanské-
ho osídlenia Spišskej Belej: VARSIK, Branislav: Pô-
vodné slovanské osídlenie Spiša a korene spišských 
miest. In: MARSINA, Richard (zost.): Spišské mestá 
v stredoveku. Košice 1974, s. 18.

111  Písomne je Stragar doložený v roku 1282: ŠTEVÍK, 
Miroslav: Sídelná štruktúra kopijníckych osád, cest-
ná sieť, strážne a zásekové miesta na Spiši v stredo-
veku. In: ŽIFČÁK, František: Z minulosti Spiša, IX 
– X, 2001/2002, 2002, s. 58, 59. 

112  Pozri katastrálnu mapu Spišskej Belej z r. 1777 v ka-
pitole A. Nováka: Prírodné pomery.

113  NOVÁK, Andrej: Kto založil..., s. 2.

Slovanský črep z 9. – 10. storočia, objavený pravdepodobne  
v polohe Nohgang koncom 19. storočia. Foto Marián Soják

ru, zdobené rastlinným ornamentom a s profilo-
vanými okrajmi. Kovanie zo Spišskej Belej pat-
rí k mladšiemu typu, datovanému s najväčšou 
pravdepodobnosťou pred polovicu 10. storočia. 
Nekropola neveľkej skupiny Maďarov z prvej 
polovice 10. storočia sa napríklad preskúmala 
v okolí Przemyślu. V prípade náhodných nále-
zov sa nevylučuje, že dokladajú pokojný prienik 
ojedinelých staromaďarských skupín obyvateľov, 
najskôr v súvislosti s obchodom. Nech už sa ná-
lez do Spišskej Belej dostal akýmkoľvek spôso-
bom a cestou, je svedectvom kontaktov starých 
Maďarov s tunajším slovanským obyvateľstvom.

Skromné doklady osídlenia z 9. – 10. storočia 
zo Spišskej Belej máme aj z polohy Kahlenberg 
(Stirn), reprezentované jediným okrajovým čre-
pom z hrncovitej nádoby.109 Ak tento osihotený 
nález pokladáme za doklad jestvovania osady, 
ako aj nálezy dvoch slovanských črepov z pred-
pokladanej polohy Nohgang, tak v Spišskej Be-
lej máme dve problematické slovanské sídliská, 
situované mimo intravilánu mesta. Znamená to, 
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jú výrazný súbor pamiatok, ktorý by naznačo-
val existenciu zaniknutej osady z 13. – 15. storo-
čia. Keramiku z 13. storočia z bližšie neznámej 
polohy v chotári mesta zverejnil V. Budinský-
-Krička.114 O nálezoch črepov zo zaniknutého 
Stragaru sme sa zmienili vyššie. Medzi črepmi 
z 13. storočia nechýbajú fragmenty z pliec ten-
kostenných hrncovitých nádob, zdobených pod 
slzičkovými vrypmi jednoduchou rytou vlnov-
kou, alebo zlomky z tiel nádob s obežnými ry-
hami. Korešpondujú s keramikou z blízkej polo-
hy Burg (tiež Hunnenhügel) za južným okrajom 
Bušoviec, kde sa exploatáciou tehliarskej hliny 
zničil pravdepodobne strážny hrádok typu mot-
te. V. Budinský-Krička ho zdokumentoval ešte 
v r. 1941 a pokladal ho skôr za mohylu ako pred-
historický alebo včasnodejinný hrádok.115 

V polohe In der Steinkaule našiel M. Greisiger 
v r. 1892 hrot železnej stredovekej kopije (dĺžka 
34,2 cm), ktorá je dnes vystavená v expozícii Pod-
tatranského múzea v Poprade.116 Tu je aj železný 
nožík (z neznámej polohy mesta) a tiež železná 
kovadlinka (závažie?), ktorá pochádza zo zberu 
M. Greisigera v r. 1901, z polohy Hofäcker (Za sto-
dolami). Inventár stredovekých pamiatok dopĺňa-
jú štyri železné podkovy, ktoré sa našli pri ťažbe 
rašeliny na Trstinných lúkach v r. 1964 117 a želez-
ná ostroha z druhej polovice 13. až začiatku 14. 
storočia. V r. 1893 ju pri stavbe železničnej trate 
(v trase Unterste Strasse) objavil M. Greisiger.118

Archeologický výskum pri sakrálnych  
objektoch

Jozef Vojtas prevzal od Samuela Webera kroni-
kársky záznam o existovaní staršieho menšieho 
kostola (postaveného údajne už v r. 1208), ktorý 
stál pri potoku v blízkosti starej školy. Zasväte-
ný mal byť sv. Valentínovi.119 Po požiari a rozo-
braní základov ho už viac neobnovili. 

114  BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: Slovanské osídle-
nie..., s. 351.

115  SLIVKA, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra 
Spiša..., s. 432; BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech: Slo-
vanské osídlenie..., s. 351. Črepy z 13. storočia (?) 
z Burgu sú aj v zbierkovom fonde popradského mú-
zea: NOVOTNÁ, Mária – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatia-
na: Popradský fond..., s. 92 – 93, inv. č. 1937 – 1942. 
Na lokalite sa pri ťažbe hliny objavil dokonca hrniec 
naplnený striebornými a zlatými mincami. Bližšiu 
skladbu nálezu však nepoznáme. HLINKA, Jozef 
– KRASKOVSKÁ, Ľudmila – NOVÁK, Ján: Nálezy 
stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. 
Bratislava 1968, s. 175 – č. 519. 

116  SLIVKA, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra 
Spiša ..., s. 433.

117  SOJÁK, Marián: Rašelinisko..., s. 170.
118  SOJÁK, Marián: Krížová Ves na počiatku dejín..., 

s. 41. Nález, uložený v Múzeu v Kežmarku, je na 
rozhraní katastrov Krížovej Vsi a Spišskej Belej.

119  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá I, 1971, s. 25, 26. 
Kostol bol postavený za požiarnou zbrojnicou a ho-
telom HP.

120  SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Umeleckohistorický vý-
voj gotického kostola v Spišskej Belej. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Spišská Belá II, 1972, s. 110 – 113.

Zárez cesty, nazývanej Unterste Strasse,  
alebo tiež Via magna. Najväčší význam mala v stredoveku. 

Foto Marián Soják

V centre Spišskej Belej sa nachádza Kostol 
sv. Antona Pustovníka (parcela č. 1067). Zapísa-
ný je v registri nehnuteľných kultúrnych pamia-
tok pod číslom 965/1. Vznik kostola sa kladie 
do obdobia zachovanej prvej písomnej zmien-
ky o Spišskej Belej (1263). Jeho vznik sa spája 
s príchodom nemeckých hostí na územie obce. 
V kostole sa v rokoch 1966 – 1968 uskutočnil 
umeleckohistorický prieskum, ktorým sa zis-
tili poznatky o jednotlivých stavebných fázach 
od neskororománskeho obdobia (1250 – 1270) až 
po barokovú (17. – 18. storočie) a neskoršiu úpra-
vu.120 V monografii o Spišskej Belej z r. 1971 sa 
uvádzalo, že archeologický výskum sa pri kos-
tole ešte nerobil.121 V skutočnosti sa s archeolo-
gickým výskumom začalo rok predtým (1970), 
no jeho výsledky dosiaľ neboli publikované.122 

V r. 2003 uskutočnila archeologický výskum 
pri Kostole sv. Antona M. Giertlová-Kučerová.123 



46 Pred prvou písomnou zmienkou

V prvej fáze výskumu bola sledovaná ryha pre 
odvodňovací kanál pozdĺž všetkých strán kos-
tola (kvôli odvodu dažďovej vody od stien kos-
tola). V druhej fáze sa realizoval plošný odkryv 
v priestore severozápadného nárožia veže a kos-
tolnej lode, kde bol doložený murovaný objekt 
s dvoma stavebnými fázami. Prvú predstavuje 
pravouhlá stavba – osárium (kostnica), o rozme-
roch 3,8 x 4,8 m. Jej murivo je staršie ako opor-
ný pilier na severozápadnom nároží lode, pod 
ktorý zabieha v pravom uhle. Po splnení funk-
cie bola táto stavba rozobratá až po základové 
murivo. Druhú fázu tvorí obdĺžnikový objekt 
(5,2 x 5,7 m) pristavaný k severnému múru veže 
a západnému múru lode, oddelený od prvé-
ho muriva priečkou vedenou kolmo na západ-
né priečelie lode. Základy mal založené plytšie 
ako predchádzajúci objekt. V interiéri sa našli 
pozostatky tehlovej dlažby. V zásype spočívalo 
množstvo novovekých nálezov, hlavne črepov, 
kachlíc, železných klincov a ľudských kostí. Ten-
to druhý objekt mohol vzniknúť v období 16. – 
17. storočia. Na južnej strane kostola sa medzi ju-
hovýchodným nárožím lode a južným priečelím 
presbytéria (svätyne) zistili v dĺžke 8,3 m rozší-
rené neskororománske základy presbytéria. 

Archeologickým výskumom bol sledovaný 
areál pri kaštieli i samotný rímskokatolícky Kos-
tol sv. Anny v Spišskej Belej-Strážkach. Historic-
koarcheologický výskum na nádvorí a v parku 
juhozápadne od kaštieľa vykonal v r. 1969 Zol-
tán Drenko (SNM Bratislava).124 Na nádvorí od-
kryl pivnicu, pri severozápadnom obvodovom 
múre kaštieľa pec na pečenie chleba a v par-
ku juhozápadne od kaštieľa základy obvodové-
ho múru, štvorcovej nárožnej veže, polkruho-
vej bašty a okrúhlej veže. Strážky, ako vyplýva 
z ich názvu, mali strážnu funkciu. Obec založili 
na ochranu hraníc uhorského štátu proti Poľsku 
kedysi v 12. až 13. storočí. Jej súčasťou bola pev-
nôstka – strážna veža (ktorú vraj zničili Tatári), 
v rokoch 1261 až 1433 kláštor a neskôr – v mieste 
gotického paláca – hrad. Napriek predpokladané-
mu stavebnému vývoju areálu strážskeho kaštie-
ľa prinajmenšom od 13. storočia sa sondážnym 
výskumom nepodarilo objaviť starší objekt ako 
neskorogotický. Pri neskorších zemných prácach 
počas pokročilej realizácie obnovy kaštieľa bol 
odkrytý, ale zároveň aj zlikvidovaný, starší múr, 
ktorý prebiehal približne východo-západným 
smerom naprieč nádvorím. Išlo o jediný, avšak 
bohužiaľ nezdokumentovaný dôkaz o existova-
ní staršieho objektu v areáli dnešného kaštieľa. 
A tak ho dnes možno pokladať za najstarší do-

ložený objekt, aj keď bol v tom čase (druhá polo-
vica 15. – prvá štvrtina 16. storočia) skôr iba tvŕ-
dzou, zachovaný v západnom rohu kaštieľa.125 

V r. 1992 tu popri vonkajších základoch 
kaštieľa sledoval výkop František Javorský. Až 
na torzovite zachovanú dokumentáciu výskum 
zostal nepublikovaný. Na priloženej fotografii 
vidno múry vretenovitého schodiska odkrytého 

121  GARAJOVÁ, Emília: Umeleckohistorické pamiatky 
v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská 
Belá I..., s. 103.

122  Výskum D. Čaploviča z r. 1970 (v interiéri – lodi – 
i exteriéri kostola) je nepublikovaný. Okrem črepov 
možno z novovekých nálezov uviesť striebornú min-
cu pravdepodobne zo 17. storočia. Nálezová správa 
je uložená vo Východoslovenskom múzeu v Koši-
ciach. Za informáciu vďačím Michalovi Slivkovi.

123  GIERTLOVÁ-KUČEROVÁ, Marta: Záchranný ar-
cheologický výskum na území stavby „Odvodňo-
vací kanál vo dvore Kostola sv. Antona Pustovníka“ 
na parcele č. 1067 v katastrálnom území Spišskej Be-
lej. Záverečná nálezová správa č. 6/2003. Kežmarok 
25. 9. 2003. Rukopis uložený v Múzeu Kežmarok. Za 
poskytnutie podkladov jej ďakujem. 

124 DRENKO, Zoltán: Archeologický výskum v Stráž-
kach, s. 87 – 88.

125 MALOVECKÁ, Margita – PAULUSOVÁ, Silvia: 
Kaštieľ v Strážkach – II. Etapa výskumu a obnova. 
Pamiatky – príroda, 1987, 3, s. 89.

126 MALOVECKÁ, Margita – PAULUSOVÁ, Silvia: c. d., 
s. 89 – priložený obrázok.

Kostol sv. Antona Pustovníka v knihe Samuela Webera 
z r. 1892. Repro Marián Soják
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pri západnej nárožnej veži. Podľa publikované-
ho pôdorysu prízemia126 by doložené múry mali 
pochádzať až z 10. – 11. stavebnej fázy kaštieľa, 
ktorá je datovaná na koniec 18. až 19. storočie. 
Z náčrtu F. Javorského a tiež na základe nálezov 
uložených v Archeologickom ústave SAV Nit-
ra – pracovisku v Spišskej Novej Vsi vyplýva, 
že v ryhe sa okrem novovekých vrstiev a nále-
zov podarilo zachytiť zvyšok oválnej sídliskovej 
jamy z 13. – 14. storočia. Ide tak o najstarší dolo-
žený horizont v areáli kaštieľa. Vo výplni jamy 
(označenej ako objekt 1/92) sa našli črepy (28 ks; 
časť zdobená na pleci či tele nádob slzičkovými 
vrypmi, jednoduchou vlnovkou a ryhami), ma-

127  HOLČÍK, Štefan: Výsledky archeologického pries-
kumu v okolí kostola v Strážkach. In: GRIGER, Mi-
chal (zost.): Spišská Belá II..., s. 114 – 117.

128  GIERTLOVÁ-KUČEROVÁ, Marta: Archeologický 
výskum „Spišská Belá, miestna časť Strážky, inte-
riér a areál rímskokatolíckeho Kostola sv. Anny“. 
Nálezová správa č. 4/2003. Kežmarok 20. 6. 2003. 
Rukopis uložený v Múzeu Kežmarok; tá istá: Doda-
tok k nálezovej správe z archeologického výskumu 
„Spišská Belá, miestna časť Strážky, interiér a areál 
rímskokatolíckeho Kostola sv. Anny.“ Kežmarok 
15. 11. 2003. Rukopis uložený v Múzeu Kežmarok. 
Za poskytnutie výsledkov výskumu ďakujem vedú-
cej výskumu M. Giertlovej-Kučerovej. 

zanica, zvieracie kosti a tri železné predmety 
– pás, lyžica a ovčiarske nožnice. Časť nálezové-
ho inventára z objektu je nepochybne mladšia 
(niektoré črepy, lyžica), najskôr z 15. storočia. 

Výskum pri Kostole sv. Anny uskutočnil 
v r. 1970 Štefan Holčík.127 Sondou I/70 pri západ-
nej fasáde kostola (do hĺbky 2 m) preskúmal deš-
trukciu novodobého vchodu do krypty Horváth-
-Stančičovcov (Stansithovcov) (z r. 1707). V hĺbke 
120 cm spočívali zvyšky hrobov z prvej polovice 
18. storočia. Pod jedným z hrobov sa našla min-
ca z r. 1706. V zásype nižšie položených hrobov 
spočívala malá strieborná minca asi zo 17. storo-
čia. Vo vzdialenosti 650 – 700 m od západnej fasá-
dy kostola bol odkrytý základ ohradového múru, 
ktorý mal pôvodne elipsovitý pôdorys. Ohra-
dový múr postavili najneskôr v druhej polovici 
16. storočia pred výstavbou renesančnej zvonice 
(postavenej na prelome 16. – 17. storočia). 

Archeologický výskum v interiéri rímsko-
katolíckeho Kostola sv. Anny (parcela č. 1) v ro-
ku 2003 bol vyvolaný inštaláciou podlahového 
kúrenia.128 V sonde, prebiehajúcej po celej dĺžke 
kostola (dĺžka 16,36 m), boli doložené pozostatky 
staršej tehlovej dlažby z neskorého stredoveku až 
novoveku, dva zahĺbené objekty a štyri hroby so 
zvyškami drevených rakiev. Na základe super-
pozície hrobu č. 1 a oltárnej menzy sa predpokla-

Pôdorys Kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej

Najstaršia stavebná fáza: Neskororománske murivo 
pôvodného kostola

Gotická prestavba v druhej polovici 14. storočia

Prístavby z 19. storočia Úpravy z 20. storočia Murivá odkryté pri výskume v roku 2003– . – . –

Legenda:
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129  Prieskum Gabriela Lukáča z Pamiatkového úradu 
– pracoviska v Levoči. 

130  Informácia získaná od A. Nováka. Neznáme želez-
né predmety priniesli nálezcovia na Mestský úrad 
v Spišskej Belej. Toho času sú nezvestné.

131  Za informáciu ďakujem Gabrielovi Lukáčovi a Mi-
chalovi Slivkovi.

dá uloženie nebožtíka do hrobu pred prvou štvr-
tinou 16. storočia, pričom rovnaké datovanie sa 
pripúšťa aj pri hrobe č. 2. V jednotlivých vrstvách 
sondy a výplni jám č. 1 a 2, ako aj vo výplni hro-
bových jám, sa okrem ľudských kostí našli želez-
né klince a drobné novoveké nálezy – fragmenty 
keramiky, mince z 19. – 20. stor. Vo výplni jamy 
č. 1 sa našla poškodená strieborná minca (pol-
torák) z čias poľského kráľa Žigmunda III. (1587 
– 1632). Pred hlavným oltárom (v priestore svä-

skych parciel, alebo predstavujú náhodnú stra-
tu na cestách, počas skúmania terénu, exploatá-
cie surovín, pasenia dobytka, lovu a pod. Medzi 
obvyklé nálezy na poliach patria glazúrované 
črepy, železné klince, hlinené fajky, drobné ko-
vové predmety, medzi nimi aj jednotlivé min-
ce a olovené plomby. Hlavice keramických fajok 
sa našli v honoch Kahlenberg (Stirn), Slovenská 
cesta, pri výskume Kostola sv. Antona Pustov-
níka a inde. Z Kahlenbergu (Stirnu) pochádza 
medené viečko z ústia hlavice keramickej fajky. 
V slovenských nálezoch sú známe najmä ban-
skoštiavnické fajky s firemnými kolkami, ale 
tiež výrobky importované z dnešného Maďar-
ska (Miskolc). Na Spiši sú najčastejšie nachádza-
né fajky miestnej proveniencie, ktoré sú jedno-
duchšie, bez kolkov. Také prevládali v Spišskej 
Belej. Vyrábali sa počas dlhého časového obdo-
bia (17. – 20. storočie), v našom regióne napríklad 
na Spišskom hrade. 

Dokladom používania strelnej zbrane sú 
pazúrikové kresadlá do kresadlových zámkov 
strelných zbraní, pušiek a pištolí. Obvykle boli 
zhotovené z jurského pazúrika (z okolia Krako-
va) a mali obdĺžnikový tvar so škrabadlovite re-
tušovanými koncami a otupenými bokmi. Zná-
me sú aj z mnohých spišských lokalít. Nezriedka 
sa niektoré exempláre pokladali za praveké arte-
fakty. Typologicky pripomínali čepeľové škraba-
dlá na spracovávanie kožušín. V Spišskej Belej sa 
našli na viacerých lokalitách. Takýto kus zo Slo-
venskej cesty zhotovili miesto z poľského pazú-
rika z východoslovenského limnosilicitu (nález 
z r. 2004). Časť pazúrikových artefaktov možno 
definovať ako ručné kresadlá na kresanie ohňa, 
ktoré v stredoveku a novoveku častokrát na-
hrádzali železné kresadlové ocieľky, nosené na 
opaskoch. Keďže sa používali už v praveku, ča-
sové zaradenie väčšiny z nich je problematické 
(Intravilán – pri obchodnom dome, Za hlbokým 
jarkom, Holá medza /Holý vrch/, Medvedisko).

Z náhodných novovekých nálezov možno 
spomenúť drobné kovové predmety z Kahlen-
bergu (Stirnu): olovenú guľku zo strelnej zbra-
ne, medený gombík s reliéfnou rastlinnou vý-
zdobou, kruhovú ozdobu a bronzové pečatidlo. 

Strážky, pri kaštieli. Odkryté múry vretenovitého schodiska 
pri západnej nárožnej veži (koniec 18. – 19. storočie).  

Foto František Javorský

tyne) bola preskúmaná krypta z pieskovcových 
blokov. V krypte s rozmermi 1,75 x 2,30 m, so 
vstupom v strede jej kratšej strany pod víťazným 
oblúkom, sa nachádzali vo viacerých radoch na-
ukladané drevené truhly s ľudskými pozostatka-
mi. V ďalšej etape výskumu bol sledovaný výkop 
plynovej prípojky v priestore medzi rekonštruo-
vanými základmi staršieho ohradového múra 
kostola a súčasným ohradovým múrom. V ryhe 
pod vrstvou novovekej planírky identifikovali 
viaceré pôdorysy hrobových jám so zvyškami 
ľudských kostier, nálezmi nepočetnej novovekej 
keramiky a železných klincov. 

Numizmatické nálezy a novoveké pamiatky

S novovekým nálezovým materiálom (16. – 19./
20. storočie) sa stretávame na každej z vyššie 
spomínaných polôh Spišskej Belej. Väčšina sa na 
dnešné polia dostala hnojením poľnohospodár-
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132  WEBER, Samuel: Werthvolle...
133  Nález uložený v AÚ SAV Nitra, inv. č. 7031. Za infor-

máciu vďačím Jánovi Hunkovi.
134  SOJÁK, Marián: Nálezy mincí na Spiši v súkrom-

ných zbierkach a nové prírastky Podtatranské-
ho múzea v Poprade. In: AVANS v roku 1999. Nit-
ra 2000, s. 113; SOJÁK, Marián – NOVÁK, Andrej: 
Prieskum okolia..., s. 124.

135  SOJÁK, Marián: Nálezy mincí..., s. 113; SOJÁK, Ma-
rián – NOVÁK, Andrej: Prieskum okolia..., s. 124.

136  SOJÁK, Marián: Rekognoskácia..., s. 191.

V polohe Mlynský ker sa okrem bronzového 
gombíka s vytepávanou rastlinnou výzdobou 
podarilo aktuálne (A. Novák v r. 2005) zachrániť 
poškodený medený medailónik z 19. storočia. Na 
jednej strane má vyobrazenú postavu Sedembo-
lestnej Panny Márie v dlhom rúchu, na hlave 
s korunou, v strede s rukou držiacou srdce, do 
ktorého je zabodnutých 7 mečov. Na druhej stra-
ne sviatostky je v štvorcovom orámovaní nezre-
teľný náboženský výjav s dvoma postavami. Na 

Možno predpokladať, že doložená klenba pred-
stavuje starú kanalizáciu, akú poznáme z via-
cerých výskumov historických jadier sloven-
ských miest (Bardejov, Banská Štiavnica, Levoča, 
Spišská Nová Ves). Časť z nich bola datovaná do 
16. storočia, prípadne boli mladšie. Najčastejšie 
odvádzali splaškovú vodu z významnejších ob-
jektov, napríklad liehovarov.131

Samostatnú kategóriu nálezov tvoria numiz-
matické nálezy. Buď ide o náhodné nálezy jednot-

Grajciar Františka II. (1792 – 1835) z r. 1800, nájdený  
v priestore kúpeľov v r. 1961. Repro Marián Soják

Smolnícky 1/2 grajciar Jozefa II. (1765 – 1790) z r. 1776,  
nájdený v polohe Vyšná zákruta I v r. 1999.  

Foto Marián Soják

koniec 19. – začiatok 20. storočia možno datovať 
olovenú plombu z Medvediska, ktorá zaisťovala 
prepravovaný tovar, podľa zachovaného maďar-
ského nápisu pochádzajúci z mlynov v maďar-
skom Szolnoku.

V súvislosti s novovekými pamiatkami sa 
možno zmieniť o prieskume ryhy pre zrážko-
vú vodu pri evanjelickej fare v r. 2005.129 Ryhou 
bola obnažená klenba s časťou chodby, smeru-
júca k renesančnej zvonici. Do úvahy prichá-
dza odvodňovací kanál alebo úniková chodba. 
Podzemné chodby sú medzi pospolitým ľudom 
nadmieru obľúbené a v mnohých častiach Spiša 
možné (Batizovce, Kežmarok). Proti druhej even-
tualite hovoria celkovo malé proporcie objektu. 
Pozoruhodná je informácia, že na prelome 50. – 
60. rokov 20. storočia sa počas úpravy parku pri 
zvonici narazilo na podobnú „chodbu“, v ktorej 
sa našli viaceré nálezy železných predmetov.130 

livých mincí, alebo o zámerne uschované súbory 
mincí – poklady. V prípade prvej kategórie nej-
de o vzácne mince, ale o drobnú menu. Už kon-
com 19. storočia sa v Spišskej Belej našli mince, 
z ktorých len malú časť dnes vieme identifikovať. 
Ide o dve rímske mince z bližšie neznámej polo-
hy (pozri vyššie pri dobe rímskej) v zbierke SNM 
Bratislava, prípadne o nepresné zmienky v litera-
túre. Samuel Weber uviedol, že v hone Steinkaul 
bola dňa 1. septembra 1891 nájdená „prevŕtaná 
bronzová minca“, ktorá bola veľmi zničená a sot-
va čitateľná.132 Pri kopaní septika v priestore kú-
peľov v r. 1961 v hĺbke 2 m bol nájdený viedenský 
grajciar Františka II. (1792 – 1835) z r. 1800. Dostal 
sa do zbierok Ladislava Kiefera, podľa ktorého sa 
v kúpeľoch zachránil aj polgrajciar z r. 1812, ale 
ten sa v jeho zbierke už nevyskytol.133 Na lokalite 
Vyšná zákruta I sa neďaleko železiarskych pecí 
(z neskorej doby rímskej?) našiel medený 1/2-
-grajciar Jozefa II. (1765 – 1790) z r. 1776 so znač-
kou mincovne v Smolníku.134 

Z polohy Hoher Rand je známy medený graj-
ciar Františka Jozefa I. (1848 – 1916) z r. 1851, 
z polohy Mlynský ker 1/4-grajciar Františka II. 
z r. 1812,135 z polohy Zadné mláky smolnícky 
grajciar Františka II. z r. 1800, z Kahlenbergu 
(Stirnu) kremnický (?) denár Márie Terézie (1740 
– 1780) z r. 1765, smolnícky grajciar Františka II. 
z r. 1800,136 zošúchaný trojgrajciar Františka II. 
z r. 1800 a poškodený dvojhalier Františka Joze-
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fa I. z r. 1912. Z Medvediska a Zadnej lipy pochá-
dza grajciar Františka Jozefa I. z r. 1851 a z Alte 
Strasse (Stará cesta) kremnický grajciar z r. 1859 
či viedenský dvojhalier z r. 1899, obidva Fran-
tiška Jozefa I.137 Ojedinelé novoveké mince boli 
objavené aj pri výskume sakrálnych objektov 
pri Kostole sv. Antona Pustovníka a Kostole sv. 
Anny. Okrem mincí nízkych nominálov Fran-
tiška Jozefa I. a I. ČSR je hodná zmienky hore-
uvedená strieborná minca Žigmunda III. (1587 
– 1632) z prvej tretiny 17. storočia, z objektu 1 pri 
Kostole sv. Anny v Strážkach. Poľské mince sa 
v uhorsko-slovenskom obežive začali objavovať 
už od druhej polovice 15. storočia. Ich výrazný 
prílev nastal od vlády poľského kráľa Žigmun-
da I. K nám sa dostávali obchodom a hlavne 
prostredníctvom špekulácií s uhorským strieb-
rom. Uhorská mena bola v 16. storočí minimál-
ne o 15 % kvalitnejšia ako poľská. V súvislosti 
s menovou politikou Žigmunda III. (opakova-
ná devalvácia mincí), najmä po r. 1600, sa tieto 
rozdiely stále zväčšovali. Spišská komora ochot-
ne vyplácala svoje finančné záväzky menejhod-
notnými poľskými peniazmi, pretože šetrila na 
mzdách svojich zamestnancov.138 Bližšie neurče-
ná strieborná minca (pravdepodobne zo 17. sto-
ročia) z výskumu v r. 1970 pri Kostole sv. Anny 
mala byť uložená vo Východoslovenskom mú-
zeu v Košiciach.139 Miesto deponovania ďalšej 
(z r. 1706) nám nie je známe. Akiste do kategó-
rie náhodných nálezov patrí sedmohradský du-
kát Jozefa II. (1780 – 1790) z r. 1786 (mincovňa 
Karlsburg), objavený v r. 2005 medzi kaštieľom 
v Strážkach a železničnou traťou.

Do druhej kategórie numizmatických pamia-
tok patrí jediný poklad mincí, na ktorý sa prišlo 
v intraviláne Spišskej Belej pred 2. svetovou voj-
nou. List veliteľa Četníckej stanice v Spišskej Be-
lej z 11. júna 1938 (číslo jednania 1730/1938) o ná-
leze vypovedá takto:140 

„Oznamujem, že dňa 10. júna 1938 o 6. hod. na-
šiel cigán Juraj Hangurbadžo z Krížovej Vsi pri kopa-
ní základov na zborenisku domu Antonína Michlíka 
v Spišskej Belej, Zimná ul. Čp. 25, okres Kežmarok 17 
kusov strieborných mincí z r. 1539 až 1576 a 7 kusov 
zlatých mincí z r. 1546 – 1568. Mince boli uložené 
v hlinenom hrnci, ktorý však cigán Hangurbadžo pri 
kopaní základov nevedomky rozbil a črepy z neho boly 
vyvezené s ostatnou hlinou. Z tohto hrnca bol nájde-
ný len malý úlomok. Strieborné mince vážia dohro-
mady 490 gr. a zlaté 25 gr. Cigán Juraj Hangurbadžo 
odovzdal mince na tunajšej četnickej stanici, kde sú 
uschované až do ďalšieho rozhodnutia. Nález mincí bol 
oznámený Štátnemu archeologickému ústavu v Prahe 

137  SOJÁK, Marián: c. d., s. 192.
138  HUNKA, Ján: Orientačná príručka európskych 

mincí 16. – 20. storočia. II. Časť – Mince Poľska (1506 
– 1864). Nitra 1997, s. 45.

139  Podľa informácie Miroslava Čovana z Východoslo-
venského múzea v Košiciach sa v zbierkach uvede-
nej inštitúcie táto minca nenachádza. Za informáciu 
mu ďakujem.

140  List uložený v dokumentácii AÚ SAV v Nitre, č. j. 
1140/38.

141  KRASKOVSKÁ, Ľudmila: K otázke datovania stre-
dovekej keramiky. In: Historica Slovaca, VI – VII, 
1948, s. 137.

142 Šik. (ŠIKURA): Nové nálezy v numizmatických 
zbierkach. Časopis Muzeálnej slovenskej spoloč-
nosti 32, 1941, s. 12 – 13. Autor nesprávne uvádza, že 
nález objavili na jar roku 1939.

143  HLINKA, Jozef – KRASKOVSKÁ, Ľudmila – NO-
VÁK, Jozef: Nálezy mincí..., s. 96 – 97.

144  FIALA, Anton: Bratislavská časť hromadného nále-
zu mincí zo Spišskej Belej. In: Slovenská numizma-
tika, XIV, 1996, s. 230.

145  Za informáciu a zaslanie fotografií mincí zo zbierky 
SNM mu ďakujem.

III., Štátnemu referátu na ochranu pamiatok v Brati-
slave, Zemskému četnickému veliteľstvu v Bratislave 
a Okresnému úradu v Kežmarku, priamo, a veliteľovi 
četnického oddelenia v Levoči služobným postupom.

        Veliteľ stanice odkomand. – prap. Lipák 
Numizmatička Ľudmila Kraskovská charak-

terizovala pozostatok hrnca, v ktorom mince 
spočívali, takto:141

„Črepy z nádobky nezistenej formy. Nádoba s ohr-
nutým okrajom z hliny žltej farby zdobená pod okrajom 
ryhami. Najmladšia razba nálezu patrí do r. 1576, tak-
že nádoba pochádza zo 70. rokov XVI. storočia.“

Osudy pokladu boli pohnuté, dosiaľ nevyjas-
nené. Nález uviedol do literatúry v r. 1941 Šikura, 
ktorý opísal 17 mincí; tie sa dostali do SNM v Tur-
čianskom sv. Martine.142 Podľa literatúry z r. 1968 
sa do SNM v Martine odovzdalo 7 dukátov a 17 
strieborných mincí.143 Časť hromadného nálezu 
získalo kúpou v r. 1940 Mestské múzeum v Bra-
tislave. Súčasný správca jeho numizmatických 
zbierok Anton Fiala získal zo starých muzeálnych 
záznamov údaje o 9 minciach z nálezu v Mest-
skom múzeu, z toho 2 zlaté (dukáty) a 7 striebor-
ných (toliarov). Spolu s tými, ktoré sú uložené 
v Historickom múzeu SNM v Bratislave (numiz-
matické oddelenie), by podľa uvedeného autora 
mal poklad pozostávať z 26 mincí.144 Aby situácia 
bola ešte komplikovanejšia, podľa informácie nu-
mizmatika Mareka Budaja z Historického múzea 
SNM v Bratislave145 sa po prevode zbierok z Mar-
tina do SNM malo dostať 5 zlatých dukátov, no 
previezli sa len 4, pritom len dva z nich sú origi-
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nály a zvyšné dva sú zrejme len novodobé kópie. 
Toľko osudy pokladu a rozporuplné údaje o cel-
kovom počte objavených mincí. Podľa informácie 
A. Nováka146 sa medzi obyvateľmi v meste trado-
valo, že mincí bolo o niečo viac. V zachovanom, 
resp. publikovanom súbore sú zastúpené razby 
nielen Uhorska (Ferdinand I., Maximilián II.), ale 
aj zo Saska, Braniborska, Würtemberska, Mans-
feldu. Podľa najmladšej razby v známej kolekcii 
bol poklad uložený do zeme po r. 1583. 

Väčšina hromadných nálezov z obdobia to-
liarovej meny na Slovensku (1526 – 1892) leža-
la na trase dôležitých obchodných komunikácií 

146  Za informáciu mu ďakujem. V Spišskej Belej sa 
„v starých domoch po Nemcoch“ našlo viac nálezov 
starých mincí, ktoré nálezcovia neodovzdali.

147  HUNKA, Ján: Novoveké hromadné nálezy mincí na 
Slovensku. In: Slovenská numizmatika, XII, 1992, 
s. 67 – 89.

148  V krátkosti sa dejinami Spišskej Belej z pohľadu ar-
cheológie venoval ROTH, Peter: Dejiny Spišskej Be-
lej do príchodu nemeckých kolonistov. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej III, 1997, 
s. 6 – 13.

alebo sa nachádzala v mieste významných mýt-
nych a tridsiatkových staníc, brodov a pod. Úze-
mie Spiša (najmä okolie miest Poprad, Levoča, 
Kežmarok a Stará Ľubovňa) patrí k trom hlav-
ným regiónom východného Slovenska, v kto-
rých sa sústreďujú lokality s hromadnými ná-
lezmi novovekých mincí. Dokumentuje to jednu 
z hlavných trás smerom do Poľska (tzv. Poľská 
cesta). Signalizujú ju nálezy zo Spišskej Teplice, 
Spišského Bystrého, Spišského Podhradia, Spiš-
ských Tomášoviec, Spišských Vlách a samozrej-
me Spišskej Belej.147 

Stručný prierez „archeologickými“ dejina-
mi Spišskej Belej naznačuje bohatstvo nálezové-
ho fondu, datovaného od staršej doby kamennej 
až po novovek.148 Pri ich rekonštrukcii sme sa 
opierali o výsledky práce archeológov, histori-
kov či záujemcov o regionálnu históriu. Nema-
lú, ba priam výraznú zásluhu majú bádatelia 
spred vyše 100 rokov, bez ktorých by dnešné de-
jiny mesta boli torzovité. Na ich prácu nadvia-
zali súčasní archeológovia, ktorí sú systematic-
kému archeologickému skúmaniu opisovaného 
katastrálneho územia ešte v mnohom dlžní. 

Najdôležitejšie archeologické lokality v katastrálnom území Spišskej Belej.

1 - Tschalsch; 2 - Pri Mlynskom kre I; 3 - Pri Mlynskom kre II; 4 - Alte Strasse (Mlynský ker); 5 - Kahlenberg (Stirn); 6 - Medvedisko; 7 - 
Trstinné lúky; 8 - Vyšná zákruta I; 9 - Vyšná zákruta II; 10 - Vyšná zákruta III; 11 - Skalište (Steinrisch); 12 - Slovenská cesta; 13 - Hoher 
Rand; 14 - Zadné mláky;  15 - Fleischers Weg; 16 - Ostrý uhol (Starker Winkel); 17 - Stredný hon (= Bušovce, Stragar); 18 - Pri zadnej 
lipe; 19 - Pri prednej lipe; 20 - Blízke lúky (Nohgang); 21 - Za potokom; 22/25 - Stein am Stock /Kamenná palica; 23 - Krivá medza 1;  
24 - Krivá medza 2; 26 - Medzi kúpeľmi a Dlhou medzou; 27 - Dlhá medza; 28 - Za vrchom; 29 - Beňova lúka (Benye Wies); 30 - Kos-
tol sv. Antona Pustovníka; 31 - Kostol sv. Anny.
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Život Beľanov v 11. – 13. storočí

Osídlenie Spiša prešlo dlhým vývinovým pro-
cesom. Vplývali naň predovšetkým obchodné 
cesty prechádzajúce tunajším územím do Poľ-
ska a k Baltickému moru. Po nich prichádza-
li vojenské družiny, často sledujúce koristnícke 
ciele, uberali sa nimi obchodníci a remeselníci.

Z 11. a 12. storočia sa o Spiši nezachovali nija-
ké listinné doklady.1 Prvou písomnou správou je 
listina Ondreja II. z r. 1209, ktorá potvrdzuje pre-
daj majetku bamberského biskupa Ekberta me-
dzi snežnými horami (Vysokými Tatrami), rie-
kou Poprad a osadou Isac (Žakovce) spišskému 
prepoštovi Adolfovi a jeho sestre. Listina vypo-
vedá o tom, že kráľ oslobodil jeho i obyvateľov, 
ktorí tu žijú alebo sa prisťahujú pri novej doná-
cii, spod súdnej a zemepanskej právomoci spiš-
ského župana. Súdiť ho môže iba prepošt, kráľ 
alebo palatín.2

Do pôvodného slovanského osídlenia seve-
rozápadného Spiša zasiahli nemeckí kolonis-

Od prvej písomnej zmienky do roku 1412

ti, ktorí sa tu postupne usadzovali. Prvá vlna 
prišla na Spiš za panovania Gejzu II. už okolo 
polovice 12. storočia, ďalšia za vlády Ondreja 
II. Najviac sa ich usadilo okolo polovice 13. sto-
ročia (po tatárskom vpáde) a potom začiatkom 
14. storočia.3

O vzniku Spišskej Belej sa zachovali mno-
hé mýty a domnienky. V Mestskej knihe Spiš-
skej Belej z rokov 1601 – 1774 sa nachádza tento 
záznam, napísaný Leonardom Unciom v r. 1652: 
„Bela, Ungariae rex, hujus nominis primus, filius 
Ladislai Calvi, post mortem fratris suae Andreae in 
regnum successit. Hic rex monetem argenteam cu-
dit, mensuras et ponderas constituit, Ungaros ad ido-
la regressis interficit, erixit fanum Saluatori nostro 
Szewszhardi, ubi tandem sepultus est 1072. Et sub re-
gimine istius regis aedificata est Bela et nomine ejus-
dem apellata est. Leonardus Uncius T.“4 Leonard 
Uncius chcel spojiť založenie mesta s význam-
nou osobnosťou, preto ho dal do súvisu s pano-
vaním Bela I.5 V mestskej knihe sú ďalej uvedené 
záznamy o dĺžke panovania Bela II., III. a IV.6 

Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej z roku 1263 zachovaná v odpise Spišskej kapituly z roku 1539. 
ŠA Levoča, pobočka Poprad
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Samuel Weber predpokladal, že počas vlá-
dy Gejzu II. v rokoch 1142 – 1162 prišli na toto 
územie hostia (hospites) pochádzajúci z Porý-
nia, potom po tatárskom vpáde v r. 1241, ďalší zo 
Sliezska a Durínska a neskôr v r. 1259 ešte z Ba-
vorska.7 Ďalej uviedol, že v r. 1164 už existovala 
Belá ako dedina, ale volala sa Valtensdorf (Osa-

da svätého Valentína). Meno pravdepodobne 
dostala podľa patróna Valentína.8 Asi začiatkom 
13. storočia bol postavený aj Kostol sv. Valentí-
na (Valtenskirche). V r. 1612, počas reformácie, 
bol tento kostol opravený. V r. 1707 zhorela na 
ňom strecha.9 Po požiari kostol ostal v ruinách 
a viac ho neopravovali. Kamene z neho boli po-
užité na stavbu katolíckeho starobinca a špitálu 
v r. 1774.10 S. Weber vyvrátil názor, že Belá prija-
la meno na počesť kráľa Bela IV. Predpokladal, 
že svoje meno dostala podľa bielo peniaceho 
a perlivého potoka („der Name Bela von dem we-
iss schäumenden und sprudelnden Bache stammt...“), 
ktorého Slovania volali Biala. Neskôr jeho názov 
nemeckí kolonisti zmenili na Belabach, Belbach. 
Súčasne zdôraznil, že keď prišli na Spiš Maďari, 
našli tu už slovanské obyvateľstvo.11

Aj Antal Fekete Nagy vychádzal zo slovan-
ského názvu mesta a tvrdil, že pred príchodom 
Nemcov bola Spišská Belá osídlená Slovanmi. 
Podľa neho sem Nemci prišli až po tatárskom 
vpáde, usadili sa na území malej slovanskej de-
diny a vybudovali z nej kvitnúce mesto. Súčas-
ne zamietol Weberovo tvrdenie o príchode Ne-
mcov počas panovania Gejzu II. ako historicky 
nepodložené.12

Podľa tvrdenia Michala Suchého sa v Spiš-
skej Belej zachoval jej slovanský názov aj v čase, 
keď sa nemecké obyvateľstvo stalo v spišských 

1  Listinu z r. 1198 Fejér čítal a publikoval ako „in ter-
ra Scypisiensi“, namiesto „in terra Scipiensi“. Týka sa 
to zeme Szép alebo Szíp, ležiacej západne od Ostri-
homu. VARSIK, Branislav: Pôvodné slovanské osíd-
lenie Spiša a korene spišských miest. In: MARSINA, 
Richard (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Koši-
ce 1974, s. 11. Na to upozornil aj Ján Beňko v štúdii 
o osídlení severného Spiša, kde tvrdil, že „terra Sci-
piensis“ treba hľadať v Komárňanskej župe. BEŇKO, 
Ján: Osídlenie severného Spiša do polovice 14. storo-
čia. In: Historické štúdie XV, 1970, s. 161 – 189.

2  BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice 
1985, s. 142; HALAGA, Ondrej R.: Hospodársko-spolo-
čenský vývoj Šariša a Spiša ako pohraničia v 12. a 13. 
storočí. In: Nové obzory 3, 1961, s. 218 – 219.

3  BEŇKO Ján: Osídlenie severného Spiša..., s. 164 – 165.
4  ŠA LE, pobočka Poprad: Magistrát mesta Spišská Belá 

(ďalej MM SB): Mestská kniha 1601 – 1774. Za zázna-
mom je uvedený aj nemecký preklad textu: „Bela 
König in Ungern, der erste dieses Nahmens, ein Sohn 
des Königs Ladislai des Nahmens Calvi, nach seines Bru-
ders Andreae Todt ist er König in Ungern worden. Dieser 
König Bela hatt die silberne Monet oder Müntz erfunden 
und schlagen lassen,Maass und Gewicht angeordnet, die 
Ungern, welche wieder vom wahren Glauben abgefallen, 
ertödtet, darnach hatt er ein Kirch erbauet unserm Herrn 
und Erlösser zu Ehren in Szewkssardi, also er auch gestor-
ben, Anno 1072. Und unter diesem König Bela genand ist 
auch unsere Beel gestifftet und erbauet worden. Solches 
zeigt Author Leonh. Uncius.“ (Belo, uhorský kráľ, prvý 
tohto mena, syn kráľa Ladislava menom Calvi, sa stal krá-
ľom v Uhorsku po smrti svojho brata Andreja. Tento kráľ 
zaviedol a dal raziť strieborné monety alebo mince, naria-
dil (ich) mieru a hmotnosť. Maďarom, ktorí opäť od pravej 
viery odpadli, (a boli) usmrtení, potom vybudoval kostol 
nášmu pánovi a vykupiteľovi na poctu v Szewkssardi, kde 
aj zomrel, v roku 1072. Za tohto menovaného kráľa Bela 
bola aj naša Belá založená a vybudovaná. Takto ukazuje 
autor Leonh. Uncius). Pozri aj: SUCHÝ, Michal: Zá-
kladné vývinové tendencie Spišskej Belej v 13. – 18. 
storočí a jej postavenie medzi spišskými mestami. 
In: Nové obzory 15, Prešov 1973, s. 151 – 166.

5  Belo I. zomrel v r. 1063, nie 1072, ako uvádza Uncius. 
KOVÁČ, Dušan (zost.): Kronika Slovenska 1. Od naj-
starších čias do konca 19. storočia. Bratislava 1998, s. 
148.

6  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB, Mestská kniha 1601 
– 1774, s. 40. Zápis sa nachádza medzi latinským 
a nemeckým záznamom o panovaní Bela I.

7  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 
1892, s. 32. Weber ďalej uvádza, že podľa predpokla-
du Leonarda Uncia fara, a tým aj obec, bola založená 
už v roku 1072, chýba však historický dôkaz. Weber 
spomína, že už v roku 1164 malo toto mesto chotár-
ny spor pod názvom: Compositio D. V. Domitis LEHO-

Pečať zachovaná na odpise Spišskej kapituly z roku 1539. 
ŠA Levoča, pobočka Poprad
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mestách dominantným. Podľa neho tu musela 
existovať sila, ktorá ho držala pri živote napriek 
tomu, že sa nezachovali také písomné pramene 
o existencii slovenskej a nemeckej dediny vedľa 
seba, ako napríklad pri stredovekom Poprade.13

Spišskú Belú medzi slovanské sídliská zara-
dil aj Michal Slivka. Uviedol, že slovanské oby-
vateľstvo sa usídľovalo v blízkosti vodných tokov 
(Spišská Sobota, Poprad-Stráže, Veľký Slavkov, 
Veľká Lomnica, Kežmarok, Spišská Belá, Tvarož-
ná, Vlková, Jánovce, Hôrka v častiach Prímovce 
a Kišovce).14

Na základe výsledkov archeologického vý-
skumu slovanského obdobia na strednom Spiši, 
uskutočneného začiatkom r. 1935, väčšina his-
torikov začlenila Spišskú Belú k najstarším slo-
vanským sídliskám na Spiši. Pri tomto výskume 
údajne bolo objavené poveľkomoravské sídlisko 
v Spišskej Belej približne z r. 1250 spolu s nále-
zom veľkomoravskej keramiky.15 Tento údaj však 
nie je správny, pretože v Spišskej Belej sa v tom-
to období žiaden archeologický výskum neusku-
točnil. Historici vychádzali aj z tvrdenia prof. 
Budinského-Kričku, ktorý v r. 1961 našiel v Mú-
zeu v Kežmarku dva malé slovanské črepy, po-
chádzajúce z nálezov dr. Greisigera z r. 1893 
a označené štítkom „Spišská Belá“. Črepy sa na-
šli spolu so staromaďarským bronzovým kova-
ním na rozhraní katastrov Spišskej Belej a Bušo-
viec pri rieke Poprad, nie v intraviláne mesta.16 
Na túto okolnosť poukázal Richard M. Kovalčík 
už v r. 1971. Podľa neho Slovania žili v 12. storočí 
a možno aj začiatkom 13. storočia na belianskom 
chotári v tesnej blízkosti rieky Poprad.17

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej sa údajne 
viazala k r. 1246. Listina bola zapísaná v zozna-
me archívnych dokumentov, uložených v mest-
skom archíve v Spišskej Belej. Zoznam vyhoto-
vili pri evakuácii archívu počas vojny v r. 1944. 
Počas evakuácie sa však niektoré písomnosti 
stratili a pri usporiadaní belianskeho archívu 
dr. Jozefom Szontaghom v r. 1959 sa listina s pr-
vou písomnou zmienkou o Spišskej Belej už ne-
našla.18

Prvá doložená písomná zmienka o Spišskej 
Belej je z r. 1263. Za preukázané služby daroval 
kráľ Belo IV. (1235 – 1270) svojmu spišskému ser-
vientovi Leonardovi istý les s časťou prázdnej 
zeme ležiacej pri potoku Thothpataka („sylvam 
quandam cum particula terrae vacuae circa fluvium 

Thotpataka vocatum“). Panovník poveril zvolen-
ského a spišského župana Detrika presným vy-
medzením hraníc tohto lesa a opustenej zeme. 
Detrik v úvode metačnej listiny uviedol, že les 
a zem, ktorú Belo IV. daroval Leonardovi, sa na-
chádza pri hranici mešťanov z Belej (circa metas 
villanorum de Bela...).19 

TZKY, o ktorom sa zmieňoval Žigmundov dekrét z r. 
1416. Písomný prameň sa nezachoval. WEBER, Sa-
muel: Monographie der evangelischen Gemeinde A. 
C. Bela. Kežmarok 1885, Predslov, s. VI.

8  Údaje o patrónovi kostola sv. Valentínovi, kňazo-
vi a mučeníkovi bližšie uvádza Ján Endrödi v tejto 
monografii v kapitole o dejinách rímskokatolíckej 
cirkvi. Pozri aj CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým 
dejinám Spišskej Belej do roku 1918. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej. Ročenka 
mesta Spišská Belá IV, Spišská Belá 1998, s. 7; KÚT-
NIK, Jozef: K pôvodu pomenovania Spišskej Belej. 
In: Spišská Belá. Vlastivedný zborník II, Spišská Belá 
1972, s. 93 – 94; SUCHÝ, Michal: Základné vývinové 
tendencie Spišskej Belej..., s. 152 – 153.

9  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 1892, 
s. 14. 

10  GRIGER, Michal: Najstaršie zmienky o meste. Spiš-
ská Belá. 700 rokov od udelenia mestských práv. 
Spišská Belá I, Spišská Belá 1971, s. 26.

11  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 32. 
12  FEKETE NAGY, A.: A Szepesség területi és társadal-

mi kialakulása. Budapešť 1934, s. 223. Pozri aj SU-
CHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie Spišskej 
Belej..., s. 153.

13  SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie Spiš-
skej Belej..., s. 156. V Poprade vedľa seba existova-
li dve dediny – slovenský Poprad a nemecký Deut-
schendorf, aj keď prvá písomná zmienka z roku 1256 
spomína len „Saxones de Poprad“. ŠA LE, pobočka Po-
prad: Magistrát mesta Poprad (MM-P), Perg. 1, Perg. 
2. CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Popradu. Po-
prad 1998, s. 49. Podľa J. Beňka sa nemeckí prisťaho-
valci usadzovali v starých slovenských lokalitách, 
resp. v ich blízkosti. Na základe kráľovských, resp. 
zemepanských donácií, ktoré im potvrdili emfyteu-
tické práva, sa Nemci hospodársky rýchle vzmáhali 
a niektorí z nich sa dokonca stali šľachticmi. BEŇKO, 
Ján: Prechod severospišských osád z dedinského 
emfyteutického práva na mestské právo. In: MARSI-
NA, Richard (zost.): Spišské mestá v stredoveku. Ko-
šice 1974, s. 33 – 34.

14  SLIVKA, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra 
Spiša vo včasno- až vrcholnostredovekom období. In: 
GŁADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): 
Terra Scepusiensis. Levoča – Wroclav 2003, s. 424.

15  BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska..., s. 141 
– 142; SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie 
Spišskej Belej..., s. 154; VARSIK, Branislav: Pôvodné 
slovanské osídlenie..., s. 18; VARSIK, Branislav: Osíd-
lenie Košickej kotliny, III. Bratislava 1977, s. 198 – 199; 
CHALUPECKÝ, Ivan: Nad dejinami Spišskej Belej. 
In: GRIGER, Michal (zost.): Ročenka mesta Spišská 
Belá. Spišská Belá 1994, s. 7 – 8; GRIGER, Michal: Naj-
staršie zmienky..., s. 26.
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Presný opis tohto územia znie: „... terrae prima 
meta incipit apud metas Teutonicorum de Bela et va-
dit versus meridiem ad fluvium Thotpataka vocatum, 
et ibi est arbor Zemercze vocata, post hoc vadit per 
vallem lutosam, ad quandam Tiliam, quo est in angu-
lo silvae, et inde tendit ad fluviam Sarpathaka ibique 
terminatur...“20 (... prvá hranica zeme sa začína pri 
hranici Nemcov z Belej a vedie južným smerom k rie-

ke Thotpataka [Slovenský potok] nazývanej, a tam 
je strom Zemercze [smrek?] nazývaný, potom z toho 
miesta smeruje cez blatisté údolie k lipe, ktorá je na 
rohu lesa, a odtiaľ smeruje k potoku Sarpathaka [Blat-
ný potok], kde sa na tom mieste končí). Leonardov 
majetok treba stotožniť s časťou Rakús, ktorú v r. 
1294 výmenou za časť terajšej Starej Lesnej do-
stala do držby šľachtická rodina Berzeviciovcov 
(Berzeviczy) z Veľkej Lomnice.21 V tejto, ako aj 
v nasledujúcich zachovaných listinách sa spomí-
najú Nemci z Belej (Teutonici, Saxones de Bela). 
Napriek tomu nemôžeme jednoznačne určiť, že 
obyvateľmi Belej boli v tom čase iba Nemci. Aj 
keď sa zachoval názov starších sídlisk a ich čas-
tí v r. 1268 v nemeckom pomenovaní (Poprad – 
villa Theutonicalis, Mlynica – Müllenbach, Tva-
rožná – villa Durandi a i.), Nemci nazývali Belú 
slovenským názvom Bela, Veľkú – Vylka, Ľubicu 
– Lewbitz. 22 

Štátna správa, súdnictvo a samospráva

Nemeckí kolonisti na Spiši sa tak ako v celom 
Uhorsku riadili vlastným právom, ktoré uznáva-
li a potvrdzovali aj uhorskí panovníci. Predpo-
kladá sa, že už v r. 1271 bola Spišská Belá súčas-
ťou Spoločenstva spišských Sasov (Universitas 
Saxonum de Scepus)23, nazývaného aj Spoločen-
stvom 24 kráľovských spišských miest, ktoré sa 
vytvorilo na Spiši ako nová samosprávna jednot-
ka popri Spišskej stolici a Stolici 10 spišských ko-
pijníkov (tzv. Malej župe). Do tohto spoločenstva 
patrili okrem Levoče, ktorá bola jedným z naj-
väčších stredovekých miest na Slovensku,24 len 
menšie spišské mestá, neskôr nazývané oppidá. 
Aj keď Spišskú Belú niektoré pramene označujú 
ako civitas, slobodným kráľovským mestom sa 
nikdy nestala. Spolu s ďalšími mestami však po-
užívala komunitárne právo a neskoršie sa stala 
vážnym hospodárskym konkurentom aj slobod-
ným kráľovským mestám Kežmarku a Levoči.25

Vytvorenie spoločenstva potvrdilo privilé-
gium kráľa Štefana V. (1270 – 1272) z r. 1271, kto-
ré sa zachovalo v odpise z roku 1420 a je uložené 
v Štátnom archíve v Levoči.26 Ako v úvode listi-
ny hovorí sám kráľ, rozhodol sa priznať svojim 
verným hosťom Sasom zo Spiša „milosť slobody 
a udeliť im toto postavenie“. Ide teda o osobnú slo-
bodu, predstavujúcu takú výsadu, podľa ktorej 
neboli podriadení žiadnemu zemepánovi, ne-
museli pre neho robotovať či odvádzať naturálnu 
rentu. Slobodne si mohli užívať svoje domy, polia 
a lesy, za čo boli povinní platiť presne stanovenú 

16  Od r. 1994 prebieha permanentný archeologický po-
vrchový prieskum okolia Spišskej Belej pod vedením 
Mariána Sojáka z pobočky Archeologického ústavu 
SAV v Spišskej Novej Vsi a Marty Kučerovej z arche-
ologického oddelenia Múzea v Kežmarku. 

17  KOVALČÍK, Richard M.: Prv než sa stala Belá mes-
tom. In: Podtatranské noviny, 28. 1. 1971, č. 4, XII, s. 
3; NOVOTNÝ, Bohuslav – NOVOTNÁ, Mária – KO-
VALČÍK, Richard M.: Popradská kotlina v dávnej 
minulosti..., s. 48 – 49.

18  ŠA LE, pobočka Poprad: Spis o fonde Magistrát mes-
ta Spišská Belá. Okrem belianskeho archívu bol eva-
kuáciou postihnutý aj kežmarský mestský archív, 
keď sa po vojne nevrátili až dve tretiny evakuova-
ných archívnych dokumentov. 

19  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB 10058/1539 perg. 
(odpis Spišskej kapituly, kde sú konfirmované listi-
ny z rokov 1263, 1294 a 1418; BEŇKO, Ján: Osídlenie 
severného Slovenska..., s. 149. 

20  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB 10058/1539 perg.; 
BÁRDOSSY, Johan: Supplementum Analectorum 
terrae Scepusiensis. Levoča 1802, s. 377 – 378. Ná-
zvami vodných tokov sa v tejto monografii zaoberá 
Andrej Novák v kapitole Prírodné pomery. Pozri aj 
ŠTEVÍK, Miroslav: Z dejín osídlenia a verejnej sprá-
vy stredovekého Spiša. (Stredoveký Spiš). Stará Ľu-
bovňa 2005, s. 15.

21  BEŇKO, Ján: c. d., s. 148. 
22  BEŇKO, Ján: c. d., s. 151; SUCHÝ, Michal: Základné 

vývinové tendencie Spišskej Belej..., s. 155 – 156. 
23  CHALUPECKÝ, Ivan: Prehľad vývoja verejnej sprá-

vy na Spiši. In: Sborník archivních prací XIII, 1963, 
s. 136 – 143.

24  Levoča sa stala v 14. storočí slobodným kráľovským 
mestom a na prelome 14. a 15. storočia vytvorila 
s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom 
zväz piatich východoslovenských slobodných krá-
ľovských miest, známy pod názvom Pentapolitana. 
In: SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1. Levoča 1974, 
s. 57, 60 – 61. HALAGA, Ondrej R.: Právny, územný 
a populačný vývoj mesta Košíc. Košice 1967, s. 19.

25  SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie Spiš-
skej Belej..., s. 159.

26  ŠA LE: Provincia XIII spišských miest, odd. gróf. ar-
chív, sign. B I/1, inv. č. 6. Táto listina bola viackrát 
publikovaná. ULIČNÝ, Ferdinand: Výsady spišských 
miest z roku 1271. In: Slovenská archivistika 16, 1981, 
s. 88 – 96; CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Popra-
du. Poprad 1998, s. 55 – 56; ĽUBICA 1271 – 1971. Ľubi-
ca 1971, s. 9 – 13; VOJTAS, Jozef (zost.): MATEJOVCE 
700 rokov 1271 – 1971. Poprad 1971, s. 11 – 14; VOJ-
TAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Spišská Belá, 700 rokov od udelenia 
mestských práv, zv. I., Bratislava 1971, s. 28 – 29.



56 Od prvej písomnej zmienky do roku 1412

berači daní, ktorí prichádzali v určenom termí-
ne. Povinnosťou mesta bolo pohostiť ich a posta-
rať sa o nich, dokiaľ nebola vybratá celá určená 
suma. Aj pri návšteve panovníka mali obyvatelia 
povinnosť poskytnúť mu pohostinnosť a dať pat-
ričné dary. Z osobnej slobody vyplývali aj ďalšie 
výsady, najmä právo vlastniť a scudzovať maje-
tok, právo dedenia, právo študovať a vykonávať 
rôzne zamestnania, právo sťahovania a i.

Z výsad, ktoré táto listina udeľovala, je veľmi 
dôležitá slobodná voľba hlavného richtára, čiže 
hlavného sudcu, neskôr od novoveku nazýva-
ného grófom, ktorého si spoločne volili všetky 
mestá. Richtár mal právo súdiť všetky spory 
v hlavnom meste provincie v Levoči. Podľa lis-
tiny súdil vážne zločiny ešte v spolupráci s krá-
ľovským županom, čiže hlavným županom 
Spišskej župy. Za poranenie bol vymeraný trest 
pol hrivny, za zmrzačenie alebo bodnutie 5 hri-
vien a za vraždu 10 hrivien. Menšie spory a de-

okrem vlastného richtára a rady, prípadne hlav-
ného sudcu, a to ani v prípade, že by sa zločinu 
dopustili inde. 

Uvedenou listinou boli presne vymedzené 
a obmedzené aj vojenské povinnosti mestečiek, 
a to na 50 ozbrojených kopijníkov, ktorých mu-
seli postaviť v prípade vojny alebo mimoriadne-
ho cvičenia. Významné bolo aj právo rybolovu 
a poľovačky, právo klčovania lesov a premieňa-
nia ich na úžitkovú pôdu, právo vyhľadávania 
a dobývania rúd. Obyvatelia získali aj právo vy-
konávať remeslo a obchod a menšie regálne prá-
va, ako právo variť a čapovať pivo a lieh a pod.

Medzi ich povinnosti patrila povinnosť kaž-
doročne vymieňať mince za kráľovské, z čoho 
mal štát veľký úžitok. Šlo o presadzovanie uhor-
ských mincí namiesto rôznych iných mincí ale-
bo drahých kovov, ktoré u nás obiehali. Táto po-
vinnosť bola spišským obyvateľom obmedzená 
za určených podmienok na šesť týždňov. 

Spišský gróf Bald potvrdzuje v roku 1291 Tylovi z Belej vlastníctvo mlyna. ŠA Levoča, pobočka Poprad

pozemkovú daň. Táto daň predstavovala 300 hri-
vien (jedna hrivna bola približne 255 g jemného 
striebra budínskej váhy), ktorú si mali mestečká 
medzi sebou samy rozdeliť. Na rozdelenie tejto 
dane si vypracovali spoločný kľúč. Daň bola vy-
beraná v presne stanovenom termíne na sv. Mar-
tina. Po jej zaplatení sa na nich už nevzťahovala 
žiadna iná daň požadovaná od ostatných miest 
v kráľovstve. Daň vyberali štyria kráľovskí vy-

dičské záležitosti mohol súdiť hlavný richtár 
(sudca) provincie sám. Privilégium potvrdzo-
valo právo samosprávy miest, podľa ktorého si 
mohlo každé z nich každoročne zvoliť vlastného 
richtára a mestskú radu, ale tiež malo možnosť 
slobodnej voľby farára a používania desiatku. 
Obyvatelia týchto miest boli slobodnými ob-
čanmi, majiteľmi pozemkov a lesov, s ktorými 
mohli voľne disponovať. Nesmel ich súdiť nik 
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Listinu privilégií Štefana V. potvrdil uhor-
ský kráľ Karol Róbert (1308 – 1342) v roku 131227 
a v roku 132828, pričom zvýšil daň na 1200 strie-
borných mariek. Bol to následok devalvácie meny. 
Oslobodil však provinciu od povinnosti vydržia-
vať kráľa počas jeho pobytu na ich území a od 
vojenskej povinnosti. Obyvatelia spišských miest 
boli povinní bojovať podľa svojich síl, ale len na 
vlastnom území. Túto výsadu im udelil na znak 
vďaky za pomoc v bitke pri Rozhanovciach.

Po vymretí rodu Arpádovcov v roku 1301 sa 
v Uhorsku rozpútal zápas o uhorský trón. V tom-
to zápase sa spišské mestá, na čele s Levočou, po-
stavili na stranu Karola Róberta. Svoju oddanosť 
mu spišskí Sasi preukázali aj 15. júna 1312 v spo-
mínanej bitke neďaleko Košíc, keď po jeho boku 
bojovali proti Omodejovcom. Môžeme predpo-
kladať, že medzi týmito ozbrojencami boli aj oby-
vatelia Belej, ktorá tiež patrila do Spoločenstva 
spišských Sasov. V Spišskosobotskej kronike sa 
píše: „...Preto sa Karol vydal k Šarišskému hradu a ob-
ľahol ho. S veľkým vojskom tam prišiel Matúš [Čák], 
zahnal kráľa z bojového poľa. Kráľ sa musel stiahnuť 
a prišiel do Levoče. Spišiaci si pripli kríž a vypravili 
sa so svojím bandériom spolu s kráľom. V tom čase sa 
nepriatelia utáborili pred Košicami a keď sa dopočuli 
o príchode kráľa a Spišiakov, vyrazili proti nim. K boju 
došlo povyše Torysy pri Rozhanovciach. Kráľove od-
diely boli porazené, no zásluhou bandéria Spišiakov 
bitku s Božou pomocou vyhral kráľ. Prelialo sa v nej 
veľa krvi, čo sa od čias Tatárov nestalo ani raz. Spišia-

ci si týmto činom získali veľké uznanie a slobodu.“29 
Omodejovci boli na hlavu porazení. Kráľ okrem 
svojich verných prívržencov Drugetovcov ude-
lil za odmenu majetky aj synom Eliáša z Hrhova 
– Štefanovi, grófovi spišských Sasov, a Arnoldovi 
(ich brat Jordán padol pri Rozhanovciach), pred-
kom známej spišskej šľachtickej rodiny Hrhov-
skovcov (Görgeyovcov).30 Karol Róbert vernosť 
a chrabrosť, ktorú mu Spišiaci v boji proti Matú-
šovi Čákovi, Demeterovi a Omodejovým synom 
preukázali, osobitne pripomenul a vyzdvihol aj 
v kolektívnom privilégiu spišských Sasov.31

Najstarší zoznam obcí, ktoré sa pridŕžali 
spišského práva, sa zachoval v spomínanej listi-
ne Karola Róberta z roku 1312. Podľa nej to boli: 
Levoča ako hlavné mesto Provincie spišských 
Sasov, Bystrany, Danišovce, Dravce, Dvorce, Ha-
richovce, Hrabušice, Iliašovce, Kolinovce, Ľubi-
ca, Matejovce, Mlynica, Poprad, Primovce, Rus-
kinovce, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská 
Sobota, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Spiš-
ské Tomášovce, Spišský Štvrtok, Stráže pod Tat-
rami, Studenec, Tvarožná, Veľká, Veľký Slavkov, 
Vlkovce, Vrbov a Žakovce. Počet obcí patriacich 
do Provincie nebol nemenný. Niektoré mestá 
z provincie vypadli, ako napr. slobodné kráľov-
ské mestá Levoča a Kežmarok, iné do nej vstúpi-
li, ako napr. Smižany.32

Saskí prisťahovalci sa spravovali vlastným 
právom, pre ktorý sa vžil názov Zipser Will-
kür.33 Richtár bol rozhodujúcim činiteľom nie-
len v súdnych, ale aj administratívnych a poli-
tických veciach. Volili ho každý rok, spočiatku 
všetci mešťania, od r. 1460 len delegáti jednot-
livých mestských štvrtí. Richtár za prítomnos-
ti všetkých obyvateľov mesta skladal prísahu 
v kostole, že bude svedomito a spravodlivo za-
stávať svoj úrad. Úradnú funkciu vykonával 
popri svojom zamestnaní. Musel viesť bezú-
honný život, byť svedomitý a mať zmysel pre 
právo a spravodlivosť. Okrem richtára každo-
ročne volili aj prísažných, notára a tribúna, kto-
rý bol zbehlý v práve, zastával záujmy obyvate-
ľov a mal na starosti aj policajnú službu. Okrem 
toho volili mestského gazdu, dozorcu nad lesmi, 
mlynmi a inými mestskými podnikmi, pastie-
rov a poľných strážcov na čele s kapitánom.34

Spišská Belá sa zúčastňovala aj na správe 
Spoločenstva spišských Sasov či Provincie 24 
spišských miest. Jej richtár bol členom rady spiš-
ského grófa a do ústrednej správy bol volený aj 
určitý počet občanov mesta.35 

Prvým známym belianskym richtárom bol 
istý Tylo. Spomína sa ako svedok v listine z ro-

27  SCHMAUK, Michael: Supplementum ..., s. 39 – 43.
28  WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profa-

ni II. Wien 1774, s. 196 – 200. 
29  ŠA LE, pobočka Poprad: Magistrát mesta Spišská So-

bota (MM SS), Spišskosobotská kronika 10034/15. 
storočie. Pozri aj SOPKO, Július: Kroniky stredove-
kého Slovenska. Budmerice 1995, s. 102 – 111.

30  SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1..., s. 56, 105 – 106. 
Pozri aj DANGL, Vojtech: Bitky a bojiská. Bratislava 
1984, s. 40.

31  WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profa-
ni. I. Wien 1773, s. 118 – 120.

32  SCHMAUK, Michael: Supplementum..., s. 39 – 43.
33  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SS Spišské právo 10035/

1470. Pozri aj MERTANOVÁ, Štefánia: Vznik a vývoj 
Spišského práva. In: MARSINA, Richard (zost.): Spiš-
ské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 93; VOJTAS, 
Ján: Z minulosti mesta Ľubice. In: Ľubica – Zborník 
vydaný k 700. výročiu udelenia mestských práv. Bra-
tislava 1977, s. 12; PAPSONOVÁ, Mária: Na okraj edí-
cie rukopisov spišského práva. In: Slovenská archi-
vistika, 1989, 2., s. 102.

34  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá I. Spišská Belá 1971, 
s. 31.

35  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám..., s. 9.
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ku 1279, v ktorej predával gróf Botyz so svojimi 
bratmi Gotshalkom a Frolingom ich les Cheta-
na so všetkými dedičskými právami k Matejov-
ciam a Veľkej. Pri uzavretí zmluvy boli sved-
kami saský gróf Elias, Heinrich von Kapsdorf, 
Menhard von Georgenberg, Christian a medzi 
týmito svedkami figuruje aj Tylo z Belej.36 

V r. 1307 bol belianskym richtárom Christian. 
O význame mestečka a jeho richtára svedčí, že 
tento richtár bol určený za arbitra v spore medzi 
rodinami Berzeviciovcov a Hrhovskovcov.37

Majetkové pomery

Spišský gróf Baldus potvrdil v apríli 1291, že 
Tylo z Belej získal právnou cestou mlyn, ležia-
ci na riečke Biela (fluvius Bela) medzi Rakúsami 
a Belou na území obce Lendak (fluvio belame-
tas rokus et bela) s lúkami a lesmi, a že menova-
ný má aj naďalej ostať vlastníkom tohto majetku. 
On a jeho potomkovia mali spišskému grófovi 
za toto vlastníctvo platiť jedno ferto jemného 
striebra.38 Podľa Webera, počas Tylovho pôso-
benia ako richtára boli v r. 1294 určené hranice 
medzi Rakúsami, Strážkami, Lendakom a Be-
lou.39 Tylo sa usiloval rozšíriť svoj majetok nielen 
v belianskom chotári, ale v roku 1301 spolu so 
synom Mikulášom kúpil od Kežmarku pozem-
ky v okolí Ihlian (Hodermark) a založil na nich 
Majerku.40 

Kráľ Ladislav IV. (1272 – 1290) daroval 12. jú-
la 1282 Kozmovi, Mikulášovi a Štefanovi, sy-
nom Zumbotha, a komesovi Arnoldovi, synovi 
Detricha (Detricus), za ich zásluhy zem zvanú 
Stragar a Čierny les (Feketeuerdeu, silva magna 
nigra) v Spišskej stolici. Kráľ mandátom vyzval 
Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho poverenca, 
v prítomnosti ktorého mal spišský komes Ladi-
slav urobiť obchôdzku tejto zeme a lesa a Spiš-
ská kapitula mala aj uviesť obdarovaných do 
tohto majetku. Na konci donačnej listiny sa uvá-
dzajú aj hranice tejto zeme podľa ich ustanove-
nia komesom Ladislavom. Zem Stragar je po-
trebné stotožniť s dnešnými Bušovcami.41 V roku 
1286 predali zemania Kozmas, Mikuláš a Štefan 
svoju časť majetku Stragar (Ztragar) a Čierny les 
(Feketeu – Erdeu) komesovi Arnoldovi za 150 
mariek, a to v hraniciach, ako túto zem dosta-
li od kráľa Ladislava IV.42 V roku 1288 kráľ La-
dislav IV. konfirmoval svoju donačnú listinu 
z roku 1282 a súčasne daroval celú zem Stragar 
a Čierny les spolu aj s čiastkou synov Zumbotha 
Arnoldovi, synovi Detricha.

Spomenieme tu opis darovanej zeme Stragar 
a Čierny les: Prvá hranica darovaného majetku 
sa začínala tam, kde sa potok Egurpotok, tečú-
ci smerom na východ, vlieva do rieky Poprad 
a odtiaľ hranica popri potoku Egurpotok stúpala 
na západ až k hraniciam Sasov zo Spišskej Belej 
(ad metas Saxonum de villa Bela) a tam bola ďalšia 
hranica. Odtiaľ išla hranica na sever k rieke Bie-
lá (Bela) a popri nej išla k cestičke (ad semitam), 
ktorá viedla k Pieninám (versus Penyn). Ďalej 
viedli hranice darovanej zeme a lesa k Čiernemu 
lesu (in sylvam magnam nigram), ktorý hrani-
čil s územím Poľska. Potom hranica po spome-
nutej cestičke, popri uzavretom záseku (circa in-
daginem clausam), zostúpila na východ a tu, pri 
krajinskej bráne, tiekol potok a popri potoku hra-
nica viedla k rieke Poprad. Odtiaľ stúpala popri 
rieke Poprad (t. j. proti prúdu) k prvej hranici.43 

Hraničné spory a časté susedské šarvátky 
viedli k ďalšiemu vymedzeniu obecného cho-
tára. Chotárne hranice medzi Spišskou Belou 
a Rakúsami boli usporiadané listinou uhorské-
ho kráľa Karola Róberta z roku 1310, ktorá sa 
zachovala iba v odpise Spišskej kapituly z roku 
1385.44 Priebeh hraníc bol určený takto: „A preto 
prvá hranica sa začína v ktorejsi veľkej doline medzi 
Alpami alebo Snežnými horami [Dolina Kežmar-
skej Bielej vody] a približuje sa krajinou južným 
smerom k akejsi okrúhlej hore [Stežky] jestvujúcej 
blízko samotného údolia, odtiaľ touže krajinou smeru-

36  BÁRDOSSY, Johan: Supplementum Analectorum 
terrae Scepusiensis..., s. 134 – 142.

37 CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 8. Sporom medzi ro-
dinami Berzeviciovcov a Hrhovskovcov sa podrob-
ne zaoberá v tejto monografii Ján Endrödi v kapitole 
Strážky.

38  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K, perg 1, apríl 1291.
39  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 46. 

Tento Weberov údaj je zavádzajúci, v roku 1294 došlo 
k vytvoreniu listiny, ktorá je obsahovo falzom. Úče-
lom sfalšovania bolo spojiť územie Berzeviciovcov, t. 
j. Strážok, Rakús a Lendaku do jedného celku. Belá 
by takto prišla o polovicu svojho chotára v Tatrách.

40  WEBER, Samuel: c. d., s. 46; CHALUPECKÝ, Ivan: 
c. d., s. 8.

41  VARSIK, Branislav: c. d., s. 195.
42  Túto listinu odovzdal Štátny archív v Levoči Štát-

nemu archívu v Levoči, pobočke v Poprade dňa 
21. 6. 1978. Do Levoče ju odovzdal správca rímsko-
katolíckej fary v Lendaku A. Hrtus, ktorý ju získal 
z pozostalosti Antona Balesza. Je uložená vo fonde: 
MM SB bez sign./1286 perg. Listina je publikovaná: 
BÁRDOSSY, Johan: Supplementum Analectorum ..., 
s. 249 – 252.

43  VARSIK, Branislav: c. d., s. 196. 
44  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB 1385/1310; 

SCHMAUK, Michael: Supplementum..., s. 33 – 35.
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je lesom cez dobrú medzeru [sedlo Červená hlina], 
prichádza tým istým smerom k jednému javoru doo-
kola obhrnutému zemou, odtiaľ blízko spomínaného 
miesta tým istým smerom prichádza k nejakému po-
toku, ľudovo nazývanému Lypzeyffen [Milý potok], 
ku ktorému prechádza po ceste cez nejakú priestran-
nú vodnú dolinu [žľab], kde ku koncu doliny prichá-
dza k nejakému potoku [terajší Milý potok] a týmže 
potokom spadá do spomínaného potoka Lypzeyphen, 

tok Čiernej vody s Krivodolom nad Strážkami] 
sa končí [hranica] s Nemcami z Belej. Odtiaľ stúpa-
júc tým istým potokom [Krivodol] prichádza k hra-
nici, navŕšenej zemi, vo východnej časti spomínaného 
pretekajúceho potoka, odtiaľ juhozápadným smerom 
prichádza k nejakému prameňu, ľudovo nazývané-
mu Tyczbron [Topiaca studňa], odtiaľ cez zmienené 
miesto prichádza k terebintovému stromu, ľudovo na-
zývanému rothbam [smrekovec], vo východnej čas-

45  Listinu z latinčiny preložil Andrej Novák, ktorý sú-
časne do prekladu vložil vysvetlivky k textu, týkajú-
ce sa chotárnych názvov. 

46  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K perg. 7, 8. X. 1344.
47 Listina sa spomína v katalógu MM K, ale vo fonde 

sa nezachovala. Stratila sa pravdepodobne pri eva-
kuácii archívu v rokoch 1944 a 1945. Pozri: ŠA LE, 
pobočka Poprad: Katalóg MM K, s. I. 7/1365 perg., 
v ktorom kráľ Ľudovít potvrdzoval privilégium ob-
sahujúce vyznačenie hraníc medzi Belou, Rakúsami 
a Strážkami, ako aj vlastníctvo Johanna de Dunavitz, 
syna Petra de Dunavitz; obsahoval aj list Ľudovíta 
pre Spišskú kapitulu z r. 1344, odpoveď Spišskej ka-
pituly s presným vyznačením hraníc z r. 1344 a ich 
potvrdenie Ľudovítom z r. 1353.

Poľský kráľ Žigmund potvrdzuje v r. 1537 obyvateľom Belej staré výsady, týkajúce sa majetkov mestečka.  
ŠA Levoča, pobočka Poprad

iným menom nazývaného Schwarczbach [Čierna 
voda], ktorým prichádza až do miesta, kde neďale-
ko od svojho vzniku vteká nejaký malý potok, ľudovo 
nazývaný Krompzeyffen [Krivodol], iným menom 
Sarpataka [Blatný potok]. V tom istom mieste [sú-

ti rieky, ľudovo nazývanej Weyswasser [Kežmarská 
Biela voda], a touže riekou stúpa nahor cez nízku 
medzeru [dolinu], odkiaľ sa západným smerom do-
stáva k dvom jazerám [Zelené a Biele pleso], odtiaľ 
prechádza oproti tomuže miestu a dostáva sa až k vr-
cholom Snežných hôr [Tatier]. A tu sa končí hranica 
s Nemcami z Kežmarku.“45

Belá a okolité obce vymedzenie svojho cho-
tára riešili aj v ďalších desaťročiach. V privilégiu 
kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) z 8. ok-
tóbra 1344, vydanom na žiadosť Joanna de Du-
navitz, farára Nicolausa a Andreasa, syna Pola-
na, o nové vyznačenie medze medzi Rakúsami, 
Belou a Strážkami, sa Ľudovít obrátil na Spišskú 
kapitulu, aby vyslala spoľahlivého muža, v prí-
tomnosti ktorého by sa hranice znovu určili.46 
kapitula vyslala notára Pavla a ten spolu s Nico-
lausom, synom Ponka, určil hranice Rakús, Belej 
a Strážok.47 
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Uhorský kráľ Ladislav V. (Václav III.)  daroval spišskému grófovi Jordanovi v roku 1302 obec Eur (Strážky). 
ŠA Levoča, pobočka Poprad

48  VOJTAS, Jozef: c. d., s. 32 – 33; CHALUPECKÝ, Ivan: 
c. d., s. 8.

V mestách všetky výsady používali iba meš-
ťania. Do meštianskeho stavu mohol byť prijatý 
každý, musel však spĺňať isté podmienky: po-
chádzať zo zákonného manželstva, byť mrav-
ne bezúhonný, vyučený majster v niektorom 
remesle, musel vlastniť dom s poľnohospodár-
skym majetkom, zaplatiť určitú taxu za prijatie 
a byť plnoletý. Nový mešťan musel pri prijatí 
zložiť sľub. Okrem mešťanov žila v meste skupi-
na obyvateľov bez mestských práv, nazývaná že-
liari. Tí mali v prenájme domky uprostred mesta 
v tzv. „jarku“ (preto ich nazývali aj domkármi). 
Boli to malé drevené prízemné stavby bez hos-
podárskych budov, bez záhrady a dvora. Želia-

rom sa prísne zakazovalo vyrábať slad a variť 
pivo, vlastniť kone, rúbať stromy v lese. Týchto 
obyvateľov prirodzene najviac postihovali živel-
né pohromy a epidémie. Bolo to tak aj v r. 1334, 
keď bol na Spiši taký mor, že podľa kroniky živí 
sotva stačili pochovávať mŕtvych.48 

V r. 1412 postihol obyvateľov 16 spišských 
miest, medzi ktoré patrila aj Spišská Belá, ne-
obyčajne ťažký údel. Dostali sa do područia poľ-
ských kráľov ako záloh za peniaze, ktoré títo 
králi požičali uhorskému kráľovi Žigmundovi. 
To ovplyvnilo vývoj miest, pretože záloh nebol 
krátkodobou záležitosťou, ale trval celých 360 
rokov.
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Politická situácia v Uhorsku a na Spiši

Žigmund Luxemburský (1387 – 1437)1 začal ako 
uhorský kráľ vládnuť od r. 1387. Po korunovácii 
za rímskeho cisára v r. 1410 sa usiloval zmocniť 
aj Dalmácie, ktorú jeho bývalý protivník v zápa-
se o uhorskú korunu Ladislav Neapolský predal 
Benátčanom.2 Ako rímsky cisár sa stal ochran-
com Rádu nemeckých rytierov bojujúcich proti 
Poľsku. V dôsledku toho sa vzťahy medzi ním 
a jeho bývalým švagrom, najvážnejším proti-
kandidátom na uhorský trón, poľským panovní-
kom Vladislavom II. Jagelovským (1386 – 1434), 
zhoršili.3 

Žigmund neustále potreboval peniaze na 
svoju výbojnú politiku. Pre nedostatok finanč-
ných prostriedkov vo vojne proti Benátkam 
o Dalmáciu, ktorú začal v r. 1411, rokoval v za-
stúpení arcibiskupom Jánom Kanizsayom a Mi-
chalom Kochmeisterom 16. októbra 1412 v Poľ-
sku o finančnej pôžičke. Zo 100 000 kôp českých 
grošov, ktoré Poľsko dostalo ako odškodné od 
Rádu nemeckých rytierov, Vladislav II. požičal 
Žigmundovi 37 000 kôp širokých českých strie-
borných grošov. Ako záruku za vrátenie peňazí 
mu Žigmund dal do zálohu: 1. 13 miest zo Spo-
ločenstva 24 kráľovských miest – Spišskú Novú 
Ves, Ľubicu, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, 
Vrbov, Ruskinovce, Poprad, Veľkú, Spišskú Sobo-
tu, Matejovce, Stráže pod Tatrami, Spišskú Belú 
a Tvarožnú, 2. tri kráľovské mestá – Podolínec, 
Starú Ľubovňu a Hniezdne, 3. Ľubovniansky 
hrad a jeho poddanské obce: Novú Ľubovňu, 
Chmeľnicu, Forbasy, Lackovú, Jarabinu a Jaku-
bany a neskôr založené obce: Kremnú, Litma-
novú, Hraničné, Sulín a Mníšek nad Popradom, 
4. Podolínsky hrad a jeho poddanské obce Niž-
né Ružbachy a Vyšné Ružbachy. 

Keď šiel Žigmund v r. 1412 z Kežmarku do 
Ľubovne na stretnutie s poľským kráľom Vla-
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dislavom II., nakrátko sa zastavil aj v Spišskej 
Belej. Obaja panovníci sa stretli 15. marca 1412 
na Ľubovnianskom hrade, kde uzavreli zmluvu 
o priateľstve a mieri. Vtedy sa pravdepodobne 
dohodli aj o zálohu. Ten Žigmund potvrdil lis-
tinou vydanou v Záhrebe 8. novembra 1412, kde 
sa zdržiaval počas vojenského ťaženia proti Be-
nátkam. 

Historik Jozef Vojtas sa domnieval, že po 
právnej stránke bol tento záloh neplatný. Žig-
mund prekročil svoju právomoc, keďže podľa 
Zlatej buly Ondreja II. z r. 1222 panovnícke prá-
va uhorských kráľov boli vo veľkej miere ob-
medzené. Podľa 16. článku Zlatej buly uhorský 
kráľ nemal právo scudziť ani darovať cudzin-
covi nijaký majetok uhorskej koruny. Prikláňa-
me sa k názoru slovenských historikov, že skôr 
ako poľský dvor pristúpil k zálohu, dal starost-
livo zistiť hospodársku stránku spišských miest, 
čo zrejme Žigmund neurobil. Aj poľskí historici 
(Semkovicz) to priznávali slovami básnika B. Z. 
Stęczyńského, ktorý o Spiši napísal: „To były 
polskie Włochy, to Brazylia była...“ Keďže spiš-
ské mestá mali strategickú polohu, je možné sa 
domnievať, že keby tvorili súvislý celok, boli by 
ľahšou korisťou poľského kráľovstva pri ich prí-
padnom odčlenení od Uhorska.

Vyššie spomenuté mestá a obce boli prebe-
rané do zálohu začiatkom roka 1413. Obyvate-
lia túto skutočnosť prijímali rozpačito. Niektorí 
bezmocne, iní zo zálohovaného mesta odišli.

Žigmund sa už o 7 rokov (1419) pokúsil za-
ložené mestá vykúpiť. V tom istom roku pozval 
poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského na 
Spiš. Dôvodom bolo uzavretie trvalého mieru 
medzi Poľskom a Rádom nemeckých rytierov. 
Poľský kráľ prišiel na Spiš a kým čakal na Žig-
munda, bojujúceho s Turkami, navštívil aj zá-
lohované mestá. Panovníci sa zišli v Košiciach, 
no z viacerých dôvodov k dohode nedošlo. Pod-
ľa Wagnera poľský kráľ natoľko začal dôverovať 
Žigmundovi, že sa rozhodol zrieknuť sa Spiša 
bez platenia. Od tohto úmyslu ho však odradi-
li krakovský biskup Vojtech Jastrzabiec, prepošt 
u sv. Floriána Zbigniew z Olešnice a iní dvorskí 
radcovia.4 Spoločné nezhody sa stupňovali. Žig-
mund pri arbitrážnom konaní o reholi rozhodol 
v jej prospech. No boj husitov – spojencov poľ-
ského kráľa – proti Žigmundovi viedol oboch 
panovníkov do vojnového stavu. Na jar v r. 1423 

1  BARTL, Július: Žigmund Luxemburský. Budmerice 
1996, s. 102; SROKA, Stanislav A.: Historia Węgier 
do 1526. Bydgoszcz 2000, s. 147. 

2  ŠTEFÁNIK, Martin: Obchodná vojna kráľa Žigmun-
da proti Benátkam. Bratislava 2004, s. 130. 

3  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu. 
In: MARSINA, Richard (zost.): Spišské mestá v stre-
doveku. Košice 1974, 173 s.; WAGNER, Karol: Ana-
lecta Scepusii et profani. Pars I. ..., s. 12 – 13. 

4  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii II. ..., s. 90 – 91.
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sa obaja panovníci stretli vo Vyšných Šromov-
ciach na poľskej strane. V Kežmarku podpísali 
mier v tom istom roku. Po smrti Vladislava Ja-
gelovského sa Žigmund v r. 1434 opäť pokúsil 
o vykúpenie zálohovaných miest, no neúspeš-
ne. Neúspešné boli aj rokovania jeho zástupcov 
v Kežmarku 7. júna 1436.5 

V rokoch 1431 a 1433 sa na Spiš cez Poľsko 
dostali husiti. Politická situácia si vyžadovala, 
aby Poliaci zaujali k husitom priateľský postoj. 
Na druhej strane poľskí diplomati uspokojova-
li uhorských politikov, že sú za dodržiavanie 
zmlúv s Uhorskom a proti vstupu husitov na ich 
územie. Husiti v apríli 1433 prekročili Dunajec. 
Potom postupovali cez Spišskú Starú Ves, Hav-
ku, Lendak a Strážky do Kežmarku, ktorý zde-
vastovali. Zo zálohovaných miest vojská v tom 
čase prešli cez Spišskú Belú. Časť vojska, ktorá 
bola vyčlenená na diverziu na východe Spiša, 
postupovala od Kežmarku v smere na Levoču. 
Táto skupina prešla cez Ľubicu, vypálila Tvarož-
nú a Ruskinovce. Východne napadli okrem iných 
aj Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a Spišskú 
Novú Ves. Historik Konečný sa na margo husit-
ských útokov a spišských zálohovaných miest 
vyslovil: „Niekoľko autorov sa síce snažilo ukázať, 
že to boli práve zálohované mestečká patriace k Poľ-
sku, ktoré najmenej trpeli pod husitskými vpádmi, ale 
ukazuje sa, že to boli práve zálohované strediská, ktoré 
počas vpádu táboritov roku 1433 najviac trpeli. Stačí 
spomenúť Spišskú Novú Ves, Spišské Vlachy, Spiš-
skú Sobotu, Spišskú Belú, Ľubicu, Ruskinovce. Táto 
skutočnosť naznačuje mnoho nielen o postavení zá-
lohovaných enkláv, ale dokresľuje i vtedajšie zložité 
vzťahy medzi husitmi a poľským panovníckym dvo-
rom.“6

Po bitke pri Lipanoch v r. 1434, kde zahynula 
väčšina husitov, husitské posádky postupne od-
chádzali zo Slovenska. Po smrti kráľa Žigmun-
da v r. 1437 nastúpil na trón jeho zať Albrecht 
Habsburský, no po jeho náhlej smrti v r. 1439 
v krajine zavládla anarchia. Kráľovná Alžbe-
ta dala v r. 1440 korunovať za kráľa svojho troj-
mesačného syna Ladislava Pohrobka. Väčšina 
uhorskej šľachty však dávala prednosť poľskému 
kandidátovi Vladislavovi Jagelovskému, lebo od 
neho očakávala organizovanie účinnej obrany 
proti Turkom, ohrozujúcim krajinu.7

Poľský kráľ Vladislav III. Varnenčík (1434 
– 1444), ako uhorský kráľ Vladislav I. Jagelov-
ský (1440 – 1444) v snahe získať zo strany Spiša 
a Uhorska podporu pri nástupníctve na uhor-
ský trón, vydal uhorským stavom 8. marca 1440 
kráľovský predkorunovačný diplom, tzv. An-

tecoronational diplom, ktorým prisľúbil vrátenie 
16 spišských miest Uhorsku.

Krátko nato Vladislav navštívil Spiš. 21. aprí-
la 1440 prekročil so svojím sprievodom severné 
hranice, na nasledujúci deň nocoval v Kežmar-
ku. Vladislav po nástupe na trón koncom roka 
1440 vydal listinu, v ktorej hovorí o zálohova-
ných mestách v minulom čase a nariadil im opä-
tovné pripojenie do Provincie 24 miest okrem 
Hrabušíc, patriace v tom čase Spišskému hradu, 
a za centrum vyhlásil Kežmarok namiesto Levo-
če, ktorá stála na strane kráľovnej Alžbety. Poli-
tická situácia bola však natoľko zložitá, že návrat 
zálohovaných miest sa reálne neuskutočnil. Pa-
radoxom je, že sa kráľ Vladislav stal veriteľom 
a zároveň sám sebe dlžníkom.8

Na Spiši v tom čase silnel vplyv Jána Jiskru 
z Brandýsa, ktorý zastupoval záujmy kráľovnej 
Alžbety. V r. 1441 dobyl Kežmarok a neskôr Po-
dolínec, čím si znepriatelil Mikuláša Komorow-
ského a Mikuláša Czajku. Po obsadení Spišskej 
Novej Vsi si Jiskra podmanil skoro celý Spiš. 
V rokoch 1447 – 1448 kráľ poslal do Uhorska lis-
ty týkajúce sa napadnutia obyvateľov zálohova-
ných miest liptovským županom Pankrácom de 
Sancto Nicolao, ktorý sa pokúšal týmto spôso-
bom získať majetok patriaci mu po Vladislavo-
vi Jagelovskom. O zložitej situácii pre obyvate-
ľov Spiša sa vo februári 1453 zmienil starosta 
Ján Oleśnicki v liste bardejovským mešťanom, 
v ktorom opisoval škody v 13 spišských mestách 
spôsobených Uhrami. V júli toho istého roku pí-
sal uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok (1453 – 
1457) Kazimírovi IV. Jagelovskému (1447 – 1492) 
o obojstranných útokoch na Spiš a konfliktoch 
medzi poddanými.9

V r. 1458 nastúpil na trón kráľ Matej Korvín 
(1458 – 1490). Dňa 21. februára 1474 kráľ Matej 

5  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica (1271 – 1971). Bratislava 
1971, s. 14 – 19, 22 – 23.

6  KONEČNÝ, Marián: Príspevky k chronológii a topo-
grafii husitskej výpravy na Spiši roku 1433. In: Hu-
sitský Tábor. Tábor 1982, s. 177 – 208.

7  KOVÁČ, Dušan (zost.): Kronika Slovenska 1. Brati-
slava 1998, s. 139.

8  ŠIMEK, Ondrej: Husitizmus a reformácia na Spiši. 
Liptovský Mikuláš 1971, s. 40. 

9  KURTYKA, Janusz: Starostwo spiskie (1412 – 1769/
70). In: GŁADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin 
(zost.): Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, 
s. 508; RUCIÑSKI, Henryk: Husyci, Jan Jiskra z Bran-
dysu a bratrzycy na Spiszu w środkowym trzydzie-
stoleciu XV wieku i ich powiązania południową 
Małopolską. In: KROH, Anton (zost.): Spisz wielo-
kulturowe dziedzictwo. Sejny 2000, s. 88 – 109.
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a poľský kráľ Kazimír IV. (1444 – 1492) uzavreli 
mier. Pri tejto príležitosti zástupcovia Uhorska 
znova žiadali vypustenie miest zo zálohu. Polia-
ci však žiadali vysoké výkupné, takže vyjedná-
vanie stroskotalo. Matej chcel vyplatiť záloh aj 
v r. 1489, ale poľský panovník sa odvolával na 
premlčanie.10

Pápežská kúria poverila „doctissimos ac discre-
tos viros“ preskúmaním zálohu spišských miest 
a dedín. Mali posúdiť, komu Spiš patrí. Poľskí 
a uhorskí učenci vo Vratislave dospeli v r. 1490 
k rozhodnutiu, že za peniaze, ktoré Poľsko po-
žičalo v r. 1412 Žigmundovi, sa zálohovaná časť 
naveky stala pertinenciou Poľska. 

Náhla smrť kráľa Mateja otvorila cestu poľ-
skej panovníckej dynastii na získanie kráľovskej 
uhorskej koruny. Vladislav Jagelovský, ktorý bol 
už českým kráľom, v r. 1490 prisľúbil Zápoľskov-
com, že ak podporia jeho kandidatúru na uhor-
ský trón, odmení sa im darovaním zálohovanej 
časti Spiša.11

O zálohovanom území rokoval v rokoch 1514 
a 1525 uhorský snem a osobitným zákonom na-
riadil ich vykúpenie. Po prehratej bitke pri Mo-
háči v r. 1526 a pre následné boje o trón zákon 
nebol uvedený do života.12 

Porážka uhorských vojsk a smrť kráľa Ľudo-
víta II. Jagelovského (1516 – 1526) na Moháčskom 
poli vyvolali zdesenie v celej Európe. Na uvoľ-
nený kráľovský trón si robili nároky dvaja kan-
didáti – Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1546) 
a sedmohradský magnát Ján Zápoľský (1526 – 
1540). Krajina sa ocitla vo víre občianskej vojny. 
Boj uvítala turecká Porta, ktorá do jeho priebehu 
začala zasahovať vojensky a bola na strane Jána 
Zápoľského. Občianska vojna sa skončila veľko-
varadínskym mierom v r. 1538.

Územie Spišskej stolice bolo v čase moháč-
skej porážky považované za vlastníctvo Zápoľs-
kovcov. Jeden z bojov medzi protikráľmi skončil 
6. marca 1528 porážkou Jána Zápoľského (1526 
– 1540), ktorý utiekol do Poľska. 

Vzájomné súperenie protikráľov sa prenieslo 
do bežného života zálohovaných miest a celého 
Spiša. Na strane Ferdinanda stála Levoča. Me-
dzitým 9. júla 1528 napísal veliteľ z Ľubovnian-
skeho hradu trinástim mestám, že: „...všetky majú 

byť pripravené v zbrani, Levočanom a Kežmarčanom 
nemajú ničím prispievať“. Ďalej sa písalo, že vojvo-
da (Zápoľský) bude zakrátko s veľkým vojskom 
pred Levočou a mesto má byť úplne zničené. Do 
Ľubovne sa vybral gróf a richtári zálohovaných 
miest, aby zistili, prečo sa majú chopiť zbraní, 
lebo proti Poliakom bojovať nebudú. Poplatok 
dajú, no nechceli bojovať ani proti Uhrom, lebo 
patria do Uhorska a v Uhorsku sa aj nachádzajú. 
„A ak by mali bojovať proti Levočanom a svojim su-
sedom, svoj dôvod by mu uviedli. Keď veliteľ (človek 
zlorečený) vypočul, aký je ich postoj, naľakal sa, po-
prel list, ktorý im napísal, a vravel, že list napísal sek-
retár bez jeho príkazu, on nechcel a neželal si ho po-
sielať grófovi a trinástim richtárom, a poprel, že by im 
chcel spôsobiť škodu. Sekretár sa však vyjadril v zho-
de so svojím svedomím, že (veliteľ) mu prísne nariadil 
napísať list...“

Napriek postoju miest richtár Sperfogel napí-
sal: „Trinásť miest upodozrievajú z toho, že sú väčšmi 
na strane našich nepriateľov než na strane krajiny. 
Nachádzajú sa v Uhorsku, a preto by bolo milšie, keby 
stáli pri nás, a nie pri neverných Poliakoch. Robí nám 
to starosti a bude nás to veľmi mrzieť, lebo vieme, že 
Kráľovské Veličenstvo pod trestom smrti a straty ma-
jetku zakázalo príchod z Poľska do našej krajiny, ako 
aj prechod na stranu vojvodu Jána. No trinásť miest 
vychádza väčšmi v ústrety hradnému pánovi Ježovi 
v Ľubovni (ktorý celý čas, ak len môže a sa mu dovo-
lí, vystupuje proti nášmu najmilostivejšiemu kráľovi 
Ferdinandovi a aj proti Levočanom) než Kráľovské-
mu Veličenstvu v Poľsku. Preto nebolo by divné, ak 
by ony utrpeli škodu.“ 13

V r. 1552 sa na rokovanie uhorského snemu 
dostala i otázka zlikvidovania zálohu spišských 
miest, s požiadavkou, aby Uhorsku boli vráte-
né viaceré hrady, pričlenené k Rakúsku. O tom 
istom probléme rokoval snem aj o rok neskôr 
(1553). Pripomenul, že nestačí riešiť iba drobné 
spory. V r. 1554 snem žiadal od Ferdinanda I. 
(1526 – 1564), aby vyslobodil 13 spišských miest 
a ostatné územia z poľského zálohu. Neúspeš-
ným bojom proti Turkom v rokoch 1551 – 1562 
prišlo Uhorsko o ďalšie územie. Preto uhorský 
snem v r. 1563 žiadal Ferdinanda I., aby prikro-
čil k vymaneniu spišských miest spod poľskej 
správy. Napriek požiadavke snemu voči kráľovi 
v r. 1567, kráľ Maximilián II. (1563 – 1576) o vy-
kúpenie zálohovaných miest neprejavil väčší zá-
ujem. 13. decembra 1567 zakázal hlavnému kapi-
tánovi Horného Uhorska Lazarovi Schwendymu 
umiestniť vojská na prezimovanie v 13 spiš-
ských mestách. Vzápätí však súhlasil s tým, 
aby Žigmund II. August (1548 – 1572) umiestnil 

10  VOJTAS, Jozef (zost.): c. d., s. 23.
11  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu..., 

s. 64 – 66.
12  VOJTAS, Jozef (zost.): c. d., s. 25.
13  SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. 

Budmerice 1995, s. 251, 255, 276.
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v 13 mestách poľské vojská.14 29. mája 1571 poľ-
ský kráľ Žigmund II. August nariadil údajne pre 
turecké nebezpečenstvo umiestniť v zálohova-
ných mestách svojich jazdcov a mestám priká-
zal, aby im predali potrebné potraviny.15 

Po smrti poľského panovníka, sedmohrad-
ského kniežaťa Štefana Bátoriho (Báthory) (1576 
– 1586) sa Habsburgovci opakovane pokúsili zís-
kať poľský trón. Cisárske vojsko obsadilo Ľu-
bovniansky hrad a spišské zálohované mestá. 
Arciknieža Maximilián bojoval proti švédske-
mu princovi Žigmundovi z rodu Vaza. Po ne-
úspešnej bitke poľský kancelár Ján Zamoyski 
žiadal vrátiť Ľubovniansky hrad, všetky záloho-
vané mestá a dediny pod poľskú správu, čo sa 
uskutočnilo v r. 1589.16 Od konca r. 1587 do r. 1589 
spišské starostovstvo bolo v rukách arcikniežaťa 
Maximiliána Habsburského.17 V listine z 9. mar-
ca 1589 sa uvádza, že hrad (v Starej Ľubovni), 
hoci bol v moci Uhorska, so všetkým, čo k nemu 
patrí, opäť prejde pod poľskú správu. Odovzda-
nie hradných diel, zbraní a iných vecí sa malo 
uskutočniť prostredníctvom zmiešanej komisie 
21. júla.18

Koncom novembra 1594 sa v mestách ubyto-
valo vojsko Sebastiána Lubomirského a onedlho 
potom aj uhorské vojsko, ktoré sa vrátilo z bo-
jov proti Turkom.19 Pod vplyvom Bočkajovho 
povstania (1604 – 1606) sa v r. 1606 Spišská Belá 
opevnila zemnými valmi, pred ktorými boli vy-
hĺbené priekopy. Valy boli zabezpečené dreve-
nými palisádami a vstupy do mesta zabezpečo-
vali 4 brány – veľká západná, východná, malá 
južná a severná. 20

Uhorský snem opätovne rokoval o výkupe 
miest. Viackrát sa usiloval o to, aby ich obyvatelia 
platili štátne dane, rovnako ako ostatné uhorské 
mestá a dediny, lebo sú rovnako ohrozené turec-
kým nebezpečenstvom ako iné majetky uhorské-
ho kráľa. Snem o tom rokoval v r. 1597 a v r. 1599. 
Kým spočiatku žiadal od panovníkov rokovanie 
o navrátení miest, v neskoršom období, ako sa 
zdá, už šlo viac-menej len o ich zdanenie. 

V r. 1608 uhorský snem uložil kráľovi Mate-
jovi II. (1608 – 1618/1619), aby neodkladne roko-
val s poľským panovníkom a poľskými stavmi 
o vrátení spišských miest a dedín. Prijal uznese-
nie, aby Poľsku boli vyplatené peniaze, za ktoré 
sa dostali v r. 1412 do zálohu. Odvtedy sa o tom-
to vrátení rokovalo skoro na každom význam-
nejšom sneme. Na snemoch boli zostavované 
špeciálne komisie, avšak bez väčších úspechov. 
K poľskému kráľovi boli viackrát vymenovaní 
a poslaní splnomocnenci. Zákonným článkom 

26 z r. 1630 a zákonným článkom 30 z r. 1638 
bola v celej krajine vyrubená osobitná daň 
25 denárov od každej usadlosti, určená na vý-
kup zálohovaných miest. Ferdinand III. (1637 – 
1657) 8. decembra 1649 poveril palatína Pálfiho, 
aby prerokoval vymanenie miest spod poľskej 
správy. Ten však žiadal o ich samovykúpenie. 
Gróf 13 spišských miest Ján Olmützer palatínovi 
oznámil, že 13 miest zložilo poľskému panovní-
kovi prísahu vernosti a vystavilo by sa veľkému 
nebezpečenstvu, keby sa samo usilovalo vykú-
piť a odtrhnúť od Poľska. Súčasne však pripome-
nul, že kráľ má právo vymaniť ich spod poľskej 
správy a ak to bude pokladať za vhodné, nebudú 
sa protiviť.21 

V r. 1656 sa na hrade v Starej Ľubovni zastavil 
poľský kráľ Ján II. Kazimír Vasa (1648 – 1668).22 
V r. 1673 uhorský panovník cisár Leopold I. 
(1657 – 1705) poslal neúspešné memorandum vo 

14  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu..., 
s. 67. 

15  ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské 
Podhradie slovom i obrazom. Spišské Podhradie 
1999, s. 26.

16  SUCHÝ, Michal: c. d., s. 68.
17  KURTYKA, Janusz: Starostwo spiskie..., s. 530.
18  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani. 

Pars I...., s. 238 – 239.
19  VOJTAS, Jozef (zost.): c. d., s. 34.
20  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 1892, 

s. 221 – 222.
21  SUCHÝ, Michal: c. d., s. 68 – 69.
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veci výkupu miest zo zálohu poľskému kráľovi 
Michalovi Korybutovi Wiśniowieckemu (1669 
– 1673).23

Uhorské snemy nariadili vykúpenie záloho-
vaných miest týmito zákonmi: 33/1552, 13/1554, 
61/1563, 43/1567, 29/1574, 5/1575, 20/1608, 38/
1609, 2/1622, 38/1635, 1/1638, 82/1655, 40/1659, 
45/1715, 11/1729, 11/1751 a 15/1765.24

V pohnutých časoch v r. 1676 kurucké voj-
ská Imricha Tököliho spustošili Ľubicu, Vrbov, 
Ruskinovce a okolie, lebo považovali zálohova-
né mestá za svojho nepriateľa. Tököli vydieral 
a zaťažoval obyvateľov rôznymi poplatkami pre 
svoje vojsko. O ochrane miest s ním rokoval gróf 
zálohovaných miest Ján Milleter.25 Najnebezpeč-
nejšie boli lupičské skupiny, ktoré vznikli z vo-
jenských zbehov obidvoch nepriateľských voj-
sk. Tie nemilosrdne plienili a vraždili. V r. 1681 
v Spišskej Belej a v Spišskej Novej Vsi zapríčinili 
obrovské škody.26

Začiatok 18. storočia sa niesol v znamení bo-
jových šarvátok a vojenských ťažení. V decem-
bri 1702 sa objavil pri Novom Targu predvoj voj-
ska švédskeho kráľa Karola XII., ktorý predtým 
porazil dánske, ruské, poľské vojská a prešiel ce-
lým Poľskom. V zálohovaných mestách nastal 
veľký poplach, lebo sa rozchýrilo, že ich Karol 
prepadne. Bola nariadená mobilizácia a 650 jed-
noducho vyzbrojených mužov spolu s plukom 
Lubomirskeho obsadili priechody pri Ždiari, 
Veľkej Lesnej a Kremnej. Švédi však nepostúpi-
li ďalej. Vojaci zálohovaných miest sa po niekoľ-
kých týždňoch vrátili domov.27 

O rok neskôr sa v okolí spišských miest po-
hybovali povstalecké kurucké vojská Františka 
II. Rákociho. Proti nim sa so svojím vojskom po-
stavil starosta Teodor Lubomirski. Okrem iného 
nariadil v zálohovaných mestách odvody s odô-
vodnením, že chce proti Rákocimu posilniť po-
sádky na Ľubovnianskom a Podolínskom hrade. 
V skutočnosti chcel doplniť svoj vlastný pluk, 
ktorý mal v Poľsku. Gróf miest dohodol s Lubo-
mirským, že mestá dodajú 50 dobre vyzbroje-
ných vojakov. Pri verbovaní vojaci pochytali aj 
synov bohatých mešťanov a ak ich rodičia nevy-
kúpili, zaradili ich do vojska.28 Keďže si Rákoci 
nechcel znepriateliť poľského kráľa Augusta II. 
Silného (1697 – 1733), rozhodol sa zálohované 
mestá uchrániť od vojnových škôd. František II. 
Rákoci 5. decembra 1703 pre zálohované mestá 
vydal ochrannú listinu. 

Švédsky kráľ Karol XII. v r. 1704 dosadil na 
poľský trón Stanislava Leśczynského (1704 – 
1709) namiesto dovtedajšieho kráľa Augusta II. 
Mocného (1697 – 1733), ktorý si povolal na pomoc 
Rusov. V Poľsku vypukla občianska vojna. Spiš-
ský starosta Teodor Lubomirski podporoval raz 
jednu, raz druhú stranu. Do svojich plukov za-
raďoval mužov zo zálohovaných miest. V r. 1706 
preniklo na Spiš 2000 vojakov Augusta II. pod 
vedením plukovníka Rybinského. Obsadili Ľu-
bovniansky hrad a zálohované mestá, a to ako 
nepriateľské územie, pretože Lubomirski bol 
v tom čase na strane Stanislava Leśczynského. 
Rybinského vojsko zálohované mestá plienilo. 
Teodor Lubomirski sa zmieril s Rákocim a po-
mocou jeho vojska zaútočil na Rybinského, kto-
rého väčší vojenský oddiel bol zničený pri Ľubi-
ci, a dobyl späť Ľubovniansky hrad. V r. 1714 sa 
Karol XII. zdržiaval v okolí Spišskej Belej a pre-
nocoval v rodine Horváthovej v Krížovej Vsi.29

V zime 1709 – 1710 boli spišské mestá obsa-
dené cisárskym vojskom, ktoré dobýjalo Levo-
ču. Sotva toto vojsko odtiahlo, 20. januára 1710 

22  ŠTEVÍK, Miroslav – ČESLA, Jozef ml.: Hrad Ľubov-
ňa. Stará Ľubovňa 1999, s. 14.

23  VOJTAS, Jozef (zost.): c. d., s. 25.
24  VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves 360 rokov v zálo-

hu poľských kráľov. In: KURUC, Jozef (zost.): Spišská 
Nová Ves. Spišská Nová Ves 1968, s. 108.

25  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 33. 
26  VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves..., s. 134.
27  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 25, 26, 34, 35.
28  VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves..., s. 136.
29  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 34, 36; WEBER, Sa-

muel: c. d., s. 258.
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mestá obsadili cárski vojaci z Poľska, pod zá-
mienkou, že Teodor Lubomirski je prívržencom 
kráľa Stanislava Leśczynského. Obyvatelia ho 
museli ubytovať a zásobovať, čím sa už natoľko 
vyčerpali, že nič nebránilo, aby na tomto území 
vypukol mor. 20. augusta 1710 sa vojaci stiahli 
späť do Poľska. Lubomirski v tom čase odišiel 
do Viedne, odkiaľ sa vrátil v r. 1711. Zmieril sa 
s poľským kráľom Augustom II. V r. 1733 stál už 
opäť proti Stanislavovi Leśczynskému na čele 
poľskej šľachty, ktorá po smrtí Augusta II. zvoli-
la za poľského kráľa jeho syna Augusta III. Sasa 
(1733 – 1763). V r. 1734 Teodor Lubomirski pri-
viedol do zálohovaných miest 2000 ruských vo-
jakov, ktorí tu ostali až do r. 1735.30

Významným prelomom v dejinách Uhorska 
a strednej Európy sa stalo podpísanie Satmár-
skeho mieru v r. 1711. Pre obyvateľov nastalo 
obdobie dlho očakávaného mieru a konsolidá-
cie spoločenských, hospodárskych a kultúrnych 
pomerov. Územie Slovenska už nebolo bez-
prostredne vystavené pustošivým nájazdom 
Osmanskej ríše, prestalo byť epicentrom domá-
cich stavovských povstaní. Uhorská šľachta ka-
pitulovala pred panovníckym dvorom, aby si 
zachovala svoje výsady a privilégiá. Cisárovi 
Karolovi VI., ako uhorskému kráľovi Karolovi 
III. (1711 – 1740), sa podarilo upevniť postavenie 
habsburskej dynastie a tzv. pragmatickou sank-
ciou umožnil nástup na trón svojej dcére Márii 
Terézii (1740 – 1780).

Po smrti Augusta III. v r. 1763 bol za poľské-
ho kráľa zvolený obľúbenec ruskej cárovnej Ka-
taríny II. Stanislav II. August Poniatowski (1764 
– 1795). Počas jeho nevýraznej vlády sa medzi 
poľskou šľachtou rozmáhali spory, tajne pod-
porované pruským kráľom Fridrichom II. a cá-
rovnou Katarínou II. Zasahovanie ruskej cárov-
nej do poľských záležitostí umožnilo vznik tzv. 
Barskej konfederácie, ktorá bola zameraná proti 
Poniatowskému a Rusku. V Poľsku sa rozpútala 
občianska vojna, ktorá sa prejavila aj v spišských 
zálohovaných mestách.

V r. 1769 vojsko pod vedením Jozefa Berzin-
ského vtrhlo na Spiš a obsadilo Ľubovniansky 
hrad. Drancovalo mestá a dediny. Berzinski vy-
zval zálohované mestá, aby odteraz odovzdáva-
li dane a poplatky konfederátom a nie starosto-
vi Kazimírovi Poniatowskému. Kto sa postavil 
proti ničeniu vojska, toho usmrtili. Inšpektor Ľu-
bovnianskeho hradu Mühler a kapitán Turzinski 
museli konfederátom prisahať vernosť. 29. marca 
1769 napísal Mühler spišskému grófovi a žiadal 
ho o pomoc a peniaze, aby hrad nemusel pod-

ľahnúť nepriateľovi. O tomto útoku informoval 
30. marca beliansky richtár Daniel Haas, ktorý 
tiež uprednostňoval urýchlenú pomoc. Pri hrade 
v Ľubovni sa sústredilo okolo 2000 mužov a na-
sledujúcu noc všade horeli plamene a násilnosti 
sa odohrávali aj v Novej Ľubovni. Mimoriadne 
tvrdo boli konfederátmi postihnuté mestá Stará 
Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec. Na ochranu hra-
du a 13 miest bolo v nich ubytovaných a stravo-
vaných niekoľko kompánií husárov a pešiakov.31 
V mene Márie Terézie zálohované mestá dostali 
prípis od veliteľa vojenskej posádky v Kežmarku 
Furara a generála Almášiho zo Sabinova, v kto-
rom im zakázali vyhovieť požiadavkám konfede-
rátov. Z ich rúk Ľubovniansky hrad vyslobodilo 
ruské vojsko, ktoré ich porazilo pri Hraničnom. 
Tento vojenský vpád poľských konfederátov na 
Spiš bol príčinou obsadenia všetkých zálohova-
ných miest uhorským vojskom. 

Dňa 19. apríla 1769 oznámila Mária Terézia 
vtedajšiemu spišskému županovi Jánovi Čákimu 
(Csáky), že dala príkaz generálovi Almášimu, 
aby vojensky obsadil zálohované mestá, ochrá-
nil ich pred vpádom poľských konfederátov 
a zabránil novému porušeniu uhorských hraníc. 
10. mája 1769 oddiel husárov a oddiel pešiakov 
z levočskej posádky obsadil Ľubicu a Spišskú 
Belú. 19. mája 1769 kežmarská posádka obsadila 
Spišskú Novú Ves, 20. mája boli obsadené Spiš-
ské Vlachy a Spišské Podhradie, v júni Podolí-
nec a Spišská Sobota, v júli osobitný poverenec 
Márie Terézie gróf Esterházi obsadil ostatné zá-
lohované mestá.32

Posledné krviprelievanie v zálohovaných 
mestách bolo v r. 1770, keď poľský kráľ August 
určil starostom vojenský kontingent 145 mužov, 
z ktorých pripadlo na Ľubovňu 97, 48 bolo urče-
ných na obsadenie hraníc. Belá na túto výzvu 
postavila 9 mužov a denne platila po 30 dená-
roch, čo činilo od 23. augusta do 29. októbra 226 
florénov.33

Dňa 4. marca 1772 si Rusko, Prusko a Ra-
kúsko navzájom vymenili diplomatické nóty 
o prvom delení Poľska. 5. augusta toho istého 
roku podpísali o tom dohodu. Od 3. augusta 
do 18. septembra 1772 bolo vo Varšave medzi-

30  CHALUPECKÝ, Ivan – HUDÁČEK, Ondrej: 700 roč-
ná Tvarožná. Tvarožná: 1971, s. 11. 

31  WEBER, Samuel: c. d., s. 230.
32  VOJTAS, Jozef (ed.): Ľubica..., s. 37; HUNKA, Ján: 

Orientačná príručka európskych mincí 16. – 20. sto-
ročia. II. časť – mince Poľska. Nitra 1997, s. 10 – 11.

33  WEBER, Samuel: c. d., s. 230.
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štátne rokovanie medzi Rakúskom a Poľskom. 
Tam došlo aj k dohode o formálnom vypustení 
spišských miest zo zálohu. Túto dohodu pod-
písal poľský kráľ Stanislav August Poniatowski 
a schválil ju aj poľský snem.34 

Veľká slávnosť sa konala 5. novembra 1772 
v Spišskej Novej Vsi. Predsedal jej kráľovský ko-
misár, krajinský sudca a súčasne spišský hlavný 
župan gróf Ján Čáki, ktorý zastupoval panov-
níčku Máriu Teréziu. Prítomný bol nový ad-
ministrátor spišských miest Pavol Tisa (Tisza), 
spišskí a abovskí podžupani so župnými funk-
cionármi, zástupcovia cirkví a armády, spolu 
138 celebrít v slávnostných odevoch. „Zvonili 
zvony, duneli výstrely z mažiarov. Spišské Podhra-
die zastupoval jeho richtár so siedmimi zástupcami 
mesta. Na koči v sprievode 30 slávnostne odetých 
jazdcov prišiel aj doterajší spišský gróf Teodor Jóni. 
Ozývalo sa: „Vivat Mária Terézia!“ Po slávnostných 
bohoslužbách Čáki vyhlásil, že zálohované mestá sa 
opäť včleňujú do Uhorska. Gróf a richtári skladali 
sľub uhorskej panovníčke.“35

Formálnu dohodu o zrušení zálohu podpí-
sal 18. novembra 1773 vo Varšave poľský kráľ 
August Poniatowski. Uhorská miestodržiteľská 
rada rozhodla 9. septembra 1774, že 13 zálohova-
ných miest dostane samosprávu a zriadila Pro-
vinciu 13 spišských miest so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi.36 Podľa historika Vojtasa Mária Teré-
zia zriadila samosprávu 9. novembra 1774 a tá 
bola vyhlásená 20. februára 1775 v Spišskej No-
vej Vsi. Organizáciu Provincie stanovila takto: 
1. Provincia dostala novú pečať s právom pou-
žívať červený vosk. Namiesto 13 miest vznikla 
Provincia 16 miest spolu so Starou Ľubovňou, 
Podolíncom a Hniezdnym; 2. 16 miest s pan-
stvom hradov Stará Ľubovňa a Podolínec bolo 
podriadených priamo kráľovi prostredníctvom 
Kráľovskej miestodržiteľskej rady. V hospodár-
skych veciach boli podriadené kráľovskej ko-
more; 3. Hlavné vedenie mal komorný správca 
reprezentujúci zemepána a kráľa; 4. Popri správ-
covi bol na čele provinčný gróf volený richtár-
mi 16 miest na tri roky, dvaja prísediaci, jeden 
notár, jeden fiškál, štyria obvodní fiškáli, jeden 
vyberač daní a jeden kontrolór, ktorí sú plate-

ní z provinčnej pokladnice; 5. Provincia musela 
v každom meste zriadiť archív, ktorý usporiadal 
provinčný notár; 6. Hlavný vyberač daní musel 
odovzdávať dane komornému správcovi; 7. Oso-
by magistrátov a šľachtici boli oslobodení od 
pozemkovej dane; 8. Malo sa zakročovať proti 
márnotratnosti; 9. Dane mali inkasovať ustano-
vení daňoví vyberači; 10. Kandidátka na richtá-
rov mala byť urobená po dohode s provinčným 
grófom, v Spišskej Novej Vsi mali byť 12 úradníci 
na čele s richtárom, notárom, senátormi a ostat-
nými, v menších mestách po 8 a v najmenších po 
4. Všetci mali byť platení z mestskej pokladni-
ce. Vonkajšia mestská rada mala mať vo väčších 
mestách 30 členov a v menších 15; 11. V mestách 
mali byť z vojska ubytovaní iba pešiaci a malo 
to prebiehať ohľaduplne; 12. Všade sa mali zria-
diť sirotské úrady; 13. Správca provincie mal 
povinnosť referovať o stave miest kráľovskému 
miestodržiteľovi; 14. Prvú súdnu inštitúciu tvo-
rili richtári s magistrátom a súdili všetky preči-
ny okrem hrdelných a banských zločinov podľa 
saského a uhorského práva. Druhou inštitúciou 
bola kráľovská stolica, ktorej členom bol gróf 
provincie, richtári a delegáti všetkých miest. Za-
sadali trikrát až štyrikrát do roka. Treťou inštitú-
ciou bola osobitná kráľovská stolica; 15. Fiškála 
mali povinnosť vydržiavať aspoň väčšie mestá; 
16. Kráľovský správca a gróf mali bývať tam, kde 
bol zriadený provinčný súd; 17. Mestá mali pla-
tiť spolu 3075 dukátov kráľovskej dane, 875 du-
kátov pod titulom nony a ostatné dane spolu 
17 220 rýnskych florénov; 18. Mestám boli pone-
chané výsady týkajúce sa lesov, poľovačiek, ry-
bolovu, mlynov, baníctva, predaja vína, výroby 
piva a trhov; 19. Po mešťanoch, ktorí zomreli bez 
dedičov, dedili mestá; 20. Právo prezentovať fa-
rárov mal kráľ ako patrón; 21. Cechové privilé-
giá mali byť obnovené podľa okolností.37

Dňa 9. novembra 1772 Ján Čáki prevzal 
v sprievode jazdeckého pluku Ľubovniansky 
hrad. 10. novembra v Starej Ľubovni skladali 
sľub vernosti na obdobnej slávnosti zástupcovia 
ostatných troch zálohovaných miest: Starej Ľu-
bovne, Podolínca a Hniezdneho.

Mária Terézia 5. júna 1778 pripojila k býva-
lým zálohovaným trinástim mestám aj Starú 
Ľubovňu, Podolínec a Hniezdne a takto vznik-
la Provincia 16 spišských miest, ktorej sídlom 
sa stala Spišská Nová Ves. Ľubovniansky hrad 
a obce patriace pod jeho panstvo ostali aj po vy-
slobodení samosprávnou jednotkou a až 22. de-
cembra 1827 boli začlenené do správy Spišskej 
župy.

34  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 36, 37.
35  WEBER, Samuel: Zipser Geschichts und Zeitbilder. 
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36  ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské 

Podhradie..., s. 38.
37  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 38.
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V r. 1783 sa v Spišskej Belej zastavil panovník 
Jozef II. (1780 – 1790), odkiaľ pokračoval vo svojej 
ceste do Smolníka.38

Krátku relatívnu prosperitu mesta narušili 
bremená súvisiace s vydržiavaním armády po 
vypuknutí veľkej Francúzskej revolúcie (1789). 
Už na začiatku Spišská Belá musela odovzdať 
obilie pre armádu a na svoje útraty vydržiava-
la 9 vojenských väzňov. Obuvníci dodali vojsku 
obuv v cene 300 zlatých a obyvatelia zaplatili 
vojnovú daň 1922 zlatých. Okrem toho v Belej 
robili zbierku 37 zlatých pre Tirolčanov, zbedače-
ných francúzskymi vojskami. Najhoršie boli pre 
obyvateľov vojenské verbovačky. V r. 1796 mo-
narchia žiadala od mesta troch vojakov, neskôr 
piatich, a nasledujúceho roku to už bolo tridsať-
jeden mužov. 21. augusta 1799, podľa nariade-
nia panovníka, mesto malo odovzdať „preby-
točné“ zlaté a strieborné predmety. V tomto čase 
sa stratilo veľa obecných i cirkevných skvostov. 
V rokoch 1800 – 1814 mala Belá dlh 2501 zlatých 
a 46 grajciarov.39

Aj v ďalších rokoch musela Belá „odovzdať“ 
monarchii vojakov. Napr. v r. 1803 zo 63 vojakov, 
ktorých mala odovzdať Provincia 16 miest, na 
Belú pripadli 4 strelci, v r. 1804 z 54 boli z Belej 4, 
v r. 1805 z 84 7 strelci.40

Dvakrát navštívil mesto arciknieža Ján, a to 
v r. 1806 a 1819. V r. 1820 Beľania privítali panov-
níka Františka I. (1792 – 1835). Kráľovskú návšte-
vu pozdravilo 132 jazdcov v nádhernom obleče-
ní.41 

V revolučných rokoch 1848 – 1849, podľa 
priam kronikárskych záznamov Samuela We-
bera, obyvatelia Spišskej Belej boli prevažne na 
proticisárskej strane. 29. decembra 1848 predali 
maďarskej vláde 40 pušiek bez bajonetov a 46 pu-
šiek s bajonetmi za 1686 florénov a 48 grajciarov. 
Nakoniec však mesto žiadne peniaze nedostalo. 
10. januára Belá bola obsadená cisárskym voj-
skom, ktoré po prezradení vykopalo vzácny cín. 
Okrem toho mesto darovalo 4 viedenské centy 
striebra a 21 centov cínu. 3. februára Belú obsa-
dilo vojsko Artura Görgeya. 21. apríla prišiel do 
mesta generál Benedek s niekoľkými vojakmi. 
23. apríla sa v meste ukázali slovenskí prívržen-
ci Hurbana, ktorí sa údajne správali veľmi doby-
vačne, zachovali sa tvrdo a jedného obyvateľa, 
Jakuba Risdorfera, zastrelili na úteku. V oko-
lí Slovenskej Vsi mali veľký tábor ruské vojská, 
ktoré prišli potlačiť povstanie. V obci sa nachá-
dzalo asi 160 mužov Cornidesovej gerily. Keď 
sa Beľania dozvedeli, že im hrozí nebezpečen-
stvo, zorganizovali výpravu, ktorá nepriateľské 

vojsko rozohnala a oslobodila revolucionárov. 
18. júna Belá musela za svoju neveru odovzdať 
vojsku 2000 chlebov, 150 sudov pálenky, 500 cen-
tov sena, 500 meríc ovsa a 60 volov a 300 zá-
prahových vozov. Ak by to neurobila, bola by 
zrovnaná so zemou. 19. júna obyvatelia Belej 
museli poslať 500 vlnených látok a 500 ľanových 
šatiek. 21. júna si v obilných poliach urobilo tá-
bor 21 ruských kozákov. Po vykonaní výzvednej 
služby tábor na druhý deň opustili. Generál Szá-
sz zajal meštianskych synov Fridricha Gabriela, 
Alberta Motznika, Jána Krausa a Martina Langa 
a poslal ich do horného Talianska. Po dvoch ro-
koch sa vrátil Albert Motznik, ktorý sa neskôr 
stal richtárom. O osudoch ostatných sa Weber 
nezmienil. 

Dňa 4 júla na Belú zaútočilo cisárske vojsko. 
Zobralo jej potraviny a peniaze. „Kossuthovskí 
psi“, ako Beľanov cisárski vojaci nazývali, museli 
vojsku odovzdať aj 8 sudov vína, do troch hodín 
musel každý mešťan priniesť 4 funty mäsa so ze-
leninou a do 6 hodín 1600 florénov – polovicu 
odovzdať v rakúskych bankovkách a polovicu 
v striebre. Pri prestrelke padol, zranený 6 guľka-
mi, veliteľ vojska gróf Peter Rottenburg. Mŕtve-
ho so všetkými vojenskými poctami pochovali 
na cintoríne a na jeho náhrobný kameň napísa-
li: „Peter Rottenburg, gróf z Nugentu, cisársky veliteľ 
a adjunt 30 Lin. infantérie regimentu, našiel 7. júla 
1849 čestnú smrť.“ Aj keď vyšetrovanie dokázalo, 
že Belá na smrti grófa neniesla žiadnu vinu, Be-
ľania sa pre cisárske vojská stali pliagou.

15. júla zaútočilo na mesto 3000 Rusov. Vy-
plienili ho, no na prosbu obyvateľov, väčšinou 
žien a detí, vojsko odtiahlo. Mesto však úplne 
ovládli cisárski vojaci. Rakúske a ruské vojská, 
o ktoré sa museli obyvatelia starať, boli v meste 
ešte 19. – 28. júla. Po skončení bojov sa Beľanom 
prikazovalo, aby vdove Rottenburgovej zaplatili 
1000 florénov ako odškodné.

Počas Bachovho absolutizmu, v rokoch 1850 
– 1860, obyvatelia Belej museli poslať do vojen-
skej služby, trvajúcej 8 rokov, ročne 10 mužov. Po 
ustanovení nového branného zákona v r. 1886 
a 1887 mesto Belá dalo 1 muža, v r. 1888 6 mužov 

38  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló 1892, 
s. 258.

39  POPOVIČ, Michal: Z dejín mesta Spišská Belá od 
konca 18. storočia do začiatku 20. storočia. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá. Bratislava 1972, s. 9 
– 10.

40  WEBER, Samuel: Zipser Geschichts und Zeitbilder..., 
s. 233 – 234.

41  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 259.
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do vojska a 1 k honvédom, v r. 1889 8 mužov do 
vojska a 1 k honvédom. V r. 1890 boli povolaní 
9 muži do línie a 2 muži do krajinskej služby.42

Spišskej Belej sa priamo dotkli aj závažné po-
litické a ústavné pomery, ktoré sa v habsburskej 
ríši odohrali od Bachovho pádu cez vydanie Ok-
tóbrového patentu až do rozpustenia uhorské-
ho snemu. Po smrti Ľudovíta Štúra nebolo osob-
nosti, ktorá by vystúpila s novými koncepciami 
slovenského národnopolitického zápasu ale-
bo ktorá by takýto zápas organizovala a riadi-
la. 1. septembra 1859 – v snahe oslabiť maďarské 
vplyvy nielen v cirkevnom, ale aj v politickom 
živote – bol vydaný patent, zákonné nariade-
nie, ktoré reorganizovalo cirkevnú správu. Ten-
to patent novou územnou organizáciou zrušil 
dve evanjelické superintendencie, a to Banský 
a Potiský. Proti zrušeniu Potiskej superinten-
dencie a novej organizácii cirkevnej správy na 
dištriktuálnom konvente v Kežmarku 27. sep-
tembra 1859 vystúpil Eduard Žedéni (Zsedényi) 
a nemecký evanjelický farár Karol Máday. Tým 
dali podnet k vzniku širokého protipatentálne-
ho hnutia v Uhorsku, do ktorého sa zapojili aj 
svetskí predstavitelia maďarských kalvínov na 
čele s Tisovcami. Žedéni a Máday boli síce za 
buričstvo uväznení, ale po krátkom čase ich nie-
len prepustili, ale aj rehabilitovali. Žedéniho vy-
menovali za dvorského radcu a vicekancelára 
Uhorska a Máday sa stal superintendentom au-
tonómnych cirkví Potiského dištriktu.43

Koncom 19. storočia Spišská Belá patrila me-
dzi významné hospodárske mestá Uhorska. Ces-
tou na hranice ju navštívil arciknieža Albrech.44 
S rozšírením priemyslu sa zvýšila koncentrácia 
robotníkov, ktorí aj tu žili v nepriaznivých pod-
mienkach. 9. – 10. júna 1878 sa v Budapešti ko-
nal zjazd zvolaný Külföldiho skupinou a bola 
založená Robotnícka strana Uhorska. Delegá-
ti pochádzali prevažne z Budapešti. Zo Sloven-
ska nebol na zjazde zastúpený nikto, hoci strana 
mala prívržencov okrem Bratislavy a Komárna 
aj v Spišskej Belej. Zjazd sa zaoberal otázkami 
politických práv a slobôd, ale hlavnú pozornosť 
zameral na otázky sociálneho postavenia robot-

níkov v priemysle a v poľnohospodárstve. Na 
zreteli bolo najmä zákonodarstvo zastávajúce 
záujmy robotníkov.45 

Vzácnou návštevou Belej bol príchod arci-
vojvodu Karola Ľudovíta 4. – 5. septembra 1889. 
Najstaršieho brata cisára Františka Jozefa I. (1848 
– 1916) a jeho syna privítal Uhorský karpatský 
spolok už v septembri 1881 na území Vysokých 
Tatier. Keďže sa Tatry zahalili do hustej hmly, 
Karol Ľudovít sľúbil, že sa do Tatier vráti. Hlav-
ným zámerom jeho cesty v r. 1889 bola návšteva 
inštitúcií Červeného kríža v severovýchodných 
župách Uhorska. Spoločnosť mu robila jeho tre-
tia manželka, dcéra bývalého portugalského krá-
ľa Mária Terézia. „Na hranici chotára Spišskej Belej 
ich očakávala podobná deputácia (ako bola delegácia 
mešťanostov z Kežmarku) z tohto starého spišského 
mestečka – starosta, špalier z hasičov, z mládeže zo-
stavené bandérium a početní zvedavci. V Tatranskej 
Kotline pozdravilo arcivojvodu ďalšie vítacie zhromaž-
denie. Tu prijal Karol Ľudovít delegáciu Uhorského 
spolku. Na prosbu jeho funkcionárov prevzali urodze-
ní manželia patronát nad spolkom a súhlasili s tým, 
aby cestu, po ktorej práve prešli z Dolného Smokovca, 
nazvali Cestou Márie Terézie, podľa manželky Karola 
Ľudovíta. Nasledoval výstup na vrch Tokáreň. Man-
želov sprevádzali funkcionári spolku, ako aj časť de-
legácie Spišskej Belej. Najprv sa išlo kočmi, a keď sa 
cesta skončila, pokračovalo sa peši. Len arcivojvodky-
ňa Mária Terézia si uľahčovala výstup osvedčeným 
špeciálnym dvojkolesovým vozíkom, ktorý na tieto 
účely skonštruoval August Kaltstein. Už na horskej 
lúke pod vrcholom sa pred hosťami rozprestrel nád-
herný výhľad na Belianske Tatry. Keď sa naobdivovali 
prírody, s úžasom sledovali smelú jazdu statkára Te-
odora Salamona, ktorý sa so štvorzáprahom dostal až 
k nim. Na lúke pod celtovinou nabrala unavená spo-
ločnosť nové sily pri malom občerstvení. Najviac chu-
tili zemiaky s maslom a skvele pripravený paprikáš. 
Obsluhovali slečny z Belej. Po takomto príjemnom 
oddychu nasledoval ďalší výstup. Keď arcivojvodkyňa 
pri úzkom výbežku spozorovala viacero plesnivcov, 
dovtedy naliehala, kým ich nemala v rukách. Chlapi 
mali čo robiť, kým sa k nim dostali, na čo Mária Teré-
zia vyšla s ďalším rozmarom – zatúžila sama, vlast-
noručne, odtrhnúť tento vzácny kvietok. Samozrejme, 
v jej prípade to ťažko nazvať rozmarom, lebo arcivoj-
vodkyne majú len želania, nie rozmary. Nebolo jed-
noduché nájsť ľahko prístupný plesnivec. Tatry boli 
nakoniec milosrdné – k chlapom i k vysoko postavenej 
dáme, menej už k plesnivcu. Krásny exemplár nako-
niec skončil v jemných rukách arcivojvodkyne.

Po trištvrtehodinovom pešom výstupe výprava 
dosiahla prvý z dvoch vrcholov Tokárne. Okrem krás-

42  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 
Belej do roku 1918. In: GRIGER, Michal (zost.): Z mi-
nulosti Spišskej Belej IV. Spišská Belá 1998, s. 21; WE-
BER, Samuel: c. d., s. 238 – 245.

43  CAMBEL, Samuel: Dejiny Slovenska III. Bratislava 
1992, s. 281.

44  WEBER, Samuel: c. d., s. 261.
45  CAMBEL, Samuel: c. d., s. 655.
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Vypuknutie 1. svetovej vojny obyvatelia mes-
ta vnímali predovšetkým cez rôzne hospodár-
ske opatrenia. Z obehu zmizli zlaté mince a na-
hradené boli papierovými, ceny tovarov stúpali, 
základné potraviny boli na lístky a pod. 26. júla 
1914 boli v meste povylepované mobilizačné vy-
hlášky. V tom istom roku sa Beľania sťažovali 
Spišskej župe na zlé a promaďarské správanie sa 
vojska, ktoré sa nachádzalo v meste.48 Žiaľ, nie 
sú nám bližšie známe obete 1. svetovej vojny. Aj 
kronikárske záznamy z tohto obdobia sú veľmi 
skúpe.49

46  HOLEC, Roman: Poslední Habsburgovci a Sloven-
sko. Bratislava 2001, s. 187.

47  ŠA LE: Spišská župa (SŽ) 402/1893, 348/1893.
48  ŠA LE: SŽ 13214/1914.
49  Archív Mestského úradu v Spišskej Belej (A MÚ SB): 

Pamätná kniha mesta Spišskej Belej. 1933, s. 20.

Záznamy o richtároch v najstaršej mestskej zápisnici z rokov 1601 – 1738. ŠA LE, pobočka Poprad

bolo aj ich veľké daňové zaťaženie. Malovýrob-
covia (hlavne obuvníci) sa živili predovšetkým 
poľnohospodárskou výrobou a remeslo bolo len 
ich doplnkovým zamestnaním. Zdaňovaní však 
boli tak, akoby remeslo bolo ich hlavným živo-
bytím. Zástupca mesta odporučil štátnym orgá-
nom, aby zvýšili štátne objednávky na obuv pre 
vojakov a žandárov, ktorú belianski obuvníci už 
v minulosti pre tieto účely vyrábali.47

Magury a Pálenice – to všetko nadchýnalo viac ako 
slávnostné reči. Cesta dolu ubehla rýchlo, pri prvej 
príležitosti sa sadlo na vozy. Slávnostná večera určite 
dobre padla všetkým účastníkom výletu...“46

Koncom 19. storočia Belú zasiahla masová 
vlna vysťahovalectva, dokonca až do takej mie-
ry, že sa o ňu zaujímali vládne orgány. Zástupca 
mesta podal v r. 1893 županovi Čákimu správu, 
v ktorej oznámil, že z 2582 obyvateľov sa vysťa-
hovalo 400, z toho asi 8 desatín remeselníkov. 
Okrem nich odišli viacerí odvedení regrúti bez 
pasov. Najskôr išli živitelia rodín a postupne za 
nimi aj ich rodiny. V meste nepôsobili žiadni 
agenti, lebo ich prísne sledovali policajné orgá-
ny. Príčin vysťahovalectva bolo viacero. V tom-
to období boli pre zlé poveternostné podmienky 
nízke výnosy obilia a v rokoch 1891 – 1893 boli 
uzavreté mäsové trhy na hovädzí a bravčový do-
bytok. V Belej sa rozšírila veľkopriemyselná vý-
roba, ktorá ničila malovýrobcov. Ďalšou príčinou 

neho výhľadu smerom na juh ich tu prekvapila tabuľ-
ka s nápisom ´Skala Karola Ľudovíta´ upevnená na 
masíve. Milá pozornosť hostiteľov. Vzápätí nasledo-
valo niekoľko krátkych prejavov, čo muselo asi vyzerať 
trochu bizarne. Predstavitelia Uhorského karpatské-
ho spolku hovorili o význame tejto návštevy, starosta 
Belej o vyznamenaní pre jeho mesto a odzneli aj iné 
obligátne prejavy. Miesto však obligátne nebolo. Krás-
na panoráma roztrúsených domčekov Ždiaru, chrbát 
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Verejná správa

V rokoch 1412 – 1772 bolo zálohované územie 
pokladané za súčasť dvoch štátov – Uhorska 
a Poľska, preto v konečnom dôsledku aj podlie-
halo ich kráľom. Túto skutočnosť sa zálohované 
mestá snažili pomerne úspešne využiť vo svoj 
prospech. 8. decembra 1555 potvrdil poľský kráľ 
Žigmund II. August obyvateľom zálohovanej 
časti Spiša právo obrátiť sa kedykoľvek a v akej-
koľvek veci, a to či už osobne, alebo prostredníc-
tvom vyslancov, na poľského panovníka. Poľskí 
králi boli garantmi lokálnych privilégií a rešpek-
tovali uhorské práva spišských miest. Zálohova-
ným mestám okrem Podolínca, Starej Ľubovne 
a Hniezdneho ponechali miestnu a vyššiu sa-
mosprávu. Pravidlá pre štátnu správu Uhorska 

sa vzťahovali rovnako na zálohované mestá, ako 
aj na celú krajinu.50 

Po kráľovi hlavnými správcami zálohova-
ných miest boli spišskí starostovia. Spočiatku 
boli sprostredkovateľmi vôle panovníkov, ne-
skôr si presadzovali svoje záujmy. Ako príklad 
môžeme uviesť rodinu Lubomirskovcov. Spišskí 
starostovia zohrávali na území spišských miest 
veľkú úlohu. Neraz sa aj proti vôli poľských krá-
ľov spájali s kráľovskou opozíciou, či s nepriateľ-
skými panovníkmi.51 

Administratívny úrad spišského starostov-
stva spočiatku nemal charakter rodový. Staros-
tovstvo šľachtici získavali za odvahu, statočnosť 
a výnimočné znalosti, neskôr, v 16. storočí, bola 
táto funkcia vyplatená peniazmi. Dedičnými sta-
rostami sa stali Lubomirskovci.52 V mene staros-
tov administratívu spravovali burgmajstri alebo 
kapitáni (od 16. storočia – capitaneus Scepusien-
sis) z Ľubovne a Podolínca. Hospodársky stav 
zálohovaných miest bol zaznamenávaný v lus-
tráciách. Niekedy sa však stávalo (zvyčajne pri po-
rušovaní práv starostami), že sa richtári obracali 
priamo na samotných panovníkov. Zvrchovanosť 
starostov na spišskom území môžeme pozorovať 
napr. pri vydávaní rôznych privilégií a potvrdzo-
vaní majetkov. Kým v 16. storočí ich potvrdzoval 
samotný kráľ, od čias vlády Lubomirskovcov to 
už boli samotní starostovia, ktorí sa zapájali aj do 
obchodných a politických záležitostí. Priamo so 
Spišskou Belou je spojené meno starostu Mikulá-
ša Maciejowského53 a najznámejšieho z rodu Lu-
bomirskovcov Teodora Lubomirského.54

Vyššia samospráva zálohovaných miest bola 
organizovaná v Provincii 13 spišských miest, na 
ktorej čele bol gróf. 30. decembra 1440 uhorský 
kráľ Vladislav I. Jagelovský vydal v Budíne listi-
nu, v ktorej prikázal všetkým spišským mestám, 
vrátane zálohovaných, aby si vybrali spoločného 
grófa a aj jeho sídlo v Kežmarku. Plán nebol zre-
alizovaný pre vnútorné uhorské nepokoje.55 

Gróf bol každoročne volený veľkou radou 
– zborom sto ľudí (centumviri), do ktorej každé 
mesto delegovalo určený počet delegátov. Podľa 
I. Chalupeckého v čase zálohu veľká rada mala 
len okolo 48 členov v tomto zastúpení: Ľubica 
8 členov, Spišská Nová Ves 6, Spišská Belá, Spiš-
ské Podhradie a Spišské Vlachy po 4, Veľká, Vr-
bov a Tvarožná po 3, Poprad, Stráže pod Tatrami 
a Ruskinovce po 2 členoch. Spišská Belá sa čas-
to oberala aj o tento nízky počet tým, že jedným 
z členov bol richtár.56 Gróf zasadal spolu s vnú-
tornou radou (Grafenstuhl) (alebo malou ra-
dou), ktorú okrem neho tvorili richtári všetkých 

50  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu..., 
s. 73.
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Pars III. Bratislava a Košice 1778, s. 257 – 264; WE-
BER, Samuel: Zipser Geschichts- und Zeitbilder..., 
s. 77 – 83; O Lubomirskovcoch: MARCINOWSKA, 
Maria: Lubomirscy. Starostowie Sądeccy i Spiscy. 
Nowy Sącz: 1998, s. 95; VOJTAS, Jozef: Spišská Nová 
Ves..., s. 150.

52  KURTYKA, Janusz: Starostwo spiskie..., s. 519.
53  Mikuláš Maciejowski spišské starostovstvo získal 

v r. 1564. Od r. 1568 pokračoval v prebudovávaní hra-
du Ľubovňa. Známy je ako prívrženec protestantskej 
cirkvi. V r. 1569 zakázal v spišských mestách kato-
lícke bohoslužby a zúčastnil sa evanjelickej synody 
na Spiši 26. októbra 1569. Veriaci mu z vďačnosti dali 
v Spišskej Belej vyhotoviť vzácny pohár. 

54  Teodor Lubomirski (1683 – 6. 2. 1745 Ujazdów) ako 
najstarší syn Stanislava Herakliusa spišským staros-
tom bol v rokoch 1700 – 1735. Pre svoje zlé vlastnos-
ti získal prívlastok knieža pekelnej temnoty. Často 
väznil svojich odporcov, ako aj ich ženy a dcéry, kto-
ré unášal a znásilňoval. Na Ľubovnianskom hrade 
žil vo veľkom prepychu. Okrem iného sa na jeho dvo-
re v rokoch 1725 – 1727 hrávali talianske opery. Jeho 
zlý vzťah k mestám a ich vykorisťovanie neodčinilo 
ani to, že v spišských mestách dal postaviť marián-
ske stĺpy – Immaculaty. V Spišskej Belej bol posta-
vený barokový stĺp zakončený korintskou hlavicou 
so sochou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v 
r. 1729. Do zálohovaných spišských miest chcel ako 
úradnú reč zaviesť poľský jazyk. Napriek veľkým 
prehreškom Teodora Lubomirského a mnohým sťaž-
nostiam obyvateľov zálohovaných miest mu poľský 
kráľ August II., na príhovor cisára Jozefa I., odpustil 
a listom mu potvrdil úrad starostu spišských miest. 
Bol posledným z rodu Lubomirskovcov, ktorí boli 
starostami spišských miest. Pochovaný je v Czernia-
kowe.

55  KURTYKA, Janusz: Starostwo spiskie..., s. 509.
56  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej..., s. 12.
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miest. Tí riešili spoločné záležitosti, a to najváž-
nejšie administratívne i súdne otázky, no boli aj 
partnerom poľským starostom. Mali právo meča 
a predstavovali odvolaciu inštanciu proti roz-
sudkom v jednotlivých mestách.57

Po prinavrátení spišských miest do Uhor-
ska sa tieto mestá mali automaticky stať súčas-
ťou Spišskej župy. Keďže sa bránili, Mária Te-
rézia im v r. 1774 potvrdila ich staré privilégiá. 
V správe nastali menšie zmeny. Gróf bol volený 
na 3 roky, spolu s ním boli volení dvaja prísedia-
ci. Voľbu vykonávalo zhromaždenie skladajúce 
sa z richtárov miest a z jedného zástupcu z kaž-
dého mesta. Notára vymenúval gróf. Provincii 
ostalo aj súdnictvo, ktoré sa riadilo uhorským, 
a nie spišským právom. Na správu miest dozeral 
kráľom vymenovaný administrátor. 5. júna 1778 
Mária Terézia mestám potvrdila nový štatút 
a k trinástim mestám pripojila Starú Ľubovňu, 
Podolínec a Hniezdne. Takto vznikla Provincia 
16 spišských miest na čele s grófom s trojročným 
mandátom. Gróf mal troch prísediacich. Notár 
a fiškál sa volili doživotne. 

V r. 1785 bola provincia na krátky čas zrušená 
a od r. 1791 bola opäť obnovená. V r. 1827 boli od 
provincie odčlenené obce ľubovnianskeho pan-
stva, ktoré prešli do súkromných rúk. V r. 1849 
sa Provincia premenila na Vládny komisariát 
16 spišských miest na čele s grófom. 1. novembra 
1850 bol tento komisariát zlúčený so Spišskou 
župou. Po viacerých správnych zmenách sa stav 
ustálil Zákonným článkom 42/1870. Provincii 
ostala samospráva, ale tá sa prispôsobila župnej 
správe. Grófa vymenúval panovník, ale už vo 
funkcii podžupana. Od r. 1872 Provincia strati-
la súdnu právomoc, ktorá prešla na štátne súdy. 
Provincia definitívne zanikla v auguste 1876 
a Zákonným článkom 33/1876 splynula so Spiš-
skou župou.58 Spišská Belá bola až do roku 1922 
súčasťou Spišskej župy na čele so županom. 

Súdnictvo

Spišské mestá používali spišské právo – Zipser 
Willkür.59

Súd vnútornej rady zasadal dva- až trikrát do 
roka vždy v inom meste. Vypočúval obvinených 
a svedkov, vynášal rozsudky podľa spišského 
zákonníka. Rozsudky smrti boli bezodklad-
ne vykonané. Kata si požičiavali zo slobodných 
kráľovských miest – Levoče alebo Kežmarku. Za 
každý výkon mu osobitne platili a prispievali na 
jeho vydržiavanie. Na základe výsadnej listiny 

Štefana V. z roku 1271 gróf s richtármi vynášali 
rozsudky iba so súhlasom grófa Spišskej župy 
ako zástupcu kráľa. Od začiatku zálohu však 
každý platný rozsudok samosprávneho tribu-
nálu sa stal hneď právoplatným a nebol viazaný 
na tento súhlas. Od začiatku nastúpenia Lubo-
mirskovcov na starostovský úrad musel každý 
rozsudok smrti najprv schváliť starosta Ľubov-
nianskeho hradu, alebo jeho zástupca v Podo-
línci. V r. 1744 sa súdna stolica grófa zmenšila 
z dovtedajších richtárov všetkých miest na rich-
tárov miest Spišská Nová Ves, Ľubica, Spišská 
Belá a Spišská Sobota. Takto sa zabránilo via-
cerým povrchne vyšetreným rozsudkom smrti. 
Okrem toho v každom meste bol aj miestny súd, 
ktorý tvoril richtár a prísažní. Tento súd rozho-
doval v menších trestných a sporných veciach.60 

V r. 1607 sa pred súd dostal beliansky evanje-
lický farár Matúš Praetorius. Obžalovali ho z to-
ho, že požiar, ktorý zničil celé mesto, vznikol na 
fare. Do procesu zasiahol spišský senior i poľskí 
správcovia. Praetorius sa napokon zriekol úra-
du, odsťahoval sa z Belej a zaplatil jej isté množ-
stvo obilia.61

V súdnictve Provincie 16 spišských miest 
v menších záležitostiach rozhodovali príslušné 
mestá, vo väčších záležitostiach a v odvolacom 
konaní konal provinčný súd, zložený z grófa 
a piatich prísediacich vyslaných mestami. Síd-
lom Provincie 16 spišských miest sa stala Spiš-
ská Nová Ves.

Samospráva

Miestnu samosprávu na úrovni mesta reprezen-
toval richtár. Bol volený na obdobie jedného 
roka. Niektorí richtári sa tešili veľkej dôvere ob-
čanov a boli volení viac rokov za sebou. Kaž-
dý novozvolený richtár sa musel do troch dní 
predstaviť spolu s tribúnom grófovi. Pred voľba-
mi starý richtár predkladal vyúčtovanie z hos-
podárenia za celý predchádzajúci rok. Spôsob 

57  CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Vrbova. Levoča 
1996, s. 19. 

58  CHALUPECKÝ, Ivan: Prehľad politickej správy na 
Spiši. Spišská nová Ves. Bez roku vydania. 15 s.

59  Pozri: MERTANOVÁ, Štefánia: Vznik a vývoj spiš-
ského práva. In: MARSINA, Richard (zost.): Spišské 
mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 91 – 99.

60  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 20.
61  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej..., s. 13.
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voľby richtára bol stanovený pre všetky spišské 
mestá jednotne. 

Tribún (Vormund) kontroloval hospodáre-
nie mesta a zastupoval zhromaždenie všetkých 
mešťanov. V druhej polovici 18. storočia užšiu 
radu tvorili podrichtár (Nachrichter), stavebník 
(Bauherr) a dvaja assesori. Počet ôsmich členov 
vonkajšej rady bol rozšírený o ďalšie funkcie: 
dvoch sirotských otcov, dvoch dozorcov mlyna 

a spravodlivosti, mal by ním byť len muž statočný, 
zbožný, spravodlivý, múdry a opatrný“. Od rich-
tárov sa požadovali tieto cnosti: viera v Boha, 
usilovnosť a spoľahlivosť, nepodplatiteľnosť, 
nestrannosť aj pri posudzovaní činov najbliž-
ších príbuzných, uvážlivosť pri posudzovaní 
dôkazov vedúcich najmä k hrdelnému rozsud-
ku, starostlivosť o dobro cirkvi a školy. Mestský 
magistrát vystupoval proti narušiteľom verej-
ného poriadku a páchateľom rôznych priestup-
kov rázne a prísne, trestal ich platením pokút, 
palicovaním pred verejnosťou, väzením na Ľu-
bovnianskom hrade, vypovedaním z mestečka. 
Mestská rada svoju činnosť nevykonávala za-
darmo. V polovici 18. storočia richtár dostával 
ročnú odmenu 30 zlatých, štyria členovia vnú-
tornej rady po 15 zlatých, notár 20 a tribún ľudu 
15 zlatých. Členovia vonkajšej rady nedostávali 
nijakú odmenu.62

Spišská Belá mala už v 15. storočí mestskú 
kanceláriu a na základe dochovanej pečate mô-
žeme predpokladať, že už vtedy mala svojho no-
tára. Keďže sa nezachovali správy o radnici, do-
mnievame sa, že richtár s prísažnými úradoval 
vo svojom dome. Mesto si radnicu postavilo oko-
lo roku 1515, v r. 1696 ju prebudovalo a v rokoch 
1771 – 1773 ju opäť generálne opravilo.63 

Po roku 1412 sú známe mená týchto richtárov: 
Jakuba Girga (1417), Žigmunda Weisza (1437), 
Benedikta Czeffa (1476), ktorého meno je spájané 
s reformou mestskej súdnej právomoci, Ondre-
ja Greffa (1487), Františka Kotza a Štefana Fran-
ka (1516). Ďalšími richtármi boli Klemens (1518), 
Fulgentius Sartor (1529, 1535), Juraj Solschnei-
der (1543), Valten Schmid (1558), Ján Plautschner 
(1560), Ján Maurer (1562), Filip Demiani (1571), 
Ján Frank (1573), Ján (Hans) Weisz (1580, 1583, 
1588, 1591, 1593, 1596), Peter Töbsch-Hetsch (1585, 
1592). Z roku 1586 sa zachovalo viacero mien 
a richtár nebol konkrétne menovaný – Barthelt 
Arnolphi, Peter Feix, Ambróz Gresch, Adam 
Clement a Lampert Girg. Rovnako v r. 1587 Pe-
ter Feix, Peter Hetsch, Stenzel Eyb, Anton Fabri, 
Salamon Gulden. Ďalšími starostami boli Peter 
Feix (1589, 1595), Anton Fabri (1590), Barthelt Ar-
nolphi (1597, 1599), Girg Camprich (1598), Valten 
Haasz (1600, 1604, 1608, 1611, 1615), Tomas Engel 
(1601, 1605), Merten Schetz (1602), Tomas Engel 
(1603), Pavol Haasz (1606), Juraj Haasz (1607), 
Ján Haasz (1609, 1613, 1616, 1619, 1623, 1629), Pe-
ter Koch (1610), Girg Haaszen Caspers (1612), Ján 
Liebsbier (1614, 1618, 1624, 1632), Valentín Haasz 
(1617, 1621), Peter Koch (1620), Jakub Haasz (1622), 
Daniel Gulden (1627), Ján Hankóci (Hankótzy) 

62  KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže známe – neznáme 1276 – 2001. Stráže 2001, 
s. 19 – 23. 

63  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 11.

a dvoch inšpektorov stodôl, čím počet členov 
vonkajšej rady vzrástol na 14. Kým počet členov 
vnútornej rady ostal nemenný, počet členov von-
kajšej rady sa zväčšoval, až napokon nariadením 
Provincie 16 spišských miest v r. 1775 sa jej počet 
stanovil na 20. 21. členom bol tribún ľudu ako 
hlavný predstaviteľ vonkajšej rady.

Pre richtárov a členov mestských rád platili 
zvláštne pravidlá a predpisy. Vychádzali v pod-
state zo spišského práva. Podľa mestského pisá-
ra bol richtár „predstaviteľom a ochrancom práva 

Spišskobelianski richtári v rokoch 1417 – 1580. 
Zápisnica Magistrátu mesta Spišskej Belej z r. 1601 – 1738. 

ŠA LE, pobočka Poprad
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(1628), Ján Joachimi (1630), Filip Lingsch (1631), 
Valent Špitko (Spittko) (1633, 1637, 1642) a Matej 
Haasz (1635, 1646).

Výraznou osobnosťou z uvedeného radu rich-
tárov bol Adam Kaltstein (1636, 1649, 1653), kto-
rý pôsobil v obci aj ako cirkevný inšpektor (1646 
– 1648). Zaujímal sa a podporoval predovšetkým 
cirkevné záležitosti a školstvo. V nedeľu po Veľ-
kej noci v r. 1653 mu farár Tobias Erythreus za 
námahu a usilovnosť vyčlenil, vedľa oltára Pan-
ny Márie, čestné miesto na sedenie. Richtár sa za-
písal do histórie aj ako veľký obdivovateľ príro-
dy. O ňom, ako o úspešnom hľadačovi pokladov, 
sa zmienil Juraj Buchholtz starší v diele Das weit 
und breit erschollene Zipser Schnee-Gebürg v r. 1719. 
Buchholtz o ňom napísal, že keď zostarel, roz-
hodol sa, že do hľadania pokladov zasvätí syna 
Adama a ukáže mu skrýšu. Preto sa spolu vybra-
li do Tatier. Keď v Belianskych Tatrách vystupo-
vali na Bujačí vrch, otec sa zrútil do hlbín. Jeho 
mŕtvolu našli až po niekoľkodennom hľadaní. 
Syna to tak vystrašilo, že už do Tatier nikdy viac 
nevkročil. Medzi ľudom sa však hovorilo, že ho 
odstrelili konkurenční hľadači pokladov.64 

Iný, podobný príbeh hovoril o iných skutoč-
nostiach. Raz sa vraj Kaltstein na výlete nachá-
dzal v blízkosti kvapľovej jaskyne a stretol tam 
Nemcov, hľadajúcich poklady. Tí ho zasvätili do 
svojho tajomstva, ukázali mu prameň, ktorý na 
deň sv. Jána priniesol zlaté šupinky. Zaprisahali 
ho, že sa môže v tento deň vrátiť, ale celkom sám 
a nabrať si z tohto pokladu. Kaltstein túto pod-
mienku nesplnil a doviedol si svojho syna, ktorý 
sa vzadu skrýval za kameňmi. Keď ho Nemec 
zbadal, začal po ňom strieľať. Richtár so strachom 
schytil poľný kotlík plný malých zrniek a v tme 
zmizol. Doma si pripomenul kliatbu, že ten, kto 
poklad dvíhal, musí do roka zomrieť. Zo stra-
chu ho zakopal do pivnice. Po dlhom čase rich-
tár na kotlík zabudol a len na smrteľnej posteli, 
keď dlho trpel, slúžke vyzradil slová – pivnica, 
kotlík, zlato, motyka. Slúžka našla poklad, jeho 
ustaté srdce a oči sa zaradovali a vydýchol napo-
sledy. Takto ho našli jeho príbuzní. Až vtedy po-
chopili jeho slová, že skôr či neskôr bude každé 
tajomstvo odhalené... Nech už bola pravda taká 
alebo onaká, faktom je, že príbeh o richtárovi 
Kaltsteinovi sa považuje za najstaršiu písomnú 
správu o tatranskej obeti.

Ďalšími starostami boli: Ondrej Koch (1639, 
1641), Ján Liebsbier (1640), Ján Vincenty (1644, 
1657), Theisz (1645), Valten Joachimi (1647), Ján 
(Hans) Gulden (1651, 1655, 1665), Ján Frentzel 
(1656), Adam Liebsbier (1658), Ján Hensch (1659), 

Michal Schmeisz (1660, 1663, 1664, 1668 – 1670) 
a Ján Reisz (1661, 1662). Richtára Jakuba Lanyho 
(1666, 1667, 1671, 1682) môžeme označiť za obran-
cu územia mesta. Požíval veľkú úctu mestského 
obyvateľstva. 

V richtárskom úrade nasledovali: Ján Theisz 
(1672 – 1673), Jakub Lany (1674 – 1767, 1678, 1687 
– 1688), Juraj Rosner (1677), Ján Hermel (1679), 
Valentín Mayer (1680 – 1681), Ján (Hans) Spit-
ko (1684, 1710), Juraj Gulden (1685), Jakub Koch 
(1686, 1692, 1695), Jakub Philippi (1689 – 1690, 
1693), Ján Weisz st. (1691), Martin Weisz (1694, 
1697 – 1698, 1703), Jakub Herzog (1696, 1700 – 
1701) a Salamon Gulden (1702, 1704, 1706).

Rektor školy Ján (Johannes) Haasz bol pr-
výkrát zvolený do richtárskeho úradu v r. 1705. 
Bol richtárom aj v ďalších rokoch (1718, 1720, 
1724 – 1742). V Belej učil od r. 1697, bol veľmi 
vzdelaný a znalý zákonov. Za čias jeho úrado-
vania Belú postihli mnohé nešťastia – epidémie, 
vojenské exekúcie, požiare, neúrody a pod. Na-
priek tomu Belú hospodársky pozdvihol. Rich-
tármi v ďalších rokoch boli: Ján (Hans) Demiani 
(1708), Tobias Roth (1709), Georg Philippi (1711 
– 1712, 1716 – 1717), Juraj Meyer (1713 – 1714), Ján 
Juraj Roth (1719), Juraj Haasz (1743 – 1744), Jakub 
Kováč (Kowatsch) (1745 – 1746) a Ondrej Haasz 
(1747 – 1749, 1794 – 1797). 

Dlhoročným richtárom bol Ján Terstenský 
(Tersztyenszky) (1750 – 1764). V tomto čase na-
riadil Ján Barvulský richtárom, sprostredkujúc 
príkazy veliteľa Ľubovnianskeho hradu, aby 
opilcov, tulákov a iných podobných ľudí chyti-
li a priviedli na Ľubovniansky hrad. Nariadenie 
nielenže príliš neuspelo, ale v tomto čase boli 
postavené aj viaceré mestské budovy a mlyny. 
Takéto neprístojnosti prešetroval osobne spiš-
ský starosta Heinrich Brühl 2. septembra 1759 
vo Varšave a nariadil za vybudované stavby po-
kuty, ktoré mali byť vyberané vojskom. Za sva-
dobný dom alebo pálenicu mali obyvatelia platiť 
20, za mlyn 15 a za každé remeslo 10 dukátov. 
V ďalšom období viedli mestský úrad Jakub 
Gresch (1765 – 1766) a opäť dlhoročný richtár Da-
niel Haasz (1767 – 1795). Počas jeho úradovania 
skončil záloh spišských miest Poľsku. 

V r. 1773 sa v písomnej správe o hospodár-
skom stave mesta nachádzajú aj tieto údaje o sa-
mospráve. Richtára a senátorov volila obec v deň 
určený grófom, a to vo farskom kostole vždy 

64  SMATANA, Ľudo: Z historiek o Tatrách. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá 1972, s. 142 – 145.
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v nedeľu. Po troch dňoch tribún predstavil nové-
ho richtára grófovi, pred ktorým zložil prísahu 
a bol potom inštalovaný. Richtárom bol Daniel 
Haas, vicerichtárom a senátorom Tobiáš Roth. 
Senátori boli štyria. Notárom bol Jakub Hauser 
a tribúnom Ondrej Herzog. Richtár z obecnej po-
kladnice dostával 50 rýnskych zlatých, senátori 
po 4, notár 16 a tribún 4 rýnske zlaté. Zamest-
nancami boli – veliteľ stráže, kočiš a dvaja stráž-
covia na veži. Všetky výsadné a chotárne listiny, 
zápisnice, účtovné knihy boli uložené u richtára. 
Budova mestského domu bola v zlom stave. Za-
čala sa opravovať v r. 1771, v r. 1772 sa v oprave 
pokračovalo a v r. 1774 ju odovzdali do užívania. 
Nie je známe, kedy postavili vežu. Pri jej oprave 
na tráme a na základnom kameni našli vytesa-
ný rok 1515. V každej štvrti mesta dane vyberal 
senátorom ustanovený občan. Ostatné príjmy 
z mestského majetku, mlynov a hostincov inka-
sovali v určený čas a odovzdávali ich richtárovi. 
Ten ich potom pred členmi magistrátu a 16 dele-
gátmi mesta vyúčtoval tribúnom (Vormundom). 
Súdili iba menšie priestupky podľa saského mu-
nicipiálneho práva. Rozsudky boli zachytené pí-
somne podľa starého spôsobu a zvyku. Ťažšie 
prípady súdil gróf a kráľovská stolica trinástich 
miest, kde boli podávané aj odvolania.65

V r. 1772 sa spomínalo iba sedem členov 
mestského magistrátu – richtár, štyria prísažní, 
tribún a notár –, neskôr voľba prebiehala zloži-
tejšie. Dohliadalo sa na to, aby v Spišskej Belej 
členovia širšej rady neboli v príbuzenskom po-
mere. Rok 1774 bol posledným rokom slobod-
ných volieb. Menil sa titul richtára, resp. sta-
rostu. V r. 1775 voľba zastupiteľstva prebiehala 
už podľa nového volebného poriadku. 2. marca 
bolo na príkaz administrátora Pavla von Tiszu 
najskôr zvolených 30 mužov. Za Vormunda bol 
zvolený Barthelt Reisz, ktorý sprevádzaný zvo-
nením a 30 mužmi išiel k prísahe. V mestskom 
dome Peter Morgenbesser predniesol reč týka-
júcu sa voľby richtára a po predstavení kandi-
dátov, ktorých navrhol administrátor, magistrát 
a 30 muži sa odobrali do kostola. Tu Vormund 

vyzdvihol zásluhy starého richtára a osobu Da-
niela Haasza, ktorý bol opätovne volený. Po troj-
násobnom volaní: „Vivat!“, odprevadil richtára 
k prísahe. Okrem radných pánov boli v úrade 
títo zamestnanci: 2 sirotskí otcovia, 2 finanční 
inšpektori s platom 8 florénov, 2 obchodní rich-
tári, 4 požiarni inšpektori, ktorí dohliadali na 
požiarnu bezpečnosť, perceptuál, strážnik, 4 haj-
dúsi, ktorí dostávali týždenne 1 florén a na rok 
1 pár modrých a 1 pár bielych nohavíc a 2 páry 
bagančí, na 2 roky 1 gubu, 1 kožuch, 1 lajblík, na 
6 rokov 1 klobúk a 1 zelenú košeľu.

V r. 1783 občania Belej protestovali proti vy-
sokým daniam, sťažovali sa na zlú správu mest-
ských financií a majetkov, na nerovnomernosť 
pri využívaní lesov, aj na násilnosti magistrátu. 
Po večeroch sa schádzali na námestí a hlasno sa 
dovolávali svojich práv. Troch obyvateľov mesto 
zavrelo za buričstvo, hoci tí svoju sťažnosť pred-
ložili aj oficiálne kráľovskej komisii. Od r. 1795 
sa v Belej začali objavovať pamflety proti magis-
trátu. Takto bol prenesený odkaz Francúzskej 
revolúcie do Spišskej Belej. Richtár Daniel Haasz 
v tomto roku (1795) 13. júna zomrel.66

Členovia mestskej rady sa v rokoch 1798 – 
1823 nazývali magistrátni radcovia, potom sená-
tori. Menil sa aj počet funckionárov jednotlivých 
hodností. V r. 1772 mesto malo iba jedného no-
tára, neskôr dvoch, hlavného notára a podnotára 
(1776 – 1831), potom troch (1832 – 1836), v rokoch 
1837 – 1838 dvoch. Na piatich sa ich počet zvýšil 
v rokoch 1839 – 1945. V r. 1775 mal magistrát 
dvadsať mužov. Vo voľbách v r. 1891 boli zvole-
ní títo funkcionári: starosta, podstarosta, štyria 
radcovia, účtovník, kontrolór, stavebný dozorca, 
mestský ekonóm, polesný a kancelista. Niekto-
ré funckcie boli spojené. Úrad podstarostu vy-
konával mestský náčelník, účtovník bol zároveň 
senátorom, tretí radca bol i pokladníkom a sirot-
ským otcom, štvrtý radca bol zároveň stavebným 
dozorcom a mestským ekonómom. Baltazár Bo-
huš bol kancelistom a exekútorom.67

V prelomových rokoch 18. a 19. storočia bol 
richtárom Ján Duchon (1798 – 1819, 1837 – 1848). 
Duchonovci boli vo vysokých mestských funk-
ciách často aj ako richtári od r. 1794 do revolúcie 
v r. 1848. K otvoreným nepokojom proti staros-
tovi Duchonovi došlo v r. 1847. Po meste kolovali 
letáky údajne z pera Jána Juraja Jochmana, kto-
rého napokon uväznili.68 

Starostom v ďalšom období bol Ondrej Se-
pešházi (Szepesházy) (1820 – 1836). V r. 1828 po-
dala sťažnosť panovníkovi na magistrát evanje-
lická cirkevná obec. O rok neskôr sa mu občania 

65  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej..., s. 44 – 45; 
ŠA LE: Provincia XVI spišských miest, E 10.

66  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 34 – 
97, 366 – 373; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 19.

67  POPOVIČ, Michal: Z dejín mesta Spišská Belá od 
konca 18. storočia do začiatku 20. storočia. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá. Bratislava 1972, 
s. 22 – 25.

68  WEBER, Samuel: c. d., s. 34 – 97, 366 – 373. 
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Belej sťažovali pre zneužívanie funkcií nielen 
richtárom, ale aj magistrátom, a to hlavne pre-
to, že im nevyplatili peniaze, ktoré dostali na 
zmiernenie následkov požiaru. Okrem toho, 
podľa nich, magistrát zle spravoval obecný ma-
jetok a využíval ho na súkromné ciele a že ani 
voliči richtára, 30 muži, nevedia dopredu, koho 
budú voliť. Voľby sa nekonali pravidelne každé 
3 roky. Spor ešte neutíchol ani v r. 1830. 8 sťažo-
vateľov provinčný súd odsúdil ako buričov na 
1 mesiac väzenia, ale Kráľovská tabula ich v od-
volacom pokračovaní oslobodila.

V r. 1844 sa začalo úradovať po maďarsky na-
miesto dovtedajšej nemčiny. Po revolúcii v r. 1848 
na čelo úradu nastúpil Július Hauser. Celá mest-

69  ŠA LE: Slúžnovský úrad Kežmarok (SÚ K) 13/1856.
70  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 17 – 21.
71  Slovenský biografický slovník. III. zväzok, K – L. Mar-

tin 1989, s. 435; WEBER, Samuel: c. d., s. 371 – 373. 
72  WEBER, Samuel: c. d., s. 34 – 97, 366 – 373.
73  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB Képviselőtestületi 

jegyzőkönyvek 1898 – 1918. 
74  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 18.

ská rada pôsobila len v čase, keď mesto malo re-
volučné vojsko. V r. 1856 bol obvinený richtár 
Fridrich Husz zo zneužívania postavenia, hos-
podárskych machinácií, politickej nespoľahli-
vosti a opilstva, za čo ho vyšetrovali.69 Cisárski 
úradníci predstaviteľov mesta neuznali a na čelo 
mesta vymenovali iných funkcionárov. Tí pôso-
bili do roku 1860. Situácia sa zmenila až po roku 
1861, keď sa mestská správa vrátila k stavu v r. 
1848. Spišská Belá bola začlenená do okresu Kež-
marok. V r. 1849 mesto stratilo právo súdiť. To 
prešlo na odborné štátne súdy.70

V roku 1830 Ján Ludwigh, rodák zo Spišskej 
Belej, združil okolo seba promaďarsky zmýšľa-
júcich obyvateľov tohto mesta do Bélai Magyar 
Egyesüles (Belianske maďarské združenie) 
a v r. 1844 bol zvolený do parlamentu ako zá-
stupca spišských miest71. Do roku 1861 je uvá-
dzaný ako starosta, vtedy bol opäť zvolený za 
poslanca uhorského snemu. 

Po ňom sa richtárom stal Albert Motznik 
(1861 – 1872). V r. 1872 bol zvolený Ján Budovský 
(Budofszky), ktorý tu pôsobil tri roky. Fridrich 
Lang viedol úrad v rokoch 1875 – 1882, v r. 1883 

Samuel Gresch a v rokoch 1884 – 1899 Augustín 
Ludwig.72 

Rok 1900 bol rokom zmien. Úrad viedol 
Fridrich Roth – najskôr vo funkcii vicerichtára, 
v apríli bol v zápisnici uvedený ako richtár, ne-
skôr opäť ako vicerichtár a až od 6. októbra mal 
funkciu richtára. No tento úrad si Fridrich Roth 
užil len jeden rok. V rokoch 1902 – 1918 bol rich-
tárom Július Ludwig.73

Za začiatok novej etapy vo vývoji mesta mô-
žeme označiť rok 1899, keď bolo reorganizova-
né na mesto so zriadeným magistrátom. Na 
čele mesta stál volený mešťanosta, mestská rada 
a mestské zastupiteľstvo tvorili 24 volení ob-
čania a 24 virilisti (najbohatší občania mesta). 
V r. 1900 mestské zastupiteľstvo prijalo mestský 
štatút. Správu tvorilo mestské zastupiteľstvo, 
mestské predstavenstvo (mešťanosta, policajný 
kapitán, účtovník, hlavný notár, fiškál, poklad-
ník, pokladničný revízor, mestský gazda, sta-
vebný inšpektor, 2 lekári, zverolekár a správca 
lesov) a mestská rada (mešťanosta, policajný ka-
pitán, členovia rady, hlavný notár, fiškál a 2 le-
kári). Mesto malo odborné komisie. V obecnom 
zastupiteľstve boli okrem iných aj evanjelický fa-
rár a historik Samuel Weber a dr. Michal Greisi-
ger vo funkcii mestského lekára.74

Plán prestavby mestského domu v Spišskej Belej 
z 19. storočia. ŠA LE, pobočka Poprad
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Obyvateľstvo

Samuel Weber charakterizoval obyvateľov Be-
lej v 19. storočí takto: „Obyvateľov na rozsiahlom 
území opisujú spisovatelia tiež ako naklonených vede 
a umeniu a zaoberajúcich sa obchodovaním...“1

V r. 1730 tu bolo 1671 obyvateľov, z toho 228 
rímskokatolíkov, 22 gréckokatolíkov, 1421 evan-
jelikov; 17732 – 1859 obyvateľov, z toho 150 kato-
líkov, 1709 evanjelikov; 1803 – 2338 obyvateľov, 
z toho 413 rímskokatolíkov, 1925 evanjelikov, 
Nemcov a Slovákov; 1816 – 2696 obyvateľov, z to-
ho 490 rímskokatolíkov a 2206 evanjelikov; 1832 
– 2257 obyvateľov Nemcov a Slovákov, z toho 
427 rímskokatolíkov a 1830 evanjelikov; 1850 – 
2666 obyvateľov Nemcov a Slovákov, z toho 442 
rímskokatolíkov, 2 gréckokatolíci, 2219 evanje-
likov, 3 židia,3 1855 – 2312 obyvateľov, z toho 81 
Slovákov, 6 Maďarov a 2225 Nemcov, z nich 447 
katolíkov a 1865 evanjelikov.4

Hospodársky silnú skupinu tvorili mešťania. 
Boli to spravidla obyvatelia mesta, ktorí pochá-
dzali zo zákonného manželstva, mali byť mravne 
bezúhonní, vyučení majstri v niektorom remes-
le, museli mať dom s poľnohospodárskym majet-
kom a napokon museli zaplatiť 3 – 9 zlatých. Tí, 
ktorí nepochádzali zo Spišskej Belej, platili dvoj-
násobok. Nový mešťan zložil prísahu a potom ho 
zapísali do osobitnej knihy mešťanov. V r. 1797 – 
1825 bolo v meste zapísaných 224 mešťanov. 

Početnú skupinu tvorili domkári, ktorí mali 
svoje domčeky v centre mesta, v tzv. strednom 
riadku. Boli to spravidla bezzemkovia nezúčast-
ňujúci sa na užívaní mestských výsad. Napr. na-
riadenie z r. 1637 im zakazovalo vybudovať si 
viac ako jednu izbu. Živiť sa mohli iba prácou, 
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zakazovalo sa im držať hydinu a nesmeli užívať 
mestské polia, lúky a pasienky. Zákon o obec-
nom zriadení v r. 1871 stanovil, že všetci oby-
vatelia majú rovnaké práva, povinnosti a podľa 
zákona z r. 1886 každý občan je rovnoprávnym 
voličom, ak platí čo i najmenšiu daň.5

Záznamy v písomnostiach archívu Spišskej 
Belej prezrádzajú, že v r. 1674 tu bolo 173 tzv. veľ-
kých domov a 102 malých domov.6 

V r. 1900 mal chotár Spišskej Belej rozlo-
hu 12 507 katastrálnych jutár (7196,52 ha); 2623 

1  WEBER, Samuel: Zipser Geschichts- und Zeitbil-
der..., s. 48.

2  ŠA LE: Provincia XVI spišských miest, E 10.
3  KAĽAVSKÝ, Michal: Národnostné pomery na Spi-

ši v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia. Bratislava 
1993, s. 98.

4  ŠA LE: SÚ K 3592/1855.
5  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery v Spišskej 

Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej 
Belej IV, 1998, s. 23; VOJTAS, Jozef: c. d., s. 32 – 33.

6  SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie Spiš-
skej Belej v 13. – 18. storočí a jej postavenie medzi 
spišskými mestami. In: Nové obzory 15, 1973, s. 151 
– 163.

obyvateľov, z ktorých bolo 5 vojakov; 1211 mu-
žov a 1412 žien, s vekovým rozložením: do 6 ro-
kov 435 osôb, 6 – 11 rokov 352 osôb, 12 – 14 rokov 
158 osôb, 15 – 19 rokov 227 osôb, 20 – 39 rokov 
679 osôb, 40 – 59 rokov 494 osôb, nad 60 rokov 
278 osôb. Podľa rodinného stavu: slobodní 1432, 
ženatí a vydaté 940, vdovy a vdovci 244, roz-
vedení 7. Podľa národnosti: 198 Maďarov, 1441 
Nemcov, 926 Slovákov, 2 Rusíni a 56 iných. Pod-
ľa náboženstva 1330 rímskokatolíkov, 37 gréc-
kokatolíkov, 4 náboženstva východného obra-
du (pravoslávni), 1089 evanjelikov, 22 uniatov 
a 141 izraelitov. Čítať a písať vedelo 1576 oby-
vateľov. Beľania žili v 293 murovaných domoch 

Listina vyznačujúca hranice medzi Spišskou Belou  
a Kežmarkom z roku 1537.

ŠA LE, pobočka Poprad
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(kamenných a tehlových), 1 hlinenom a 143 dre-
vených domoch, ktoré boli pokryté škridlou (60 
domov) a šindľom (377 domov). Spolu mali 437 
domov.7

Rómovia sa do chotára Spišskej Belej prisťa-
hovali zrejme až koncom 19. storočia. V r. 1919 
bolo v Belej 2894 obyvateľov, z ktorých bolo 
94 Rómov.8

Ešte v r. 1801 rozhodla mestská rada o tom, 
aby do mesta nebol vpustený žiaden Žid. Zázna-
my o troch židovských obyvateľoch pochádzajú 
z r. 1853. V r. 1881 ich už bolo 111. Spišská župa 
prejavy antisemitizmu v Spišskej Belej preroko-
vávala v r. 1883. Išlo o prešetrenie sťažnosti Ži-
dov pre vybité okná. Richtár na túto sťažnosť od-
povedal, že sa židovské rodiny Kleinbergerovcov 
a Riegelhauptovcov správajú vyzývavo a provo-
katívne, čím provokujú triezve a tiché obyvateľ-
stvo. No, poznajúc obyvateľov Spišskej Belej, za-
ručil sa, že antisemitizmus „nepresiahne rozbité 
okná“. Udalosť bola riadne vyšetrená, ale pácha-
teľ nebol odhalený. Na zachovanie nočného po-
riadku boli zdvojnásobené žandárske hliadky.9

V r. 1890, v súvislosti s celkovým poklesom 
obyvateľov, poklesol počet Židov na 101. Od tohto 
roku ich počet diametrálne vzrastal a v r. 1916 
ich tu už bolo 200. Prvým významnejším Ži-
dom bol Ignác Klein a po ňom sa tu usadila ro-
dina Kleinbergerovcov, ktorá požívala všeobec-
nú vážnosť. Člen tejto rodiny sa zaslúžil v r. 1870 
o založenie náboženskej obce, o Chevru kadišu. 
Mesto predalo Židom regálne práva v r. 1860.10 
Pokiaľ obec nemala svoj vlastný cintorín, Židia 
svojich mŕtvych pochovávali v susednej Sloven-
skej Vsi.11 Synagógu v Spišskej Belej projektoval 
Eugen Bárkány (1885 – 1967).12 

Hospodársky charakter Spišskej Belej 

Rozsiahly chotár Spišskej Belej a jeho poloha 
prinášali mestu výhody v poľnohospodárstve 
a neskôr i pri remeslách a v obchode. Obyvate-
lia Belej sa v najstaršom období svojich dejín ži-
vili poľnohospodárstvom tak, ako ostatní oby-
vatelia Spiša.

Územie mesta bolo formované v priebehu sto-
ročí rôznymi majetkovými a pozemkovými do-
hodami a spormi. Najčastejšie sa sporili o pôdu 
susedia a susedné mestá. Zálohované mestá hľa-
dali útočisko rovnako na uhorskej, ako aj na poľ-
skej strane. Už od 15. storočia spory urovnávala 
uhorsko-poľská komisia.13 V r. 1516 sa obyvatelia 
Belej dohodli so zemanmi zo Slovenskej Vsi na 
udržiavaní hraničného potoka Biela (Belbach).14 

Nepríjemným susedom pre Spišskú Belú bolo 
susedné kráľovské mesto Kežmarok, s ktorým 
mala časté hraničné spory. Jeden z viacerých 
vznikol aj v 15. storočí. V r. 1429 získal Kežma-
rok od kráľa Žigmunda Rakúsy ako poddanskú 
obec. Chotár Rakús dovtedy oddeľoval chotáre 
Kežmarku a Spišskej Belej. V r. 1431 sa Beľania 
obrátili so sťažnosťou na kráľa Žigmunda, no ten 
ju postúpil najvyšším kráľovským sudcom. Pres-
né vymedzenie hraníc sa uskutočnilo v r. 1435. 
O dva roky neskôr bol spor rozhodnutý krá-
ľovským taverníkom v prospech Spišskej Belej, 
Kežmarok to však nerešpektoval. 

Poľský kráľ Žigmund I. Starý vyslal v r. 1512 
na vyriešenie sporu svoju komisiu, ktorú však 
Kežmarčania ignorovali a na pojednávanie sa 
nedostavili.15 Dokonca nerešpektovali ani rozsu-
dok. Do sporu sa v prospech Belej zaangažoval 
starosta Peter Kmita.16 Riešenie súdnych sporov 
vzali obyvatelia oboch miest do vlastných rúk. 
Beľania v r. 1512 vyrúbali časť lesa medzi Kež-
markom a Belou aj napriek zákazu poľského 
kráľa a neukončeniu súdneho sporu.17 V pro-
spech Kežmarčanov potom intervenovala mat-
ka Jána Zápoľského Hedviga Tešínska. Zároveň 
však vyzvala Kežmarčanov, aby nerobili žiad-
ne nepriateľské kroky a aby sa obmedzili iba na 
ochranu svojich hraníc.18 

Pretrvávajúce spory mali aj takúto podobu. 
Pri potoku Čierna voda, ktorý viedol k mlynu 
v Rakúsoch a tvoril hranicu medzi Belou a Ra-

7  A Magyar korona országainak. 1900. évi. Népszá-
mlálása elsö rész. A népesség általános leirása köz-
ségenkint. Budapest 1902, s. 254 – 255.

8  KOLLÁROVÁ, Zuzana: K cigánskej otázke na Spiši 
v rokoch 1918 – 1945. Diplomová práca. Prešov : FF 
UPJŠ, 1987.

9  ŠA LE: SŽ 141/1884.
10  ŠA LE: SÚ K 522/1860, L.
11  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Be-

lej. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej 
Belej IV, 1998, s. 64 – 65; BARKÁNY, Eugen – DOJČ, 
Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. 
Bratislava 1991, s. 323 – 324.

12  Slovenský biografický slovník. I. zväzok, A – D. Mar-
tin 1986, s. 146 – 147. Synagóga existuje dodnes už 
ako čiastočne prestavaný dom na Letnej ul. č. 3.

13  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu..., 
s. 67.

14  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1516 
perg.

15  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 79/1512 pap.; 79/1512 
pap.

16  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 121/1533 pap.
17  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 82/1512 pap.
18  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 84/1513 pap.
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kúsami, rúbali drevo tak Kežmarčania, ako 
aj obyvatelia Belej. Kežmarčania zvážali dre-
vo Beľanov do špitála a keď sem prišli Beľania, 
Kežmarčania ich zajali a na vozoch odvliekli 
do Kežmarku. O tom neskôr vypovedal Štefan, 
syn Valentína z Lendaku, a richtár Kilián zo 
Strážok.19 Zemepán Kežmarku Hieronym Las-
ký v r. 1536 obsadil časť lesov obyvateľov Belej, 
o rok neskôr dal prepadnúť a obrať belianskych 
pastierov na tatranských pasienkoch. Belej sa za-
stal poľský kapitán Achác Jordán a poľský kráľ 
Žigmund I. a paradoxne aj uhorský kráľ Ferdi-
nand I., ktorý v r. 1538 prikázal, aby Spišskej Be-
lej boli potvrdené privilégiá, ktoré zhoreli pri 
požiari.20 Kežmarčania a obyvatelia Rakús sa so 
Spišskou Belou dohodli o hraniciach v r. 1543. 

V r. 1646 dali na Spišskej kapitule vyhotoviť 
kópiu listín o majetkových pomeroch v Spišskej 
Belej jej obyvatelia Ján Vincentius, Adam Kalt-
stein a Matej Vincent. V nej sa kapitula odvoláva 
na listinu kráľa Ferdinanda z r. 1538. Táto listina 
opisuje hranice mesta podľa listiny v r. 1435.21

Do sporov sa dostávali zálohované mestá aj 
so šľachtou susedných miest. V r. 1531 riešili Kež-
marčania hraničný spor Belej a Strážok. Zrejme 
si navzájom zobrali vozy, lebo im Gašpar Varkoč 
písomne uložil, aby si vozy navzájom vrátili.22 

Vážny spor mala Spišská Belá s nedeckým 
panstvom, ktoré patrilo rodine Horvátovcov 
z Plavča. Sporili sa o lesy a pastviny v Tokárni 
a v Zadných Meďodoloch (Kupferschächten), 
kde od r. 1559 protiprávne pásli svoje stáda páni 
Nedeckého hradu. V noci v r. 1596 vojaci Hor-
vátovcov prepadli belianskych pastierov v Zad-
ných Meďodoloch, dvoch zastrelili a viacerých 
zranili.23

Obyvatelia Ždiaru sa dostali so Spišskou Be-
lou do konfliktu v r. 1744. Pre veľké krádeže dre-
va z mestského lesa pri Ždiari musel vyjednávať 

provincionálny právnik Ján Bárdoši s mestskou 
radou Spišskej Belej o povolení pre sedliakov, 
aby tu mohli ťažiť palivové drevo. Spišská Belá 
v ňom mala poľovné právo. Samuel Weber uvie-
dol, že v rokoch 1781 – 1782 sa na pozemkoch 
mesta usadil Jonek Monka a v r. 1784 Gabor Bar-
tek. Mestská rada sa uzniesla 22. júna 1784 na 
tom, že Monka, ktorý bol na 6 rokov oslobode-
ný od daní, bude po vypršaní lehoty platiť mes-
tu daň vo výške 8 florénov. Spomenutí kolonisti 
mali právo na pastvu pre svoj dobytok, v ob-
medzenom množstve na drevo a mohli obrábať 
jedno pole. Okolo ich usadlostí sa usadzovali 
predovšetkým drevorubači, lesníci a strážcovia 
kniežacej zveri. Hostinec, ktorý tu už stál, bol 
18. marca 1753 prenajatý za 55 florénov. Na hra-
nici s Rakúsami, medzi Šarpancom a jaskyňou, 
sa nachádzala horáreň (Fľak) postavená v r. 1804 
na ochranu mestských lesov.24

V r. 1539 vytýčil medzi Belou a Rakúsami 
nové hranice starosta Peter Kmyta.25 Kežmarča-
nia a obyvatelia Rakús sa však so Spišskou Belou 
o hraniciach dohodli až v r. 1543.26 No majetkové 
spory pokračovali aj v ďalšom období. Neskôr 
Beľania viedli spor aj o časť Weidenau, na kto-
rej sa okrem Kežmarku a Spišskej Belej majetko-
vo podieľala aj obec Rakúsy. K vyostreniu sporu 
s Kežmarkom došlo 13. júla 1701, na ktorom zá-
ujmy Kežmarku obhajovala kežmarská vojenská 
jednotka pod vedením kpt. Jakuba Edlera von 
Kray. Hoci armáda priamo nezasiahla, jeden vo-
jak pre nepozornosť tragicky zahynul. Adminis-
trátor v Starej Ľubovni Karetty spor ukončil po-
tvrdením daného stavu, pásť sa malo i naďalej 
na spoločnej pastve.27 

Napriek snahe Belej udržať toto územie as-
poň ako spoločnú pastvu sa pri vytyčovaní ka-
tastrálneho územia všetkých troch zúčastne-
ných strán v r. 1872 sporné územie rozdelilo na 
tri rovnaké časti – západnú pre Belú, strednú 
pre Kežmarok a východnú pre Rakúsy. Hrani-
ca medzi Belou, Kežmarkom a Rakúsami bola 
ustanovená v r. 1872.28

Koncom 19. storočia prejavilo záujem o cho-
tár Spišskej Belej knieža Christian Kraft Hohen-
lohe (1848 – 1926)29, ktoré bolo od r. 1879 vlast-
níkom Javoriny. Kvôli svojej poľovníckej vášni 
chcel Hohenlohe s mestom vymeniť poľnohos-
podársku pôdu v chotároch Lendaku a Krížo-
vej Vsi s lesným územím mesta v Belianskych 
Tatrách o výmere 3670 katastrálnych jutár. K to-
mu ponúkol ešte doplatok vo výške jedného mi-
lióna 200 tisíc korún. Keďže mesto potrebovalo 
pasienky pre dobytok, uznesením z 12. júla 1903 

19  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 126/1538 pap.
20  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej..., s. 13 – 14.
21  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB 28/1646 – odpisy lis-

tín.
22  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 113/1531 pap.
23  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej...., s. 14.
24  KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Dejiny Ždiaru a Tat-

ranskej Javoriny 1590 – 2000. Ždiar 2000, s. 25.
25  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K 128/1539 pap.
26  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1543.
27  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery..., s. 23 – 43.
28  DUDAS, Ján: Lesné hospodárstvo. In: GRIGER, Mi-

chal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej III, 1997, s. 46. 
29  ŠA LE: SŽ 600/1903.
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odmietlo jeho ponuku. Neúspešné snahy knie-
žaťa dozneli až v r. 1912, zrejme pod vplyvom 
snahy ministerstva pôdohospodárstva vykúpiť 
jeho tatranské majetky.30

Do 16. storočia bola povolená ťažba dreva 
s podmienkou, aby vyťažené drevo obyvatelia 
nespeňažovali. Neskôr sa začalo s drevom ob-
chodovať, ba ho aj spracovávali. V závere 19. sto-
ročia mesto hospodárilo podľa lesného hos-
podárskeho plánu, a to na základe zákonného 
článku 33 z r. 1879.31

Obyvatelia Spišskej Belej pestovali jačmeň, 
ľan, ďatelinu, hrach, ba dokonca aj chmeľ. Pes-
tovanie plodín ovplyvňoval aj magistrát. Napr. 
v r. 1760 nariadil, aby obyvatelia veľkého domu 
zasiali dve a malého domu jednu mericu jačme-
ňa. Rovnako bolo určené siatie ostatných plodín. 
Magistrát nariaďoval aj začatie žatvy a orby. Tie-
to opatrenia platili až do r. 1855.32

Poľský kráľ Žigmund I. na žiadosť grófa 
13 spišských miest Gregora Glatza, spišskopod-
hradského notára Štefana Tschaya a Antona Ti-
tela potvrdil 27. februára 1539 všetky privilégiá, 
ktoré dostali zálohované mestá od uhorských 
a poľských kráľov.33 Tieto privilégiá potvrdil 
3. marca 1574 poľský kráľ Henrich.34

O hospodárstve v zálohovaných mestách,35 
a teda aj v Spišskej Belej, hovorí inventár staros-
tovstva z r. 1758.36 V tom čase bolo v meste evi-
dovaných 350 mešťanov, 43 nájomníkov, 154 če-
ľadníkov a 969 detí. 

Kráľovský správca Pavel Tisa (Tisza) v ro-
ku 1773 písomne predložil formou otázok a od-
povedí správu o hospodárstve mesta Márii Te-
rézii, v ktorej sa uvádzal tento stav: Spišská Belá 
mala príjem z varenia piva a alkoholu, z lesov, 
z pestovania ľanu, z pozemkov a remesiel. Do-
máci remeselníci svoje výrobky predávali v Be-
lej, i na cudzích trhoch. Pestovalo sa vo väčšej 
miere žito, potom pšenica. Drevo sa z lesov do-
vážalo iba v zime. Cez Belú prechádzala krá-
ľovská cesta, po ktorej sa chodilo do Kežmarku. 
Belá susedila so Strážkami, Rakúsami, Ždiarom, 
Lendakom, Výbornou, Slovenskou Vsou, Bušov-
cami a Krížovou Vsou. Cez toto územie prete-
kali tri vodné toky: 1. potok prichádzal z Vyso-
kých Tatier a pretekal stredom mesta; 2. potok 
pretekal Ždiarom, Lendakom, Výbornou a Slo-
venskou Vsou – ľudovo Belbach; 3. rieka Poprad, 
ktorá pretekala aj cez Strážky. Tá na pozemkoch 
narobila veľa škôd. Spišská Belá mala 15 mos-
tov, z toho 6 kamenných, tri mlyny na desať ka-
meňov, z ktorých malo mesto príjem 300 – 500 
zlatých.

Hostince sa nachádzali: jeden smerom na 
Ždiar (na Šarpanci), ktorý slúžil Beľanom naj-
mä v zime pri zvážaní dreva a vynášal 100 rýn-
skych zlatých, druhý pri rieke Poprad (Halt an 
– pod Mlynskou medzou medzi Belianskym po-
tokom a riekou Poprad pri starej ceste) a platilo 
sa z neho nájomné 56 uhorských zlatých. Z vi-
nárne malo mesto ročný príjem sto rýnskych 
zlatých. V meste nebol pivovar a ani liehovar. 
Podľa výsady právo variť pivo a liehoviny mali 
domy prvej triedy. Trhy boli každú nedeľu a vý-
ročných jarmokov bolo päť. Mäso sa predávalo 
v ôsmich stánkoch, ktoré postavilo mesto a za 
užívanie ktorých platili mäsiari 8 zlatých. Mesto 
malo rozsiahle jedľové i smrekové lesy s množ-
stvom červeného smreku. Strážili ich dvaja 
strážcovia. Chránené bolo iba drevo určené na 
stavebné účely, ostatné sa mohlo voľne ťažiť.

Mesto malo 5 cechov. Počas choroby dobytka 
v susedných obciach urobilo všetky opatrenia 
proti šíreniu nákazy. Mäsiarom sa prikazovalo, 
aby z týchto miest dobytok nekupovali. V tomto 
čase bolo v Spišskej Belej 388 domov a 468 rodín. 
Z toho 80 rodín bývalo pod jedným číslom s iný-
mi rodinami. Remeselníci mali svoje pozemky. 
176 domov patrilo do prvej triedy a mali zvlášt-
ne výsady, 13 patrilo do druhej triedy, 79 do štvr-
tej a 105 do piatej triedy. Pozemky prvej triedy 
zaberali plochu 2429 bratislavských meríc, 3019 
bratislavských meríc zaberali pozemky druhej 
triedy, lúky prvej triedy 165,5 a druhej triedy 
328,5 bratislavských meríc. Obyvatelia vlastnili 
748 koní, 12 volov, 683 kráv, 140 jalovíc, 414 oší-
paných, 159 oviec a kôz a 70 včelích úľov. Spišská 
Belá platila ročnú daň 4326 rýnskych zlatých.37

Podľa dikálneho súpisu z 2. decembra 1809 
roľníci chovali 2 voly, 347 dojníc, 158 koní, 4 ja-
lovice, 117 ošípaných a 51 oviec. V r. 1885 bolo 
v meste 465 kráv, 466 jalovíc, 28 volov atď., spolu 

30  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery..., s. 23 – 43.
31  DUDAS, Ján: Lesné hospodárstvo..., s. 46.
32  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery..., s. 36.
33  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii I..., s. 226 – 228.
34  ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské 

Podhradie..., s. 23.
35  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 28.
36  ŠA LE: Provincia XVI spišských miest, gróf. archív: 

Inventarium der Starostei Zips E 6. Bližšie pozri 
CHALUPECKÝ, Ivan: Inventár spišského starostov-
stva. In: CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti 
Spiša, III – IV, 1995/1996, s. 81 – 88; 

37  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej..., s. 44 – 45; 
ŠA LE: Provincia XVI spišských miest, Spišská Belá 
I/75, E 10.
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1074 kusov dobytka, okrem toho 395 oviec, 2 ko-
zy, 199 koní a 215 ošípaných.38

Spišská Belá sa stala najväčším ovčiarskym 
strediskom na tatranskom juhu. Chovatelia si 
vytvorili šafársky spolok. Na jeho čele stál šafár, 
ktorý vyhľadával, navrhoval a zmluvne zaväzo-
val bačov, spravoval pokladnicu spolku a kon-
troloval prevádzku salašov. Ovce rozdelili pod-
ľa častí mesta k Letnej a k Zimnej ulici do dvoch 
osobitných salašov, ktoré zamestnávali v čase 
najvyššieho stavu stád 37 pastierov. Voly boli sú-
stredené v jedinej voliarni s desiatimi pastier-
mi. Na pastvu priberali aj ovce nečlenov, ale tí 
nemali právo zasahovať do organizačných otá-
zok a nemohli ťažiť z pridružených hospodár-
skych výhod plynúcich z členstva. Prevádzku 
salašov financovali z pokladnice spolku. Bača 
mal stálu finančnú odmenu a nárok na podiel 

z produkcie salaša, na seno a bezplatné pasenie 
vlastných oviec, prípadne chov ošípanej. Vzdia-
lenosť od mesta po najodľahlejšie pasienky bola 
až 25 km.39

Požiare a prírodné katastrofy v živote mesta

Hospodársky život Spišskej Belej poznamenali 
požiare a iné nešťastia. Zničujúce požiare zúrili 
v rokoch 1518, 1521, 1543, 1551, 1553, 1607, 1667, 
1706, 1707, 1716, 1740, 1810, 1853, 1828, 1880, 1882, 
1888.40 

Levočský kronikár Sperfogel o požiari v ro-
ku 1518 napísal: „Hrozná udalosť v Spišskej Belej 
r. 1518. V posledný júlový deň, ktorý pripadol na so-
botu pred sviatkom Petra v okovách (31. 7.), podpálil 
okolo druhej popoludní oheň z neba, čiže blesk s ra-
chotom na štyroch miestach obec Spišskú Belú. S vý-
nimkou niekoľkých, a síce štyroch, domov, ktoré stáli 
blízko rieky, vyhorela celá obec. Požiar zničil aj dva 
kostoly a zahubil asi 25 ľudí tak mladých, ako aj sta-
rých a rodičky. V tom čase bol farárom pán Valentín 
Sontag. Uveďme, že kostol vnútri neutrpel škodu, ale 
iba strecha a veža. Všetky zvony padli a rozdrúzgali 
sa.“ 41 V tom istom roku zhorel aj mestský archív. 
Pravdepodobne na spomenutý požiar sa vzťa-
huje list Petra Kmitu z 22. júla 1535 adresovaný 

38  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery..., s. 36.
39  BOHUŠ, Ivan: Spišská Belá a Tatry. In: GRIGER, Mi-

chal a i.: Spišská Belá, II. Bratislava 1972, s. 69 – 70.
40  WEBER, Samuel: Zipser Geschichts- und Zeitbil-
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K 1626/1853.

41  SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. 

Artikuly cechu obuvníkov z roku 1649.
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mestu Spišská Belá. V ňom vyslovil poľutovanie 
nad osudom mesta, povzbudil ho a prikázal jeho 
obyvateľom, aby nezúfali a nepomýšľali na od-
chod na iné miesto. Na záver sľúbil, že o požiari 
bude informovať aj kráľa s prosbou o pomoc.42

Dňa 5. júna 1543 vznikol požiar od blesku. 
Zhorelo 27 domov i s prednými a zadnými sto-
dolami. O desať rokov neskôr ľahlo celé mesto 
popolom, aj kostol, veža a zvonica, v ktorej sa 
roztopili tri staré zvony. Príčina požiaru nebo-
la zistená. Pri požiari 16. októbra 1607 zhorelo 
200 domov i s hospodárskymi budovami, kos-
tol s vežou, zvonicou a dva nové zvony sa roz-
topili. Diakonovi Benediktovi Schimiragovi sa 
podarilo zachrániť Kostol sv. Valentína so zvon-
mi. 16. októbra 1667 o 10. hodine večer zhorelo 
70 domov s hospodárskymi budovami a plnými 
stodolami.

O polnoci 23. marca 1706 plamene pohltili 
100 domov. 11. apríla 1707 v pondelok požiar po-
hltil aj Kostol sv. Valentína, na Kostole sv. Anto-
na zhorela veža s hodinami. Ľudia sa domnieva-
li, že požiar vypukol v prednej stodole Martina 
Frentzelsa. Prudký vietor rozniesol oheň najskôr 
na staré šopy, neskôr na predné stodoly. V Kos-
tole sv. Valentína úplne zhoreli 3 oltáre a kazateľ-
nica. Zvonicu pri tomto kostole zachránili. Zho-
relo veľa dobytka, včelstiev, krmiva pre dobytok, 
úplne zhorel aj farský dvor a kade na mäso.43 
Beľania z tejto pohromy obvinili nedbanlivého 
strážnika Michala Maurera. V r. 1716 zhorelo 
skoro celé mesto, zvonica a veža. Pri záchran-
ných prácach zahynulo v plameňoch sedem vo-
jakov a ich kapitán. Požiare vypukli aj 3. mája 
1740 a 19. júla 1745.

V r. 1751 správca zálohovaných miest Ondrej 
Moszeczenski nariadil založiť požiarnu poklad-
nicu, akúsi poisťovňu, do ktorej bol každý maji-
teľ domu povinný platiť istú sumu podľa veľkosti 
majetku. V prípade požiaru každý postihnutý 
dostal finančnú alebo materiálnu pomoc. Správ-
ca nariadil pod trestom 10 ríšskych toliarov 
a osobnej zodpovednosti magistrátu mesta, aby 
bol v každom dome rebrík, dva ohňové háky, 
sud s vodou, kožené vedrá a ručné striekačky. 
Magistrát musel udržiavať v najväčšom poriad-
ku studne a pumpy. Spišská Belá bola rozdelená 
na štyri časti a tie boli pridelené jednotlivým ce-
chom. Každý cech musel určiť svojich členov na 
hasenie, na strhávanie trámov, na záchranu ľudí 
a dobytka. Ukladanie dreva pri domoch bolo 
zakázané a v prípade nerešpektovania zákazu 
aj pokutované. Pušný prach sa smel uskladňovať 
len mimo mesta.44 

20. apríla 1810 zhorelo 43 domov. Boli poško-
dené aj ďalšie domy a rímskokatolícky kostol. 
V r. 1828 v stredu pred Turícami zhorelo 178 do-
mov a hospodárskych budov v celkovej hodnote 
38 960 zlatých. Na zmiernenie nešťastia poslala 
aj Mária Terézia 1200 zlatých. Ničivejším bol po-
žiar, ktorý vypukol 19. júla 1882 počas veľkého 
sucha a silného vetra. Pohltil 72 domov s hos-
podárskymi budovami a početným dobytkom. 
Poškodil aj ovocné stromy a včelíny. Škoda bola 
vyčíslená na 200 000 zlatých. Pri tomto požiari 
úspešne zakročil hasičský zbor.45

Pri potoku Čierna voda (Schwarzbach) vzni-
kol v r. 1705 podzemný požiar rašeliny na rašeli-
nisku Trstinné lúky (Rohrwiesen), ktorý nebolo 
možné uhasiť ani vykopaním priekop. Plamene 
pomohol uhasiť až dážď a podľa Samuela We-
bera požiar zanechal popol v troch vrstvách 
– vrchná v hrúbke 1 palca bola sivá, stredná 
v hrúbke 3 palcov červenkastá a spodná v hrúb-
ke 2 palcov žltá.46

Už v r. 1844 mesto malo tri veľké a štyri malé 
ručné striekačky, štyri vozy na vodu, dvanásť 
kožených vedier, šestnásť veľkých hákov a osem 
hasičských rebríkov. Vtedy postavili i požiarnu 
zbrojnicu.

Veľký vplyv na život obyvateľov mali rôzne 
výčiny počasia. V r. 1614 urobil veľké škody ľa-
dovec. 29. augusta 1617 sa po prudkom lejaku 
utopilo na paši 80 kráv. Nezvyčajne silné lejaky 
a búrky boli zaznamenané v rokoch 1620 a 1621. 
V jeseni 1635 povodeň odniesla dva domy. 28. jú-
la 1648 hrozná búrka trvala štyri hodiny a to sa 
zopakovalo ešte v tom istom roku 16. septem-
bra. 25. februára 1649 víchrica strhávala strechy 
a z rozbitých stodôl odnášala úrodu. 28. mar-
ca 1649 boli víchricou poškodené lesy, v rokoch 
1656 a 1662 postihli Belú lejaky spojené so ze-
metrasením, v r. 1699 vyčíňala víchrica tri dni 
a zničila mnoho domov. 5. a 6. augusta 1725 za-
mrzlo na paši veľa dobytka, 1752 sužovala Belú 
povodeň, 1753 víchrica narobila v lese veľké ško-
dy. Extrémne teplým bol február a začiatok mar-
ca 1763, keď obyvatelia začali obrábať polia. No 
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11. marca prišiel taký mráz, že zamrzla rieka Po-
prad, pomrzli ľudia, čo boli na cestách, a zamrz-
la aj voda v studniach. 1. mája 1767 napadlo toľ-
ko snehu, že sa osem dní dalo sánkovať. Ničivý 
ľadovec narobil škody v r. 1774 a 7. augusta 1783, 
pričom blesk zabil Tobiáša Greisingera spolu 
s koňmi na Krivom kúte a slúžku Jána Greba. 
V r. 1799 bola tuhá zima až do mája a obyvatelia 
museli dobytok kŕmiť slamou zo striech. Neoby-
čajne ničivá povodeň zasiahla mesto v r. 1813. 
23. augusta 1863 pri silnom snežení zmrzol To-
biáš Weisz a sedem koní. Snehu napadlo toľko, 
že sa dalo sánkovať aj 17. – 19. mája 1867. 

Neúrodnými rokmi boli  roky 1645, 1821, 
1822, 1830, 1847, 1869, 1879, 1881, 1884, 1885 a 1891. 
Kobylky ničili úrodu v rokoch 1338, 1340, 1474, 
1544, 1546 a 1782.

Postrachom bol mor dobytka v r. 1641. 
V r. 1676 vyhynul skoro všetok dobytok, podob-
ne to bolo aj v rokoch 1716 a 1766. Od augusta do 
októbra zahynulo 500 kusov dobytka. Zvieratá 
zahynuli aj v rokoch 1807, 1808, 1854 a 1863.47

Daňové zaťaženie 

Dane zo zálohovaných miest boli základom príj-
mov poľských panovníkov. Rozpočítaval ich gróf 
provincie s daňovou komisiou.48 Mestá sa usilo-
vali platiť dane predovšetkým z mestských príj-
mov, najviac z mlynov a iného spoločného ma-
jetku. Ak to nestačilo, zdaňovali jednotlivých 
obyvateľov. Poslednou možnosťou boli pôžičky, 
za ktoré ako záruku dávali do zálohu mestské 
majetky, mlyny, výčapy a pod. Dane odvádzal 
spišskému starostovi gróf provincie, jemu boli 
zodpovední richtári jednotlivých miest. Ak dane 
nevybrali načas, mohli byť za trest aj uväznení.49

Daňové zaťaženie zálohovaných miest pri-
chádzalo z viacerých smerov. Mestá finančné 

a hmotné prostriedky odvádzali poľskému pa-
novníkovi. Tieto dane mali spravidla miernejší 
charakter. Vysoké daňové zaťaženie bolo zo stra-
ny spišských starostov, v priamej úmere od ich 
osobných požiadaviek a charakteru. Obyvatelia 
museli odvádzať poplatky aj cirkevným hodnos-
tárom tak na poľskej, ako aj na uhorskej strane. 

Už bezprostredne po začiatku zálohu v r. 1412 
zaplatili spišské mestá spolu 200 mariek.50 Spiš-
ská Belá vtedy zaplatila 18 mariek a 12 nessigov. 

V rokoch 1459 – 1462 poľský kráľ Kazimír IV. 
Jagelovský tromi listinami zakázal svojmu kapi-
tánovi Preslavovi z Dimošíc a jeho služobníkom 
vyberať od zálohovaných miest daň a naturálie 
mimo stanovených súm a termínov, požičiavať 
si od nich peniaze bez vrátenia, či inak ich utlá-
čať a trestať.51 

Poľský snem v rokoch 1562 – 1563 nariadil 
popis kráľovských majetkov a ich príjmov. Touto 
prácou boli poverené trojčlenné komisie, ktoré 
začali svoju prácu v spišských mestách v r. 1564. 
Mor prekazil túto činnosť a dane boli vypočíta-
vané iba na základe údajov z r. 1562.

Daň v r. 1562 zo Starej Ľubovne, Podolín-
ca, Hniezdneho a im prislúchajúcich obcí čini-
la 1533,11 uhorských zlatých florénov (ďalej len 
uh. fl.). Ľubica platila ročne 436,5 uh. fl., Spišská 
Nová ves 356,14, Spišské Vlachy 352,5 (pre po-
žiar v r. 1559 a v r. 1562 sa jej dočasne odpusti-
lo 139 uh. fl.), Spišské Podhradie 322,25, Spišská 
Belá 270, Vrbov 225, Tvarožná 225, Matejovce 180 
(pre spustošenie sa im odpustilo 30 uh. fl.), Po-
prad 142,5 uh. fl., Stráže pod Tatrami 120, Ruski-
novce 120 a Spišská Sobota 67,5 uh. fl. 52

Všetkých 13 spišských zálohovaných miest 
malo platiť kráľovskú daň ročne vo výške 3000 
uhorských zlatých florénov, a to v troch roč-
ných splátkach. V porovnaní s rokom 1412, keď 
13 miest platilo 200 strieborných mariek, bolo 
to veľmi veľké zvýšenie. Zaujímavé je, že mestá 
dane platili v uhorských zlatých florénoch a nie 
v poľskej mene. 

Podľa lustrácie 13 spišských miest v r. 1596 
mala Spišská Belá zaplatiť trikrát po 92 zlatých, 
teda ročne 276. Jakub Koval, mešťan Spišskej Be-
lej, mal výsadu, udelenú privilégiom, s povin-
nosťou platiť len 6 zlatých.53 Rovnaké poplatky 
zostali aj v r. 1664.54

Pre nevýslovné zaťaženie sa mestá v r. 1711 
obrátili na poľského kráľa Augusta II. Silného 
a poslali do Varšavy Jakuba Marciho zo Spišskej 
Soboty a tamojšieho farára Jána Krausza, aby 
mu predostreli všetky sťažnosti. Keď sa vrátili 
domov, správca Ľubovnianskeho hradu Anton 
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Koczanovicz ich dal uväzniť na Ľubovnianskom 
hrade, odkiaľ ich prepustil až po troch rokoch, 
a to iba vďaka neustálym prosbám a darom zá-
lohovaných miest.

Zúfalé mestá vyslali v r. 1713 k tomu istému 
kráľovi novú deputáciu. Svoje sťažnosti zhrnuli 
do týchto bodov: 1. poľský starosta Teodor Lu-
bomirski vyberá od nich pod zámienkou cirkev-
ného desiatku 8000 florénov, hoci ich mali od-
vádzať kňazi týchto miest; 2. pod titulom nony 
každoročne od nich vymáhal 21 000 poľských 
florénov; 3. nútil ich kupovať zlé a drahé harin-
gy, z čoho mestá mali hmotnú škodu; 4. zadar-
mo bral od miest obilie; 5. dragúni a iní vojaci 
jeho osobného pluku boli umiestňovaní v zálo-
hovaných mestách na účet miest; 6. rád uspora-
dúval nákladné hostiny a zábavy, ktoré museli 
mestá zaplatiť; 7. mestá museli posielať remesel-
níkov na Ľubovniansky hrad, museli ich stra-
vovať a platiť; 8. mäsiari týchto miest museli 
kupovať od ľubovnianskeho panstva dobytok; 
9. mladých ľudí starosta násilne zaraďoval do 
svojho vojska, chudobných si tam nechával a bo-
hatých museli rodičia za veľké peniaze vykupo-
vať; 10. bez náhrady im bral kone; 11. museli mu 
dávať povozy na jeho nákladné cesty do Viedne; 
12. dane a rôzne poplatky museli platiť krem-
nickými dukátmi; 13. Spišská Nová Ves muse-
la každý rok zadarmo dodať na Ľubovniansky 
hrad železo, meď, olovo, pušný prach a rôzne 
zbrane v hodnote viac ako tisíc zlatých; 14. na 
opravy Ľubovnianskeho a Podolínskeho hradu 
museli dodávať všetok potrebný materiál a re-
meselníkov zadarmo; 15. Teodor Lubomirski 
zobral obyvateľom týchto miest všetky zbrane, 
a preto museli nastúpiť na poľské hranice s ko-
sami, vidlami a cepmi; 16. na rôzne vojenské 
výdavky museli za 64 týždňov zaplatiť 16 000 
zlatých; 17. za pohorelcov týchto miest museli 
ostatní obyvatelia zaplatiť všetky dane a dávky 
bez akejkoľvek úľavy; 18. za to, že sa obrátili na 
poľského kráľa Augusta II. so svojimi sťažnosťa-
mi a žiadali zároveň aj nové potvrdenie svojich 
výsad, ich Lubomirski potrestal pokutou 5 000 
zlatých; 19. Teodor Lubomirski z kratochvíle vy-
menoval niektorého mešťana za kráľa, čo dotyč-
né mesto potom stálo 400 zlatých; 20. hoci tie-
to mestá mali starodávne právo voliť si svojich 
kňazov, Lubomirski im posielal takých, ktorým 
ľud nerozumel; 21. napriek tomu, že v Spišskej 
Novej Vsi stálo viac opustených domov, Lubo-
mirski žiadal všetky dane a dávky aj za ne; 22. 
Lubomirski bral dôchodok aj z papierne v Spiš-
skej Novej Vsi atď.

Kým deputácia išla s touto sťažnosťou do 
Varšavy a potom aj do Viedne k uhorskému pa-
novníkovi, správca Ľubovnianskeho hradu Ros-
smann dal uväzniť grófa a richtárov a dovtedy 
ich neprepustil z väzenia, kým mestá nezaplatili 
20 000 zlatých nedoplatku.55

6. júla 1745 poľský kráľ August III. nariadil 
správcovi Spišského starostovstva Andrzejovi 
Moszczenskému, aby od obyvateľov zálohova-
ných miest nevyžadoval neobvyklé roboty a po-
platky na vydržiavanie posádok hradov Ľubov-
ňa a Podolínec okrem nony, odvádzanie služieb 
pre úradníkov, aby rešpektoval ich právo slo-
bodnej voľby farára, richtára, právo odvolať sa 
k panovníkovi a aby od evanjelikov nežiadal 
nenáležité poplatky. Aby dodržiaval odpustenie 
poplatkov, od ktorých boli oslobodení v čase po-
žiarov a nešťastí, a rešpektoval pozemky a do-
my, ktoré nikdy neboli spoplatňované, aby oby-
vateľov nezruinoval.56 

V r. 1765 bola Belej vyrubená daň 11 307,15 
poľských zlatých.57

Daňové povinnosti zálohovaných miest si 
spišskí starostovia vysvetľovali svojsky. Okrem 
kráľovských finančných daní vyberali pre seba 
naturálne dávky. Obyvatelia zálohovaných 
miest zadarmo dodávali na hrad obilie, ľan, plát-
no, pivo, ryby, hydinu, zverinu, ovocie a pod. 
V r. 1681, keď zálohované mestá boli vyplienené 
Tököliho vojskom, Lubomirski prípisom 24. ja-
nuára od nich požadoval 22 850 zlatých ako ne-
doplatok na daniach a za dodané haringy žiadal 
ešte 6000 zlatých.58

Okrem toho mestá zaťažovali rôzne príleži-
tostné dary. Novozvolení grófi a richtári sa mu-
seli ísť po svojom zvolení predstaviť na Ľubov-
niansky hrad. Dary dávali aj na Nový rok, tzv. 
strenu, na mená, pri jubileách, svadbách a pod. 

Ďalším zaťažením bola každoročná bezplat-
ná doprava vína pre starostov, ktoré sa nakupo-
valo v Uhorsku alebo Nemecku. Vozili ho zvy-
čajne po rieke Poprad, ktorá bola splavná už od 
Podolínca. Cieľom bol Ľubovniansky hrad alebo 
Podolínec. Napr. v r. 1663 bolo víno dopravova-
né osemkrát a doprava zálohované mestá stála 
2063 zlatých v hotovosti.

V mestách museli v zimnom období bezplat-
ne kŕmiť ovce a dobytok ľubovnianskeho pan-
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stva a potom z nich určitý počet „dobrovoľne“ 
odkúpiť. Za uhynuté kusy obyvatelia museli za-
platiť. Rovnako museli „dobrovoľne“ nakupovať 
bryndzu. Napr. v r. 1759 musela Spišská Belá kú-
piť 8668 funtov bryndze. Mestá museli povinne 
odkupovať haringy, ktoré ľubovnianske panstvo 
nakupovalo lacno pri Baltickom mori a potom 
draho predávalo zálohovaným mestám.59 

K tomu ešte starostovia zaviedli povinné od-
vádzanie deviatej časti z úrody, tzv. nonu. Výš-
ku každej dane starosta oznámil grófovi, ten 
ju s daňovou komisiou rozpočítal na jednotlivé 
mestá, kde ju vyberal richtár. V r. 1765 platila 
Spišská Belá 11 400 zlatých. 

Pre obyvateľov miest bola najťažšou povin-
nosťou starostlivosť o vojsko. V rokoch 1714 – 1716 
zálohované mestá museli zaplatiť za ubytovanie 
a stravovanie poľskej armády 181 000 florénov. 
V r. 1717 zálohované mestá žiadali, aby boli oslo-
bodené od mimoriadnych poplatkov a tiarch. 
V tomto roku museli zaplatiť 4000 florénov na 
vydržiavanie dragúnskeho pluku, hoci Ľubica 
bola po veľkom požiari, podobne ako Spišská 
Belá, Poprad a Matejovce. V dôsledku veľkých 
tiarch mestá museli dať do zálohu svoje majetky. 
V rokoch 1718 a 1719 boli mestá zaťažené ďalšími 
dávkami pre vojsko vo výške 13 637 florénov.

Dňa 17. januára 1734 bol časťou šľachty za 
poľského kráľa zvolený August III. Na po-
moc mu prišlo 100 000 Rusov proti Stanislavo-
vi Leśczynskému, ktorého zvolila druhá časť 
poľskej šľachty. Starosta Teodor Lubomirski ako 
prívrženec Augusta III. umiestnil vojsko v Spiš-
skej Belej, Ľubici a Vrbove. Ďalšie oddiely boli 
umiestnené v ostatných zálohovaných mestách. 
Ostali tu celé leto a mešťania sa o ne museli sta-
rať. V r. 1735 museli tieto mestá živiť dva oddiely 
husárov.60

Začiatkom 18. storočia sa zálohované mestá 
dohodli so správcom Ľubovnianskeho hradu na 
ročnej splátke tisíc zlatých dukátov.

Od r. 1710 platili všetky mestá 1025 zlatých 
dukátov kráľovskej dane a pod titulom intraty, 
t. j. príjmu pre poľského starostu, 2200 zlatých 
dukátov, ako desiatok 8000 florénov, ako koledu 

1116 florénov, na ubytovanie a stravovanie voj-
ska 1100 florénov, na táborenie vojska 500 floré-
nov, namiesto dodávky obilia 1320 florénov, na 
meniny starostu 576 florénov. 8000 florénov mali 
platiť ako desiatok kňazi z týchto miest, ale ak 
nestačili, suma sa mala vymáhať od miest. Uve-
dené odvody boli bez iných dávok, poplatkov 
a kontingentov v naturáliách, ktoré mestá mu-
seli dodávať zadarmo.

Podľa výkazov v r. 1765 mestá platili tieto 
dane: Ľubica 18 000 poľských florénov, Spišská 
Nová Ves 16 000, Spišské Vlachy 13 2000, Spišské 
Podhradie 12 650, Spišská Belá 11 400 a ostatné 
mestá menej ako 10 000 florénov, nad 3000 floré-
nov Stará Ľubovňa, Podolínec, Hniezdne, Spiš-
ská Sobota a Ruskinovce.

Starosta Peter Kmita v čase veľkého hladu 
a biedy v polovici 16. storočia vysielal plieniť zá-
lohované mestá, čo sa odrazilo vo vysťahovaní 
viacerých rodín.61

Poľský historik Roman Pollak o Spiši napí-
sal, že je to „zlote jablko na rodowym drzewie Lubo-
mirskich“. Ročne vynášal 6000 dukátov. Uviedol, 
že koncom 17. storočia ročný príjem starostov-
stva bol dvestotisíc zlotých. Mestá sa usilovali 
dane hradiť predovšetkým zo svojich príjmov, 
z mlynov a iného spoločného majetku. Keď to 
nestačilo, zdanili obyvateľov a nakoniec siahli 
k pôžičkám, za ktoré dávali do zálohu mestské 
majetky.62

Hospodársky život v mestách sa zlepšil až 
po nástupe Jerzyho Sebastiana Lubomirského 
z Wiśnicza, ktorý zaviedol daňové poriadky, 
a za jeho nástupcov Stanisława a Jerzyho Se-
bastiana Lubomirskovcov. Napriek tomu v ča-
se vlády Stanisława Lubomirského v r. 1626 si 
obyvatelia zálohovaných miest museli uctiť po-
hostením a darmi každého nového úradníka. V r. 
1643 Juraj Sebastián Lubomirski zaťažil záloho-
vané mestá ročným poplatkom 8 tisíc florénov. 
Len čo nastúpil Stanislav Heraklius Lubomirski 
do svojho úradu, zaviedol daň od každého ko-
mína (90 denárov) a daň z liehovín.63

15. novembra 1676 požiadal ľubický richtár 
Marci o zníženie daní a odpustenie nony. Uvie-
dol, že v Ľubici je veľká bieda, že mnohí ľudia ne-
majú ani kúsok chleba a hynie dobytok. Mnohí 
ľudia sa preto sťahovali preč z mesta a necháva-
li prázdne domy. O rok neskôr podobnú žiadosť 
napísala Spišská Belá, Vrbov a Tvarožná, ktoré sa 
okrem daňového zaťaženia museli starať o voj-
sko. Sťažnosti sa nestretli s porozumením. 

Zálohované mestá sa obrátili v r. 1703 so žia-
dosťou o daňové úľavy na ďalšieho z Lubomirs-
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kovcov Teodora. Teodor dal grófa aj s richtármi 
údajne pre nezdvorilú žiadosť uväzniť na Ľubov-
nianskom hrade a grófovi vyrubil 50-toliarovú 
pokutu. Iný daňový prípad bol vyriešený takto: 
Teodor pozval 27. júna 1703 grófa a richtárov zá-
lohovaných miest do Spišského Podhradia, kde 
žiadal od nich odhlasovanie nony. Tí však pro-
testovali a odvolávali sa na svoje výsady. 2. au-
gusta ich Lubomirski pozval do Spišskej Sobo-
ty a vyhlásil, že kto nebude súhlasiť s novou 
daňou, zaplatí 100 zlatých pokuty a bude uväz-
nený. Richtári už viac neprotestovali a s Lubo-
mirským uzavreli dohodu o každoročnej platbe 
21 000 poľských zlatých v hotovosti. Na mnohé 
sťažnosti zálohovaných miest uhorský panov-
ník Karol III. Teodora Lubomirského pokarhal. 
Ten však poprel všetky obvinenia. Dokonca si 
od grófa a richtárov vynútil osvedčenia, že od 
týchto miest nikdy nežiadal viac daní a že iba 
vojnové časy ho prinútili mestá viac zaťažiť. Od-
vtedy však svoje požiadavky predsa len znížil.

V 18. storočí vynášalo poľské starostovstvo 
150 000 poľských florénov ročne. Na porovna-
nie možno uviesť, že dva roky po vyslobode-
ní v r. 1774 všetkých 16 miest platilo spolu iba 
17 200 zlatých ročne.64

Starosta Henrik Brühl v súvislosti s prevza-
tím Spišského starostovstva v r. 1758 vykonal 
inventarizáciu majetkov a daňových povinností 
zálohovaných miest a obcí. 

Obchod 

Obchod zálohovaných miest s Poľskom nebol 
jednoduchý. Nie všetky z miest sa do neho ak-
tívne zapájali. Najväčší obchodný význam mala 
Spišská Nová Ves. Zálohované mestá konku-
rovali v blízkom okolí predovšetkým Levoči 
a Kežmarku. Keďže tie proti 13 mestám pod-
nikali rôzne akcie, uhorský kráľ Vladislav II. 
ich na žiadosť zástupcov zálohovaných miest 
v r. 1499 napomenul a zdôraznil, že obyvatelia 
spomenutých miest majú staré právo slobodne 
dovážať tovar z Krakova a iných poľských miest. 
24. februára 1499 ten istý panovník zakázal Le-
vočanom zadržiavať vozy a tovar smerujúce 
z Poľska do 13 spišských miest a svojím privilé-
giom pre všetkých 13 spišských miest umožnil 
obchodovať s Poľskom a vyvážať všetky tova-
ry v akomkoľvek množstve.65 V r. 1524 sa zastal 
13 miest pred Kežmarkom a Levočou Ľudovít II. 
Panovník Ferdinand I. v r. 1560 zakázal Levoči 
uplatňovať voči 13 mestám právo skladu.66 

Na príhovor Petra Kmitu kráľ Žigmund II. 
August v r. 1551 nariadil všetkým poľským mýt-
nikom, aby od obyvateľov 13 miest, Starej Ľu-
bovne a Podolínca nevyberali staré mýto, lebo sú 
od neho oslobodení. V r. 1554 ten istý panovník 
vydal príkaz, aby všetkých obyvateľov 13 miest, 
ktorí sa môžu preukázať príslušnými výsada-
mi, nehatili v slobodnom obchode, nežiadali od 
nich iné poplatky, len obvyklé mýto a správali 
sa k nim tak, ako k obyvateľom ostatných poľ-
ských miest. Deputácia zálohovaných miest po-
dala sťažnosť poľskému kráľovi Žigmundovi II. 
Augustovi. Kráľ 25. júna 1563 povolil týmto mes-
tám voziť železo, meď a oceľ do Poľska, kupovať 
a vyvážať soľ z Bochne a nie zo skladu v Starom 
Sandeci (Sączi) a slobodne obchodovať po ce-
lom Poľsku.67

V zálohovaných mestách bolo pomerne málo 
skutočných obchodníkov. Zväčša sa do diaľkové-
ho obchodu zapájali viac ako priekupníci a fur-
mani. Vedľajšia obchodná cesta spájajúca Uhor-
sko s Poľskom viedla povodím rieky cez Spišské 
Hanušovce, Reľov, Slovenskú Ves, Spišskú Belú, 
Kežmarok až do Levoče.68 Pri cestách stavali vo-
ziarne, ktoré slúžili na oddych kupcom i zviera-
tám. 

Medzi voziarne, ktoré boli postavené pri tzv. 
Poľskej ceste, patrila i voziareň v Spišskej Be-
lej, ktorá bola v budove hostinca stojaceho pri 
ceste na hlavnej križovatke (objekt bol zbúra-
ný koncom 60. rokov 20. storočia počas úpravy 
cesty a výstavby autobusovej zastávky). Ďal-
šou voziarňou – hostincom bol objekt na Šar-
panci (zhorel po 2. svetovej vojne) a tretím ob-
jektom v chotári Spišskej Belej bola voziareň 
– hostinec v Tatranskej Kotline, terajšia Čarda. 
Bohatí kupci sa voziarňam vyhýbali. Nocovali 
v mestečkách a mestách, v ktorých boli hostince 
pre kupcov vybavené všetkým pohodlím. Cie-
ľom kupeckých karaván boli aj opevnené hrady 
a kláštory.69

63  VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves..., s. 123 – 124.
64  VOJTAS, Jozef (zost.): Ľubica..., s. 30 – 33.
65  ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské 

Podhradie..., s. 20; PAVLÍK, Eduard: Hospodárske 
pomery..., s. 31.

66  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá v poľskom zálohu..., 
s. 73, 74.

67  VOJTAS, Jozef: Ľubica..., s. 85; SUCHÝ, Michal: Spiš-
ské mestá v poľskom zálohu..., s. 78.

68  RUCIÑSKI, Henryk: Stosunki z Węgrami (do 1770 
r.). In: ADAMCZYK, Mieczyław: Dzieje miasta 
Nowego Targu. Nowy Targ 1991, s. 143.

69  OLEJNÍK, Ján: Slúžili ustatým kupcom. In: Vysoké 
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Napriek rozvoju remesiel sa v Spišskej Belej 
obchodníctvo nepresadilo, lebo každý remesel-
ník si predával tovar sám. Prvý záznam o ob-
chodníckej činnosti pochádza z 27. augusta 1819, 
keď Ján Scholtz dostal povolenie ako prvý ob-
chodník na vykonávanie tejto živnosti. Nemal 
však žiadny obchod. V r. 1821 Ján Scholtz otvo-

duché, lebo vážnym hospodárskym konkuren-
tom mesta bolo kráľovské mesto Kežmarok. Žig-
mund I. Starý 12. októbra 1535 povolil Spišskej 
Belej konať týždenné trhy, a to ako náhradu pre 
obyvateľov, ktorých postihol ničivý požiar. Pri-
vilégium umožňovalo kupcom i predavačom 
kupovať a predávať tovar na trhu, alebo ho tu 
vymieňať a bezpečne sa vrátiť domov.72 

Poľský kráľ Žigmund III. Vasa udelil 4. ja-
nuára 1607 Spišskej Belej právo na dva výročné 
trhy, a to na sviatok sv. Antona (17. januára) a na 
sviatok apoštola a evanjelistu sv. Matúša (24. 
februára), čo vzbudilo vlnu nevôle v okolitých 
mestách.73 Ako prví proti rozšíreniu výsad vy-
stúpili obyvatelia Liptova. Liptovská župa po-
dala proti nemu protest 6. augusta 1607. Spišská 
župa urobila také protiopatrenia, že preložila 
výročné jarmoky zo Spišskej Soboty do Hrabu-
šíc, zo Spišského Podhradia do Krompách a zo 
Spišskej Novej Vsi do Markušoviec.74 Obyvatelia 
Kežmarku žiadali potrestať finančnou pokutou 
12 zlatých každého, kto sa odváži prísť na jar-
mok do Spišskej Belej, a usilovali sa dosiahnuť 
zákaz týždenných trhov v tomto meste. Kež-
marský notár Sebastián Ambrózy odcestoval do 
Viedne so žiadosťou, aby sa proti Spišskej Belej 
exemplárne zakročilo. Kráľ Matej II. vyhlásil, že 
Spišská Belá nedostala takéto práva od uhor-
ských panovníkov a konanie trhov a jarmokov 
v Spišskej Belej zakázal. Pri pokuse o porušenie 
tohto zákazu jej malo byť odňaté právo užívať 
lesy a pastviny, mal byť zhabaný dobytok a Belá 
mala byť zbavená aj ostatných slobôd. Ostatné 
mestá však mali byť chránené proti akýmkoľvek 
represiám, lebo sa zaviazali, že budú zachovávať 
uhorské zákony. Na revanš ľubovniansky kapi-
tán zakázal pod trestom straty majetku, cti a ži-
vota obyvateľom ostatných 12 miest navštevovať 
kežmarské jarmoky. V záujme dobrých vzťahov 
kráľ Matej ustúpil. Spišská Belá získala od poľ-
ských panovníkov viaceré trhové výsady, ktoré 
nakoniec potvrdili i uhorskí panovníci.75

Poľský kráľ Ján II. Kazimír potvrdil 20. februá-
ra 164976 privilégium týždenných trhov z roku  
1535 a 30. septembra 1667, v ktorom sa okrem tr-
hov spomínajú aj 3 jarmoky.77 Kráľ Michal Ko-
rybut Wiśniowiecki 30. septembra 166978 po-
tvrdil a konfirmoval výsady Jána Kazimíra z r. 
1667. K výsadám sa v listine vrátil 5. apríla 173979 
aj kráľ August III. Dokonca ich 13. augusta 1739 
potvrdil aj cisár Karol VI.,80 5. júna 1778 Mária 
Terézia a (3. mája 1811) František Jozef I.81. Pod-
ľa týchto privilégií Spišská Belá mala právo ko-
nať týždenné trhy a 7 dvojdňových jarmokov 

Tatry XXVI, 1987, č. 4, s. 24 – 25.
70  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 200.
71  ŠA LE: SÚ K 2742/1854.
72  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1535 perg. 
73  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1607 

perg. 
74  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších de-

jín remesiel a obchodu v Spišskej Belej. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Spišská Belá. Bratislava 1971, s. 83; 
WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 205 
– 208.

75  SUCHÝ, Michal: Spišské mestá..., s. 80.
76  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB, 10062/1649 perg., 

z tejto listiny sa zachoval aj papierový odpis: MM SB, 
bez sp. č. /1649 perg.

77  Spišská kapitula potvrdila v r. 1667 trhové privilégiá 
pre Spišskú Belú od Jána Kazimíra. ŠA LE, pobočka 
Poprad: MM SB, 10063/1667 perg.

78  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č. /1669 perg.
79  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č. /1739 perg.
80  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1739 perg.

ril v blízkosti radnice skromný obchod. Koncom 
19. storočia sa v Belej nachádzalo 7 obchodov.70 
V r. 1854 bol zriadený obchod s rozličným tova-
rom.71

 

Jarmoky a trhy

Obyvatelia Spišskej Belej získali veľmi dôležité 
trhové výsady až v 16. storočí, čo nebolo jedno-

Časť projektu hostinca na Šarpanci z roku 1856.
ŠA LE, pobočka Poprad
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v týchto termínoch: 17. – 18. januára, 11. – 12. 
apríla, 23. – 24. mája, 11. – 12. júla, 19. – 20. sep-
tembra, 21. – 22. novembra a 19. – 20. decembra. 
Počas dvojdňových jarmokov bol prvý deň jar-
mok kramársky a druhý deň dobytčí. Tým sa 
Spišská Belá stala významným trhovým a ob-
chodným mestom. Na konci 18. storočia Spišská 
Belá mala právo na viac jarmokov ako Levoča, 
dokonca aj viac ako ďalšie zálohované mestá.82 

1 cukrár (Gotlieb Hentschel), 1 hodinár, 2 gom-
bikári, 1 čiapkár, 1 zámočník, 1 mlynár, 1 tkáč, 
1 tkáč hodvábu, 9 košikárov, 1 hrnčiar, 3 malia-
ri, 2 chirurgovia (Karol Hentschel a Ján Scholtz) 
a 1 výrobca povrazov. Spolu 208 remeselníkov.88

Cechová organizácia vznikla na Spiši asi 
v polovici 14. storočia.89 Počas zálohu poľskí pa-
novníci podporovali rozvoj remesiel. Potvrdzo-
vali staré cechové artikuly, ktoré vydali uhorskí 

81  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./ 1811 perg.
82  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej..., s. 15; PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pome-
ry..., s. 26.

83  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1842 perg.
84  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších dejín 

remesiel a obchodu..., s. 83.
85  ŠA LE: Spišská župa 88/1897, 89/1897, VI.
86  SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie Spiš-

skej Belej..., s. 151 – 163.
87  ŠA LE: Provincia XVI spišských miest, grófsky ar-

chív: Inventarium der Starostei Zips E 6. Bližšie pozri 
CHALUPECKÝ, Ivan: Inventár spišského starostov-
stva..., s. 81 – 88; Ivan Houdek uvádza cech mäsia-
rov (17. – 19. storočie), koželuhov a kordovánnikov 
(IX. st.), kožušníkov (IX. st.), mlynárov a tesárov (IX. 
storočie a kramárov (IX. st.). Bližšie pozri: HOUDEK, 
Ivan: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943, s. 62.

88  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej..., s. 44 – 45.

V r. 184283 kráľ Ferdinand na žiadosť okolitých 
obcí povolil Spišskej Belej týždenný trh v piatok, 
namiesto dovtedajšej nedele.84 V r. 1897 trhový 
štatút mesta potvrdila Spišská župa.85

Remeselná a domáca výroba 

V Spišskej Belej sa remeselná výroba a cecho-
vý systém rozšírili až v 17. a 18. storočí. V r. 1689 
sa za pomoci rozhodnutia kongregácie Zväzu 
13. spišských miest zámožní obyvatelia Spiš-
skej Belej usilovali presadiť zásadu, že právo va-
riť a čapovať pivo majú len majitelia tzv. veľkých 
domov.86 Podľa súpisu z r. 1758 tu bolo 26 reme-
siel a 255 remeselníkov. No do r. 1772 tu praco-
valo iba 5 cechov (ševci, kožušníci, farbiari, kraj-
číri a mäsiari).87

Stav remeselníctva dokumentuje inventár 
Spišského starostovstva z r. 1758 v porovnaní 
s ostatnými zálohovanými spišskými mestami 
(viď tabuľka na str. 87).

Podľa hlásenia správcu bývalých zálohova-
ných spišských miest Pavla Tisu bol v r. 1773, teda 
po skončení zálohu, v Spišskej Belej tento stav re-
meselníkov: 72 obuvníkov, 15 mäsiarov, 20 ková-
čov, 40 kožušníkov, 19 krajčírov, 3 farbiari, 2 ko-
lári, 5 remenárov, 1 zlatník (Jakub Bene), 1 pekár, 

Listina poľského kráľa Žigmunda I. Starého z roku 1535, ktorou povoľuje konať trhy v Spišskej Belej. ŠA LE, pobočka Poprad

panovníci, vydávali nové na základe požiadaviek 
buď jednotlivých miest, alebo viacerých miest, 
ktoré tvorili súčasť zálohu. Nezriedkavým bolo 
potvrdenie cechových artikúl v rámci jedného 
mesta pre viaceré profesie.

Poľský kráľ Žigmund II. August potvrdil 
v r. 1551 artikuly cechu tkáčov, mäsiarov, kraj-
čírov a ševcov (obuvníkov) „piatich hornospiš-
ských miest“ – Spišskej Belej, Ľubice, Tvarožnej, 
Ruskinoviec a Vrbova. Vyhovel prosbe týchto 
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Baníci  - 4730  - 91  -  - - - -  - -  -  -  -  -  -
Cinári  -  -  1  -  -  - 1 - -  - -  -  -  -  -  -
Čižmári  -  52 34  4  -  - 9 - -  - 1  -  -  -  -  -
Debnári 3  10  8  6 3  1 3 3 2 2 3 2  - 3 3 2
Farbiari 3  11  -  1 5  - 1 1 -  - 1 - - 1 1 2
Garbiari  -  -  -  1 -  3  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Gombičkári 1  7  -  1 1  4 1 - -  -  -  -  -  -  -  1
Holiči  -  3  -  1  -  1  - - -  -  -  -  -  1  -  -
Hostinskí  -  -  -  -  -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  1
Hrebenári  -  3  1 -  -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Hrnčiari  -  4  -  1 1  1  - 1 -  -  -  -  -  3  - 5
Ihlári  -  1  1  -  -  1  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Kamenári  -  -  1  -  -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Klobučníci  -  4  -  1 1  2  - 2 -  -  -  -  -  -  -  -
Kolári 2  6  -  2 2  - 1 - - 1 2  -  -  -  -  -
Kominári  -  1  -  -  -  1  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Košikári  -  1  -  1  -  - 1 1 - 4  -  -  -  -  -  -
Kordovánnici  -  5  -  1  -  1  - - -  -  -  -  -  -  -  -
Kotlári  -  8  2  - 3  3 5 1 -  - 1  -  -  -  -  -
Kováči 8  23 7 17 22 30 8 9 2 3  -  2  - 4 10 13
Kožušníci 7  34 23 10 40 11 5 1 4  - 2  -  2 7  - 14
Krajčíri 8  37 46 22 30 21 11 8 3 1 3  1  - 12 12 6
Kramári  -  3  -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  -  -  -
Ľanári  -  3  3  -  2 20  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -
Lekárnici  -  2  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Majitelia baní  - 80  -  8  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Maliari  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -
Mäsiari  9 40 17  8 21 25 12  4  5  -  5  1  - 10  2  3
Medovnikári  -  1  1  -  -  2  -  -  -  -  - 26  -  -  -  -
Mlynári  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24  -  -  -  1
Murári  -  6  4  5  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  7
Nožiari  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
Obchodníci  -  7  3  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Obuvníci 20 36 22 34 98 19 18 15 12  5  8  8  5 30 14 23
Olejkári  -  1  -  4  2  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  3
Organári  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ránhojiči  -  -  1  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Remenári  - 11  1  -  -  -  6  -  1  -  1  -  -  -  -  -
Rukavičkári  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Rybári  -  4  -  -  4  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -
Sedlári  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -
Sklenári  -  1  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  -  1
Stolári  -  5  1  4  4  2  2  -  -  -  1  -  -  2  -  1
Súkenníci 50 20  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Tesári  - 11  2  4  5 16  4  4  -  -  6  2  -  -  6  4
Tkáči  4 16  5  1  1  1  -  -  -  -  -  -  - 50  - 12
Tkáči látok  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Tokári  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Pekári  -  3  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
Zámočníci  1  4  -  5  1  1  1  -  1  -  -  -  -  2  3  3
Zlatníci  -  6  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -

Remeselníci v zálohovaných spišských mestách (r. 1758)
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remeselníkov o potvrdenie článkov a zvykov, 
ktorými sa doteraz riadili. Podľa toho môžeme 
usudzovať, že remeselníci boli združení v ce-
choch už pred rokom 1551. V Spišskej Belej mali 
jednotlivé cechy pridelené oltáre v kostoloch.90 

K najstarším cechom patrili obuvníci. V roku 
1649 im mesto Belá potvrdilo cechové artikuly.91 
Známa je pečať z r. 1682. V listine z r. 1689 mesto 
Podolínec potvrdilo výsady obuvníckeho cechu 

Cech sa spomínal aj v r. 1908, už po zániku 
cechovej organizácie v r. 1872. V 19. storočí be-
lianski obuvníci dodávali svoje výrobky pre voj-
sko. Napr. v r. 1804 vyrobili 400 párov obuvi po 
2 zlaté za pár. Obuvníci mali oltár sv. Štefana 
a sv. Ladislava. Ochraňovať ich mal sv. Krišpín. 
Voľby do vedenia cechu sa uskutočňovali kaž-
doročne. Známe sú tieto mená obuvníckych 
majstrov: Jakub Joni (1689), Tobias Roth (okolo 

89  KURUC, Jozef (zost.): Spišská Nová Ves 1..., s. 82.
90  HOUDEK, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku..., s. 71; 

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Popradu..., s. 94; 
VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších dejín 
remesiel a obchodu..., s. 79 – 82.

91  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1649 perg.
92  Tamže, MM SB bez sp. č./1689 perg.
93  Tamže, MM SB bez sp. č./1758 perg.
94  Tamže, MM SB bez sp. č./1760 perg.

Výučný list obuvníka Antona Tuchmachera z roku 1788. ŠA LE, pobočka Poprad

v Spišskej Belej a povolilo predávanie ich výrob-
kov v Podolínci.92 Tieto výsady potvrdil aj spiš-
ský starosta Henrik Brühl v r. 175893 a poľský kráľ 
August III. Sas v r. 1760 s doložkou, že belianski 
obuvníci môžu svoje výrobky predávať aj v Starej 
Ľubovni, v Podolínci a v Hniezdnom.94 Starosta 
Karol Brühl v r. 1764 obuvníkom potvrdil výsa-
dy v tom istom znení.95 Štatúty cechu potvrdila aj 
v r. 1779 Mária Terézia. V r. 1783 získali obuvníci 
nový štatút, v ktorom sa písalo, že žiadni obuvní-
ci, garbiari a kordovanníci usadení v Belej nesmú 
vyrábať výrobky bez toho, aby sa nestali členmi 
cechu. František I. v r. 1825 potvrdil artikuly pre 
garbiarov, obuvníkov a čižmárov. V rokoch 1680 
– 1789 tu pracovalo dohromady 408 tovarišov 
väčšinou zo Spišskej Belej, Ružomberka, Prešo-
va, Podolínca, Spišskej Soboty, Sabinova, Levoče, 
Kežmarku, Starej Ľubovne a pod.

r. 1722), Johann Weisz (okolo 1796). Po zrušení 
cechov v r. 1880 vzniklo združenie garbiarov 
a obuvníkov, ich štatút bol schválený o rok skôr. 
Predsedom združenia sa stal beliansky majiteľ 
továrne na obuv Johann Weisz a podpredsedom 
majiteľ garbiarne Augustín Kaltstein. Johanna 
Weisza odmenil v r. 1882 Krajinský priemysel-
ný spolok striebornou medailou za konkuren-
cieschopnosť združenia a v r. 1885 na Krajinskej 
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výstave dostal bronzovú medailu za pokrok 
a znovu za konkurencieschopnosť. Prostred-
níctvom spolku spišskobelianski podnikatelia 
predávali obuv armáde a vyvážali ju do iných 
miest. Chybné výrobky predával Johann Lahm 
žandárom. Johann Weisz zostal na čele spolku 
do r. 1887, keď na jeho miesto zvolili Friedricha 
Weisza. Johann Weisz sa stal viceprezidentom. 
V r. 1890 patrilo do spolku 80 majstrov, 40 učňov 

cechmajstrom Valentín Türck. Jedným z krajčír-
skych majstrov bol Tomáš Dreypfennig, ktorý sa 
v r. 1665 narodil v Podhoranoch, v r. 1673 sa vy-
učil v Levoči a majstrom sa stal v r. 1726.98 

Krajčíri sa starali o oltár sv. Mikuláša a ich 
patrónom bol sv. Ján Krstiteľ, ktorý bol aj pat-
rónom kožušníkov. V r. 1648 gróf 13 spišských 
miest potvrdil belianskym krajčírom dohodu 
medzi krajčírskymi cechmi v Kežmarku, Spiš-

95  Tamže, MM SB bez sp. č./1764 perg.
96  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších dejín 

remesiel a obchodu..., s. 79 – 81.
97  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č. /1639 – od-

pis cechových artikulov krajčírskeho cechu z Kež-
marku pre krajčírov v Spišskej Belej; Odpis štatútu 
krajčírskeho cechu z roku 1607 z roku 1735, bez sp. 
č./1735. 

98  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č. /1665; bez 
sp. č. 1674; bez sp. č. /1726 – majstrovská kniha.

99  Tamže, MM SB bez sp. č. /1648.
100  Tamže, MM SB bez sp. č./1829.
101  Tamže, MM SB bez sp. č./ 1875.
102  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 180 

– 182; VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo star-

Pečiatky cechov (zľava): mäsiarskeho (r. 1630),  kováčskeho (r. 1748), zámočníckeho a puškárskeho (r. 1818), 
kožušníckeho (r. 1841). Kronika mesta Spišská Belá, Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

a 35 tovarišov, ktorí tvorili vlastný zväz. Ročne 
platili poplatok 1 zlatý.

Kožušnícky cech existoval od r. 1639 do roku 
1872, teda 233 rokov. Prvým známym majstrom 
bol Adam Schitz a posledným Karol Gabriel. Vy-
rábali kožušinové kabáty, bundy a čiapky. Ročne 
tu pracovalo okolo 30 majstrov a asi toľko tova-
rišov a učňov. Zachovali sa jeho štatúty z r. 1696 
a pečať z r. 1841.96

Archívne dokumenty cechu krajčírov pochá-
dzajú z r. 1639 a pečať z r. 1640. Cech bol činný 
233 rokov a spolu mal 205 majstrov. V r. 1639 si 
krajčíri vyžiadali štatút od krajčírskeho cechu 
v Kežmarku a v tom istom roku si ho dali po-
tvrdiť.97 Veľkým vyznamenaním pre nich bolo, 
že si tu dával šiť šaty aj veliteľ hradu Ľubovňa 
Pavol Čaplinský (Czaplinszky). V roku 1639 bol 

skej Sobote a v ostatných hornospišských mes-
tách o výklade cechových artikúl.99 Artikuly 
mal cech potvrdené aj Františkom I. v r. 1829.100 
Belianski krajčíri sa učili aj za hranicami svoj-
ho mesta, o čom svedčí výučný list pre Andre-
ja Mayera zo Spišskej Belej od cechu nemeckých 
krajčírov v Pešti.101

Belianski farbiari pôvodne patrili do spoloč-
ného cechu farbiarov v Levoči. Rozdeľovali sa 
na dve skupiny – Schönfärber a Schwarzfärber 
(farbiarov, ktorí farbili s rôznofarebnými farba-
mi, a farbiari, ktorí farbili čierno-bielo). Z vyro-
bených látok boli najobľúbenejšie modrotlačové 
sukne a vojenské kabáty. Vlastný cech si v Belej 
založili až v r. 1818. V rokoch 1818 – 1841 k tunaj-
šiemu cechu postupne zavítalo až 420 vandru-
júcich tovarišov Uhorska, Rakúska, Nemecka. 
Evidovaných máme 15 majstrov. Patrónom far-
biarov bol sv. Šimon, zástavu mali modro-pur-
purovú. V znaku cechu bola zlatá mandľa na 
modro-purpurovom poli.102 

Mäsiarsky cech je doložený v r. 1551. Artiku-
ly mu potvrdil poľský kráľ Žigmund August na 
žiadosť spišského starostu grófa Petra z Višniča 
(von Viśnicz). Zachoval sa jeho štatút z r. 1629. 
Najvýznamnejšou udalosťou v živote cechu bol 
majstrovský sprievod, ktorým sa uvádzal do ce-
chu nový majster. V sprievode šli majstri obleče-
ní do slávnostného odevu. Ten pozostával z čer-
vených čiapok, červených viest so striebornými 
gombíkmi, červených nohavíc a čižiem s ostro-
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hami. Majstri boli v sprievode obklopení učňa-
mi. V strede sprievodu niesli vykŕmené, často aj 
namaľované a kvetmi ozdobené zviera – ovcu, 
prasa alebo teľa. Nechýbala ani muzika. Zabitie 
zvieraťa na bitúnku bolo považované za vykona-
nie majstrovského diela (Meisterstück) a mäso 
bolo použité na majstrovskú hostinu. Túto uda-
losť zaznamenali do protokolu. Napr. v r. 1788 
sa stal majstrom Eliáš Lang, ktorý okrem maj-
strovského diela musel zaplatiť do pokladnice 
2 Rfl., 2 Rfl. ako vstupné a 15 Rfl. majstrovský 
poplatok, „pokutu“ 4 Rfl. Okrem toho 100 fun-
tov hovädzieho mäsa, 90 funtov bravčového 
mäsa a polovicu teľaťa, k tomu veľký a malý sud 
piva, 12 funtov masti a 4 pinty vína. V r. 1784 bol 
cechmajstrom Jakub Ambrosy, 1819 Jakub May-
er, 1824 Ján Greb. 

Mäsiari sa dostávali často do sporov pre li-
mitácie mäsa na trhu, predaj mäsa chorých zvie-
rat a pod. Boli v častejšom spojení s mäsiarmi 
z Podolínca. 14. apríla 1812 sa mäsiari vzbúrili 
a 21. apríla 1812 17 majstrov spísalo požiadavky 
na zmenu svojich práv a privilégií. Žiadali, aby 
mohli sekať mäso, čiže ho predávať. Ak by sa im 
to neumožnilo, hrozili, že svoje privilégiá vrátia 
a odídu. To si mesto nemohlo dovoliť. Mäsiari zo-
stali pod podmienkou, že sa im dovolí voľne pásť 
1100 baranov, že dostanú pastiera pre niekoľ-
ko volov v lokalite Breite Feld, že dostanú koňa 
a drevo na výrobu šindľov a lavíc. Mäsiari mali 
svoj Banklocal v strede mesta na mieste neskor-
šej kaviarne. V r. 1872 mesto odkúpilo budovu 
Banklocalu, ktorú v tom istom roku zbúralo a na 
jej mieste postavilo tesne pri radnici honosnú ka-
viareň, neskôr známu pod názvom hotel Belá. 
V budove bolo neskôr zriadené kino a boli tu aj 
ďalšie zariadenia. Pri oprave radnice v r. 1971 sa 
stavebne i spoločnou strechou obe budovy spoji-
li do dominantnej dvojbudovy. Weber (1892) uvá-
dza postavenie tejto kaviarne už v r. 1871. 

Tento spolok žil čulým spoločenským a kul-
túrnym životom. V Belej sa mäsiari starali o ol-
tár Panny Márie, svoj sviatok mali na Hromnice 
a ich patrónom bol sv. Matej alebo aj sv. Lukáš. 
Mali purpurovo-zlatú zástavu, v znaku topor 
a zlatého vola v purpurovom poli.103

Artikuly stolárskeho cechu 16 spišských 
miest vydala Mária Terézia v r. 1782.104 Cecho-
vá kniha sa zachovala z rokov 1783 – 1848. Ar-
chívne dokumenty cech dokladujú aj v r. 1872. 
Patrónom stolárov bol sv. Róchus. Mali modro-
-striebornú zástavu. V r. 1784 sa sťažovali magis-
trátu na umeleckých sústružníkov obchodujú-
cich v Kežmarku pre ich kontribučné platby.

V r. 1806 sa spomínajú mediari, pri ktorých 
boli zrejme organizovaní aj zlatníci.105 

Okolo r. 1807 sa v dokumentoch spomínajú 
súkenníci. Keďže sa koncom 18. storočia rozší-
rila výroba súkna, v r. 1815 súkenníci požiadali 
o dovolenie postaviť valchu, na čo 28. februára 
1815 dostali povolenie. 4. januára 1817 požiada-
li súkennícki majstri Kristián Rausch a Peter 
Tropp, aby túto valchu mesto vzalo pod ochranu 
pred dolným mlynárom Jurajom Bergom. 17. ja-
nuára toho istého roku boli vydané veľmi prísne 
cechové artikuly. Ďalší štatút bol vydaný v r. 
1828, v ktorom sa potvrdzoval prenájom novej 
valchy vybudovanej mestom. V r. 1844 prevzal 
pozemok a valchu súkennícky cech. Valchu od 
r. 1828 spravovali 12 rokov zadarmo Jakub Ren-
ner, Pavol Frank a Fridrich Rusch, potom platili 
6 fl. ročne.106

Klobučnícky cech existoval ešte v r. 1825. 
22. novembra 1832 bol obnovený na základe no-
vých privilégií. V r. 1834 bol cechmajstrom Samu-
el Gally. Zámočnícky cech združoval výrobcov 
ostrôh, puškárov a hodinárov. Ich štatút pochá-
dzal z r. 1828, cechová truhlica z r. 1817 a pečať 

ších dejín remesiel..., s. 81 – 82.
103  WEBER, Samuel: c. d., s. 193 – 198.
104  ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. č./1782.
105  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: c. d., s. 81; WE-

BER, Samuel: c. d., s. 198.
106  PAVLÍK, Eduard: Hospodárske pomery..., s. 39; WE-

Majstrovská kniha krajčírov z roku 1698.
ŠA LE, pobočka Poprad
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z r. 1818. Mali patróna sv. Petra. Koncom 19. sto-
ročia pracovali títo remeselníci samostatne. 

K najstaršiemu cechu v meste patrili ková-
či, ktorí mali spoločný cech s kolármi. Ich pat-
rónom bol sv. Eligius. Cech pekárov vznikol 
v r. 1829. Známy bol cech pivovarníkov a slád-
kov. V r. 1761 sa v Belej spomína Spolok slád-
kov, ktorý svoju produkciu sladu predával pivo-
varníkom a liehovarníkom. V tomto roku bolo 
40 sladovníckych majstrov, veľa tovarišov a uč-
ňov, v r. 1818 pracovalo ešte 12 sládkov. Spolok 
pivovarníkov existoval ešte v r. 1846.

V Belej pracovali aj viacerí baníci, ktorí sa 
prevažne venovali hľadaniu pokladov. K nim 
patrila rodina Langová. 107

Počiatky priemyselnej výroby a hospodársky 
život obyvateľov v 19. storočí

Doznievajúce cechové zriadenie a veľký reme-
selnícky potenciál dal v Spišskej Belej možnosť 
postupnej premeny ručnej výroby na strojovú. 
Takto tu vznikli viaceré menšie podniky, ktoré 

preberali výrobné prvky a postupy zo zahrani-
čia. S rozširujúcou výrobou začali zamestnávať 
väčšie množstvo obyvateľov mesta.

Menej známa bola aktivita Tomasa Hoff-
manna, ktorý okolo r. 1801 žiadal povolenie na 
založenie papiernického mlyna na potoku Bie-
la (Belbach) v lokalite Kamenec (Stein) pri Len-
daku. Provincia mu ho dovolila postaviť, ale na 
inom mieste.108 

Domáca výroba v Spišskej Belej, tak ako vo 
viacerých mestách a obciach na Spiši, sa sústre-
ďovala hlavne na výrobu plátna. Spišské plátno, 
mocné, husté a trvanlivé, bolo kvalitou jedným 
z najlepších. Najviac farbeného plátna sa preda-
lo v strednom Uhorsku, kde sa nepestoval ľan. 
Najviac plátna sa predalo na štyroch výročných 
trhoch v Debrecíne a v Budapešti. Plátno do Poľ-
ska a Nemecka vozili furmani z Veľkej Lomnice, 
Spišskej Belej, Rakús a Strání pod Tatrami (Fol-
varky). Napr. v r. 1863 pripadalo pestovanie ľanu 
priemerne na pol jutra (jutro = 0,575 ha) na kaž-
dý dom. Celkovo to v Spišskej Belej bolo asi 200 
jutár ľanu. Okolo Turíc prichádzali poň obchod-
níci z Poľska, Grécka, Srbska a iných krajín. Do-
pravovali ho cez Debrecín do Sedmohradska, ďa-
lej do Rumunska a Turecka. V Spišskej Belej mal 
činnú dielňu J. Szimonisz až do konca 2. svetovej 
vojny a rodina Langová. V r. 1872 bolo v Spišskej 
Belej v cechu zapísaných 15 majstrov.109 

V domácnostiach sa vyrábalo veľa liehovín zo 
zrna, ale aj borovička z borievok. V r. 1809 bolo 

BER, Samuel: c. d., s. 199. 
107  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 199 

– 200.
108  Tamže, s. 200.
109  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších dejín 
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Majstrovská kniha krajčíra Juraja Sutorisa z roku 1712.  
ŠA LE, pobočka Poprad
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v belianskych domácnostiach celkovo 95 mede-
ných nádob na pálenie pálenky. Ženy vedeli ro-
biť rôzne druhy likérov.110

Dostatok hliny v belianskom chotári umožnil 
vznik novej tehelne (na mieste terajšieho Belian-
skeho rybníka). Stará tehelňa sa nachádzala pri 
Strážkach, kde sa hlina len ťažila, spracovávaná 
bola na inom mieste. Za tisíc tehál platili domáci 
po 10 a cudzí po 16 zlatiek. Vyrábalo sa tu viac 
druhov tehál, kachle i škridlice. Napr. v r. 1887 
bolo vyrobených 103 800 škridlíc a 146 200 te-
hál, v r. 1888 204 100 tehál, 550 škridlíc a 1150 ka-
chieľ. Za tisíc kusov tehál v r. 1888 platili domáci 
po 10 a cudzí po 12 zlatiek.

V r. 1790 bola zriadená prvá pec na vápno, 
ktoré sa pálilo z domácich zdrojov. V r. 1815 pre-
dávalo mesto 1 sud vápna po 1 zlatke a 15 graj-
ciaroch. V r. 1819 bolo vyrobených 241 sudov 
vápna.111

V r. 1875 bola založená továreň na likéry 
Kleinberger a syn, ktorá mala v rokoch 1914 
– 1919 5 zamestnancov. V r. 1888 bola založená 
borovičkáreň Adolf Gabriel, s jedným zamest-
nancom, ktorá zanikla v r. 1920. V r. 1914 vznik-
la Borovičkáreň Greb. Hospodársky liehovar bol 
založený v r. 1902, zamestnával 2 – 5 pracovní-
kov. Pivo sa od r. 1872 varilo v pivovare Júliusa 
Reicha a v pivovare Gejzu Szimonisza a Adolfa 
Szimonisza, založenom v r. 1870. V r. 1904 vznikol 
pivovar Viliam Hoffmann. Szimoniszov a Hoff-
mannov pivovar zanikol v r. 1926. Reichov bol 
pretransformovaný na spracovanie ovocia a les-
ných plodín a vystupoval pod značkou Zvara.

Vzostup kožiarskeho priemyslu do Spišskej 
Belej bol zaznamenaný koncom 19. storočia. 
V r. 1860 založili garbiareň Augustín Kaltstein, 
ktorá zanikla v r. 1913. Garbiareň Johann Gabriel 
založili v r. 1893; v rokoch 1914 – 1919 zamestná-
vala 2 – 3 pracovníkov. 

V r. 1870 založila firma Schulz-Pollák par-
nú pílu. Nevedno prečo túto pílu po 10 rokoch 
premiestnili do Podolínca. V r. 1908 vznikla píla 
Mora Kleinbergera, ktorá v r. 1914 zamestnávala 
58 zamestnancov a 46 v r. 1919. Firma Glesinger 
obchodovala s drevom od r. 1917. V r. 1919 v nej 
pracovalo 200 robotníkov. K nim patrili aj fur-
mani, ktorí zabezpečovali dovoz dreva.112

Pracovné možnosti pomohla rozšíriť železnič-
ná trať z Kežmarku do Spišskej Belej. S jej prípra-
vou sa začalo už v r. 1889 a s výstavbou v r. 1891.113 
V r. 1897 tu vypukli nepokoje pre nevyplatenie 
miezd. Zúfalí robotníci napadli žandárov a jed-
nému zobrali zbraň. Nepokoje sa skončili až ná-
silným potlačením.114 V rokoch 1891 – 1895 mesto 

riešilo problémy týkajúce sa výstavby železnič-
nej trate Spišská Belá – Podolínec, na ktorú pri-
spievali aj susedné obce.115 Začiatkom 20. storo-
čia malo mesto snahu vybudovať železničnú trať 
Spišská Belá – Nowy Targ, alebo Spišská Belá – 
Tatranská Kotlina – Halič.116

Koncom 19. storočia sa aj na Spiši rozširova-
lo telefonické spojenie, no už predtým, v r. 1860 
tu bola zriadená pošta.117 Medzi Spišskou Belou 

modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954, s. 28 – 29.
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120  Viktor Koromzay (16. 3. 1839 Kežmarok – 3. 1. 1917 

Kežmarok). Otec Ján Fridrich, obchodník, riaditeľ že-
leziarskeho podniku vo Viedni, matka Zuzana, rod. 
Cornidesová. Manželka Agnesa, rod. Nendtvichová. 
Navštevoval stredné školy v Kežmarku a v Miskolci, 
za obchodníka sa vyučil v Kežmarku. Bol obchod-
ným pomocníkom firmy Baitrock v Brezne, neskôr 

a Tatranskou Kotlinou sa telefonické spojenie 
uskutočnilo v r. 1894.118 Spišská Belá bola elektri-
fikovaná okolo r. 1898.119 

Z vkladov obyvateľov bola v r. 1869 vybudo-
vaná továreň na výrobu vriec a tkáčovňa plátna. 
Po krátkom trvaní a po finančnom krachu kú-
pil tieto továrenské budovy podnikateľ Juraj Ko-
romzay, ktorý s bratom obchodníkom a podni-
kateľom Viktorom Koromzayom120 a Teodorom 

Železničná trať z Kežmarku do Spišskej Belej.
Archív mestského úradu v Spišskej Belej
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Genersichom v nich v r. 1874 zriadil výrobňu 
zemiakového škrobu, cukru a spracovanie poľ-
nohospodárskych plodín. Okrem škrobu tu vy-
rábali aj sirupy a škrobový cukor. V r. 1882 bola 
postavená budova 121 a v r. 1903 firma odpredala 
továrenské objekty bývalému Ústrednému riadi-
teľstvu kráľovsko-uhorskej tabakovej réžie a vý-
robu škrobového cukru premiestnili do Spišskej 
Novej Vsi.

Na popud miestnych činiteľov vznikla v roku 
1898 na Zimnej ulici č. 34 továreň na tabak.122 Po-
schodová budova pozostávala zo šiestich miest-
ností, kancelárie a bytu. Ručne sa v nej vyrábali 
cigary. Na zaučenie pracovníčok, tzv. cigarošiek, 
boli detašované tzv. prejímačky (kvalitárky) z ta-
bakovej továrne zo Smolníka. Od r. 1929 táto bu-
dova slúžila školstvu. Na vybudovaní továrne 
mali eminentný záujem aj vládne orgány, lebo 
na Spiši sa začalo nebezpečne šíriť vysťahovalec-
tvo. Keďže vo svete rástol dopyt po cigarách, a tu 
začala najskôr ručná a potom strojová výroba ci-
gariet, bolo nutné postaviť novú a väčšiu tová-
reň. Na tento účel bola kúpená fabrika na výrobu 
škrobu od firmy Koromzay. Po asanácii objektov, 
okrem terajšej administratívnej budovy, bola v ro-
koch 1905 – 1913 vybudovaná moderná továreň, 
v r. 1912 zavedený vodovod,123 v r. 1913 elektric-
ký prúd a kanalizácia.124 Tabaková továreň pozo-
stávala z trojpodlažnej výrobnej budovy, dvoch 
skladov, dielní, vodárne, kotolne a elektrárne na 

u Stadlera v Banskej Bystrici a na Pohroní, v rokoch 
1867 – 1889 majiteľom obchodu v Kežmarku. Predá-
val koloniálny tovar, porcelán a hračky, neskôr sa 
venoval hospodáreniu na svojom majetku. V r. 1887 
založil škrobáreň v Spišskej Novej Vsi a v r. 1894 
v Brodzanoch. Po období úpadku tradičného spra-
covania ľanu hľadal nové možnosti rozvoja výroby 
a odbytu plátna. V r. 1884 strojové zariadenie pre-
viezol do Kežmarku, kde rozšíril starú tkáčovňu. 
V r. 1872 založil Kežmarskú banku, úč. spoločnosť, 
ktorá oživila aj činnosť kežmarskej sporiteľne, bol aj 
kurátorom cirkevného zboru a členom školskej rady 
evanjelického lýcea. Bližšie: Slovenský biografický 
slovník III, K – L. Martin 1989, s. 184.

121  CAMBEL, Samuel (zost.): c. d., s. 449; ŠA LE: SŽ 
4312/1882.

122  ŠA LE: SŽ 494/1898.
123  ŠA LE: SŽ 9062/1912.
124  ŠA LE: SŽ 65/1913, 10 043/1913.
125  DÚBRAVSKÝ, František: K storočnici tabakových 

výrobkov v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal 
(zost.): Z minulosti Spišskej Belej. Spišská Belá 1997, 
s. 30 – 33.

126  ŠA LE: SŽ 6183/1879; CHALUPECKÝ, Ivan: Spišsko-
belianske spolky do roku 1918. In: GRIGER, Michal 
(zost.): Spišská Belá. Bratislava 1971, s. 54.

parný pohon. Súčasne bola postavená budova 
závodnej jedálne, 5 obytných víl a ubytovňa pre 
dochádzajúcich cezpoľných zamestnancov, ktorí 
sem chodili na týždňovky. V r. 1914 v továrni za-
mestnávali 465 pracovníkov a 320 v r. 1919.125

Hospodárske združenia

Remeselníci sa koncom 19. storočia združovali 
vo viacerých organizáciách, ktoré mali nahradiť 
ich cechové zriadenie. 

Spišskobelianska odvodňovacia a drenážna 
spoločnosť vznikla v r. 1875 a v r. 1879 jej Spiš-
ská župa potvrdila stanovy. Členovia sa zaväzo-
vali, že dajú na svojich pozemkoch urobiť všet-
ky melioračné práce, budú na ne prispievať a že 
odvodňovaciu sústavu budú spoločnými silami 
a prostriedkami udržiavať. Členstvo v družstve 
bolo doživotné a až do odvodnenia celého chotá-
ra aj dedičné. Hneď v prvý rok družstvo odvod-
nilo 851 katastrálnych jutár veľmi močaristých 
lúk, a to jednak drenážou, jednak otvorenými 
rigolmi. V r. 1875 družstvo malo 20 členov. Ma-
sovejšiu základňu získalo v r. 1881, keď tu bolo 
90 členov. Za 10 rokov už malo 400 členov a ka-
pitál 80 000 zlatých. Z neho dostávali členovia 
úver s 5 – 7% úrokom. Na jeho čele stál Juraj Ko-
romzay, predsedami dozornej rady boli Samuel 
Weber a dr. Greisiger. Sporiteľňa bola v Spišskej 
Belej založená v r. 1897.126

Spišskobelianske živnostenské spoločenstvo 
obuvníkov a garbiarov vzniklo v r. 1880. Po zru-
šení cechov v r. 1872 to umožnil zákon bývalým 
členom cechov, aby sa mohli združovať na zákla-
de dobrovoľnosti do živnostenských spoločen-
stiev. Cieľom spoločenstva bolo založiť si poklad-
nicu na podporu chorých, pohrebnú a penzijnú 
pokladnicu a udržiavanie korektných vzťahov 
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, na 
čo spoločenstvo malo vytvorenú zmierovaciu 
komisiu. Na zvyšovanie kvalifikácie remeselní-
kov zriadilo učňovskú školu. Keďže chceli zvýšiť 
svoju konkurencieschopnosť, založili úverovú 
pokladnicu. V 90. rokoch 19. storočia spoločen-
stvo splynulo so všeobecným živnostenským 
spoločenstvom.127 

V r. 1891 bolo založené Živnostenské spolo-
čenstvo a v r. 1892 mu boli schválené stanovy. 
Členstvo v ňom bolo povinné pre všetkých re-
meselníkov so samostatnou živnosťou. Malo aj 
úradnú právomoc udeľovať a evidovať výučné 
listy, živnostenské oprávnenia a viesť eviden-
ciu tovarišov. Bolo spoločné pre všetky živnos-
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ti. Pôsobil tu aj zmierovací výbor. Na zvýšenie 
kultúrnej úrovne členov a povznesenie spolo-
čenského života vzniklo pri ňom v r. 1903 živ-
nostenské kasíno.128

V r. 1881 vznikol Spolok obuvníckej a gar-
biarskej mládeže, ktorý si dal svoje stanovy po-
tvrdiť až v r. 1885. Na jeho čele bol Jakub Telt-
sch.129 

nícky spolok vznikol v r. 1860, mal 10 – 20 členov 
a prenajímal si poľovnícke revíry od mesta. Jeho 
činnosť bola však obmedzená, lebo poľovné re-
víry si prenajímalo okolité panstvo, napr. Karol 
Ludvigh. V r. 1896 boli členmi Juraj Koromzay 
sen., Juraj Koromzay jun., Fridrich Koromzay, 
Samuel Weber, Ján Ludvigh, August Gretzma-
cher, Sándor Belóczy a Ján Budovský. Podporu-
júcimi členmi boli August Gresch, August Kalt-
stein a Bold Bohuš.133

O ochranu a zdravotný stav domácich zvie-
rat sa staral Spolok na ochranu zvierat, ktorý 
vznikol v r. 1882 a v máji nasledujúceho roku mu 
boli potvrdené stanovy. Ako sa zdá, tento spolok 
nemal dlhé trvanie.

Rybársky spolok založili Beľania v r. 1889, 
keď im župa potvrdila aj stanovy. Okrem odchy-
tu rýb pravidelne zarybňoval potoky pstruh-
mi a inými lososovitými rybami. Prvé násady 
po 5000 kusov jeho členovia vypustili v r. 1890. 
Stanovy mal obnovené v r. 1912. Výbor v mene 
spolku prenajímal aj právo rybolovu.134 

Turistický ruch

Mnohé informácie o hľadaní pokladov a zlata 
uvádzali ako východisko mesto Spišská Belá. 
Cieľom mimoriadneho záujmu zlatokopov boli 
jaskyne. Stopy hľadačov pokladov s nástennými 
podpismi z rokov 1718 a 1731 sa našli aj pri ofi-
ciálnom objavení Belianskej jaskyne v r. 1881, je-
dinej verejnosti sprístupnenej jaskyni v Tatrách. 
Na sprístupnení sa podieľali obyvatelia Spišskej 
Belej.

Aj samotní obyvatelia Belej sa koncom 19. sto-
ročia zaujímali o tatranskú prírodu. V r. 1873 bol 
založený Uhorský karpatský spolok, ktorý bol 
v nasledujúcich rokoch iniciátorom sprístupňo-
vania Vysokých Tatier. K členom spolku patri-
li dr. Július Gabriel, dr. Armin Klein, lekárnik 

127  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 53 – 54.
128  ŠA LE: SŽ 2396/1892, 4367/1897, I.; 1310/1891; CHA-

LUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 55.
129  ŠA LE: SŽ 10344/1885.
130  ŠA LE: SŽ 3212/1885; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., 

s. 55.
131  ŠA LE: SŽ 181/1877, 343/1888, 316/1877; CHALU-

PECKÝ, Ivan: c. d., s. 53.
132  ŠA LE: SŽ 6803/1892; CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., 

s. 55.
133  ŠA LE, pobočka Poprad: Poľovnícky spolok v Spiš-

skej Belej 1895 – 1944. Cassabuch 1896 – 1918.
134  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 52 – 55; ŠA LE: SŽ 

Pečiatka Hospodárskej 
besedy v Spišskej Belej, 
založenej v r. 1875.
Kronika mesta Spišská 
Belá, Archív Mestského 
úradu v Spišskej Belej

29. apríla 1883 boli župou podpísané stanovy 
Spolku spišskobelianskych obchodníkov, v kto-
rého vedení bol Kornel Kaltstein a Jenő Krompe-
cher. Zastával záujmy miestnych obchodníkov, 
viedol ich k čestným a korektným obchodom, 
odstraňoval medzi nimi nevraživosť a staral sa 
o učňov.130 

Poľnohospodárske kasíno vzniklo v r. 1877, 
v r. 1888 hlásilo svoje majetkové pomery Spiš-
skej župe, ktorá mu až v r. 1892 schválila sta-
novy. Jeho cieľom bolo povzniesť všeobecné 
vzdelanie poľnohospodárov, pozdvihnúť poľ-
nohospodársku výrobu vo všetkých oblastiach, 
hlavne v oblasti hnojného hospodárstva, pesto-
vania krmovín, chov dobytka, lesníctvo, pasien-
karstvo, ovocinárstvo a včelárstvo. Jeho členovia 
sa školili na pravidelných schôdzkach, odobera-
li poľnohospodársku tlač, zakupovali poľnohos-
podárske stroje. V r. 1903 vstúpilo do Hospo-
dárskeho spolku Spišskej župy ako člen Zväzu 
župných vidieckych hospodárskych spolkov, 
kruhov a kasín. Na poľnohospodárskej výstave 
v Levoči v r. 1884 získali jeho členovia prémie za 
americké letné žito, zemiaky, borovičku, plátno 
a za mak.131 

Odbočkou Poľnohospodárkeho kasína v Spiš-
skej Belej bolo Družstvo na chov berkshirského 
plemena ošípaných. Vzniklo v rámci opatrení 
Ministerstva poľnohospodárstva. Každý člen sa 
zaviazal chovať 1 – 2 prasnice spomenutého ple-
mena.132

V tomto období boli zakladané aj ďalšie, dnes 
už tradičné združenia. Spišskobeliansky poľov-
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Ján Stepányi, obchodníci Kornel Kaltstein, Eu-
gen Krompecher a Samuel Weber, ktorý bol od 
založenia spolku až do svojej smrti belianskym 
miestnym dôverníkom spolku. V r. 1899 bolo 
v spolku 21 Beľanov. Okrem už spomenutých 
boli neskôr členmi aj riaditeľ Tatranskej Kotliny 
Baltazár Bohuš, lekár dr. Michal Greisiger a Au-
gustín Kaltstein.

Na stenách už spomenutej Belianskej jasky-
ne sa nachádzajú mená Michael Scholtz (1718), 
Thomas Mayer, Jakob Haas, Jakob Herzog (1731). 
V r. 1826 boli pri jej vchode hľadači pokladov 
Laurenz Gulden zo Spišskej Belej a Fábry z Kež-
marku, ale dnu nevkročili. Zabudnutý otvor 
našli 5. augusta 1881 belianski poľovníci Július 
Hus (Husz) a Ján Britz. Rozsiahlejší prieskum 
vykonali Augustín Kaltstein, Imrich Verbov-
ský a Ján Britz. Prvé orientačné zameranie uro-
bila početnejšia spoločnosť 25. augusta 1881, 
v ktorej bol aj Samuel Weber. Vďaka obetavej 
práci Augustína Kaltsteina, učiteľa Verbovské-
ho a s podporou mesta boli vykonané práce na 
sprístupňovaní jaskyne. 6. augusta 1882 jaskyňu 
slávnostne otvorili. Do r. 1883 odkryli Kaltstein, 
Verbovský a Britz všetky priestory, až do teraj-
šieho Dómu trosiek, a podstatne predĺžili pre-
hliadkový okruh umelým tunelom do Bieleho 
dómu. Záujem o jaskyňu si vynútil založenie no-
vej turistickej základne. Iniciátormi boli Imrich 
Ivánka a Augustín Kaltstein. Kalstein postavil 
viacero objektov, sám financoval prvú parko-
vú úpravu a prestavbu cesty z mesta po jasky-
ňu. Osadu volali spočiatku „jaskynným hájom“ 
– Barlangliget, v nemeckom preklade Höhlen-
hain. V slovenskom jazyku sa ujalo pomenova-
nie Tatranská Kotlina. V r. 1882 tu bol mestom 
postavený jednoduchý dom pre sprievodcu jas-
kyne Jána Kohúta. V r. 1883 tu už stála reštau-
rácia s dvoma ubytovňami a pätnástimi izbami. 
Za desať rokov bolo postavených 46 budov, z čo-
ho polovicu tvorili súkromné letohrádky. Hotel 
z r. 1885 s 27 izbami niesol meno mesta Spišská 
Belá. Vyhorel v r. 1942. Výlety do tejto oblasti sa 
uskutočňovali pod prísnym dozorom Kaltsteina 
a Webera. Kvôli lepšej prístupnosti bola v r. 1884 
postavená cesta, ktorá sa stala základom Cesty 

2785/1899, I.
135  PAVLARČÍK, Stanislav: Podzemná ríša Belianskych 

Tatier. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spiš-
skej Belej III. Spišská Belá 1997, s. 49; BOHUŠ, Ivan: 
Spišská Belá a Tatry. In: GRIGER, Michal (zost.): 
Spišská Belá II. Bratislava 1972, s. 75 – 77; ŠA LE: SŽ 
– pôžička mesta na elektrifikáciu v Tatranskej Kot-
line 13209/1896.

slobody. Kaltstein z vlastnej iniciatívy vybudo-
val hrádzu Zeleného plesa a takto rozšíril asi 
o tretinu jeho plochu. V r. 1894 dalo v Tatran-
skej Kotline mesto do prevádzky objekt Kasína 
a kúpeľný dom. Firma Eger vystavala vodné die-
lo na riečke Biela a 29. novembra 1896 osvetlila 
jaskyňu, ktorá sa zaradila medzi prvé elektricky 
osvetlené jaskyne v Európe.135
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Rímskokatolícka cirkev

Počiatky belianskej cirkvi

Počiatky belianskej cirkvi, podobne ako aj miest-
nej komunity, s ktorou bola neoddeliteľne spätá, 
siahajú ďaleko do obdobia pred prvými písom-
nými zmienkami. Slovanské pohanstvo s vlast-
nou mytológiou a kultom bolo potláčané prvou 
vlnou kristianizácie, ktorá na Spiš prenikla naj-
neskôr v 9. storočí. Zásluhu na šírení kresťan-
stva mali predovšetkým benediktínski mnísi. Tí 
uskutočňovali svoje vonkajšie i vnútorné misie 
zo Zobora pri Nitre, kde mali opátstvo svätého 
Hypolita. Počas vlády Svätopluka, keď k územiu 
Veľkej Moravy patrilo aj Vislansko (na dnešnom 
území Poľska), misionári putovali do severných 
oblastí povodím Váhu, Popradu a Dunajca.1

Náboženské pomery do roku 1918

Po rozpade Veľkej Moravy a zániku štátnej 
moci i úpadku cirkevnej organizácie sa preja-
vy kresťanstva obmedzili na krst, znalosť zá-
kladných kresťanských modlitieb a kresťanský 
spôsob pochovávania bez sprievodných milo-
darov.2 V 11. storočí pokračovala kristianizácia 
Spiša vznikom a utvorením svojho nového cen-
tra v regióne, po ktorom ostalo len archeologic-
ké svedectvo, zaniknutý benediktínsky kláštor 
svätého Martina na lokalite Pažica pri Spišskej 
Kapitule.3 Tento kláštor bol podľa všetkého ou-
vertúrou k vzniku a počiatkom Spišského pre-
poštstva a následne i jeho kapituly, ktoré, žiaľ, 
z doposiaľ známych prameňov nemožno objas-
niť. Nie je známa ani zakladacia listina alebo do-
kument podobného charakteru. Podľa donácie 
z r. 1209, považovanej za najstaršiu hodnovernú 
listinu zachovanú v plnom znení pre Spiš, však 

Listina Leopolda I., potvrdzujúca darovanie spišskobelianskej farnosti piaristom (r. 1675). Foto Maria Marcinowska. 
Centrálny archív maďarskej piaristickej provincie v Budapešti
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vieme nielen o preukázateľnej existencii Spiš-
ského prepoštstva začiatkom 13. storočia, ale 
poznáme aj meno jeho prepošta.4 Na Slovensku 
preň možno hľadať analógiu iba v Bratislavskom 
prepoštstve (Nitra bola sídelnou kapitulou) 
a v ostatnom Uhorsku až v Sibini (presnejšie 
v Sedmohradsku, tu však sedmohradskí Sasi 
už v stredoveku dosiahli samostatnosť cirkev-
nej organizácie). Úzky vzájomný vzťah medzi 
Bratislavským a Spišským prepoštstvom v ich 
členení, postavení voči politicko-správnym or-
gánom, ako aj vo vnútornej organizácii posú-
va vznik Spišského prepoštstva už na koniec 
13. storočia.5 

Miestna cirkevná správa sa teda sformovala 
spolu so vznikom komitátu. Už v tomto období 
možno usudzovať o existencii kapituly ako zbo-
ru kanonikov pri kolegiátnom chráme, i keď spo-
čiatku zaiste v skromnejšom počte kanonikov 
ako neskôr. Vo verejnoprávnej funkcii kanonici 
pôsobili v inštitúcii hodnoverného miesta. Kapi-
tula totiž neslúžila iba cirkvi, ale aj obyvateľom 
kráľovstva mnohými službami, predovšetkým 
v súdnych a občianskych záležitostiach ako lo-
cus credibilis.6 

Kult sv. Antona

Okrem organizovanej cirkevnej správy, ktorá 
bola spätá s orgánmi štátnej moci, misijne pôso-
bili benediktínski pustovníci. Stopy po ich čin-
nosti v tomto období, keď sa severné Slovensko 
a Spiš iba stávali súčasťou arpádovského Uhor-
ska, sú však ešte menej výrazné. Usadzovali sa 
pri priechodoch uzavretých kotlín. V krajoch, 
ktoré obývali, ostali po nich už len zemepisné 
názvy typu Mních, Remeta, Bratka a podob-
ne.7 Pustovníci šírili kult pre ich rád príznač-
ných a obľúbených svätcov, medzi ktorých pat-
rili najmä sv. Ján Krstiteľ, sv. Anton Pustovník 
a sv. Martin z Tours. Práve dodnes nezmenené 
patrocínium, zasvätenie chrámu v Spišskej Belej 
svätému Antonovi Pustovníkovi môže pouka-
zovať na túto tradíciu siahajúcu do prvých sto-
ročí druhého tisícročia.

Svätý Anton, nazývaný aj Veľký, Opát, alebo 
taktiež s prímenom Pustovník, sa narodil okolo 
r. 251 v meste Koma na strednom toku Nílu, kde 
sa mu dostalo kresťanskej výchovy.8 Keď mal asi 
dvadsať rokov, zomreli mu jeho zámožní rodičia. 
Vtedy si vypočul slová Krista z Evanjelia: „Choď, 
predaj všetko, čo máš, rozdaj to chudobným a bu-
deš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“9 
Odobral sa do samoty. Neskôr sa, po kontak-
toch so staršími pustovníkmi, vybral do púšte, 
kde žil o chlebe a vode. Podľa jeho životopisca 
sv. Atanáza, neskoršieho alexandrijského pat-
riarchu, ktorý Antona osobne poznal, bol svätec 
práve v tomto období pokúšaný diablom.10 Pre 
svoju povesť svätca a učenca bol Anton vyhľadá-
vaný početnými žiakmi a filozofmi. Podľa tra-
dície si údajne písal aj s cisárom Konštantínom 
a jeho synmi. Ak však bolo treba, prerušil svoje 
pustovníctvo a vrátil sa medzi ľudí, aby im po-
máhal. Tak to bolo napríklad okolo r. 311, keď za 
cisára Maximiliána boli prenasledovaní kresťa-
nia v Alexandrii. Vtedy sa sv. Anton vybral po-

1  O týchto misiách svedčí aj tradícia obchodnej ces-
ty, po ktorej sa do Poľska dopravovalo omšové víno. 
KÚTNIK, Jozef: Dve tradície z včasnostredovekých 
dejín Spiša. In: Vlastivedný sborník Spiš 1. Košice 
1967, s. 21 – 36.

2  MANNOVÁ, Elena (zost.): Krátke dejiny Slovenska. 
Bratislava 2003, s. 43.

3  VALLAŠEK, Adrián: Zaniknutý kláštor svätého Mar-
tina nad Spišskou Kapitulou. In: Pamiatky a múzeá 
48, Bratislava 1999, s. 61 – 65; SLIVKA, Michal: Kris-
tianizačný proces na Spiši (K počiatkom Spišskej ka-
pituly). In: CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti 
Spiša, IX – X, 2001/2002, Levoča 2002, s. 23 – 40.

4  MARSINA, Richard: Codex diplomaticus et epistola-
ris Slovaciae. Bratislava 1971, s. 122, num. 154; WAG-
NER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani. Pars 
I. Wien 1773, s. 103, num. II. 

5  FÜGEDI, Erich: Kirchliche Topografie und Siedlung 
Verhältnisse im Mittelalter in der Slowakei. In: Stu-
dia Slavica V, 1959, s. 363 – 400.

6  Dejinami Spišskej kapituly, jej prepoštstva, bis-
kupstva i hodnoverného miesta sa zaoberal predo-
všetkým HRADSZKY, Josephus: Initia, progressus 
ac praesens status Capituli ad Sanctum Martinum 
E. C. de Monte Scepusio. Spišské Podhradie 1901; 
V dodatkoch HRADSZKY, Josephus: Additamenta 
ad Initia, progressus ac praesens status Capituli ad 
Sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio. Spišské 
Podhradie 1903 – 1904.

7  KÚTNIK, Jozef: K predkartuziánskym dejinám Čer-
veného kláštora pri Dunajci. Nové obzory 8, Košice 
1966, s. 176. Tejto problematike venoval autor viacero 
štúdií. Žiaľ, jeho práca Benediktínsko-eremitské tradí-
cie v Popradskej a Hornádskej kotline (1970), týkajúca 
sa práve oblasti Spišskej Belej, ostala v rukopise. Od-
lišný názor má SLIVKA, Michal: Stredoveké rehoľné 
komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídle-
nia. In: Archeologia historica 18, Brno 1993, s. 53 – 62.

8  Jeho stručný životopis podáva RAVIK, Slavomír: 
Velká kniha světců. Praha 2002, s. 140 – 142.

9  Evanjelium podľa Marka 10, 21. Podobne podľa Ma-
túša 19, 21 a Lukáša 18, 22.

10  Odtiaľ pochádza aj ucelený naratívny cyklus „poku-
šení sv. Antona,“ často výtvarne interpretovaný sláv-
nymi umelcami, ale aj neskôr v belianskom chráme.
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sluhovať mučeníkom vo väzniciach. K sv. Anto-
novi sa utiekali predovšetkým pustovníci ako 
k zakladateľovi nového typu eremitizmu. Zavie-
dol napr. mníšske rúcho, tzv. angeliku, osvedčil 
sa ako roľník i pastier, ale popritom aj ako uči-
teľ.11 Zomrel vo vysokom veku 17. januára 356 po 
mnohých skúškach, v ktorých vždy obstál. Ten-
to deň je zasvätený jeho pamiatke.

Kostol sv. Valentína

Druhý, nemenej pozoruhodný otáznik počiatkov 
belianskej cirkvi vyvoláva Kostol sv. Valentína. 
Podľa záznamu vo farskej kronike pochádza už 
z r. 1208,14 pričom na inom mieste Historiae domus 
nájdeme odôvodnenie tohto konkrétneho vroče-
nia tradíciou, ale aj starším záznamom údajne 

11  Z pozície cirkevného otca a autority vyniesol v Ale-
xandrii kliatbu nad Ariánovou herézou.

12  Erysipel – červienka, inak zvaná aj oheň sv. Antona. 
RAVIK, Slavomír: Velká kniha světců. Praha 2002, 
s. 141; VLČEK, Pavel – SOMER, Petr – FOLŠTÝN, 
Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997, 
s. 101.

13  Schematizmy Spišskej diecézy do r. 1889 (vrátane) 
zhodne uvádzajú rok 1072 ako rok založenia cirkvi, 
od r. 1890 sa odvolávajú k r. 1092. Schematismus ve-
nerabilis cleri almae dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato 1889. Szepes-Váralja: Typis Typogra-
phiae episcopalis 1889, s. 44; Schematismus vene-
rabilis cleri almae dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato 1889. Szepes – Váralja: Typis Typogra-
phiae episcopalis 1890, s. 44.

14  Liber C. IIdus In quo Memorabilia continentur Histo-
riae Parochiae Belensis. Rukopis, s. 251. (Ďalej Liber 
II. C.) „Ecclesia S. Valentini Catholicorum sumptu Anno 
1208 erecta...“ záznam z vizitácie v r. 1752. Porovnaj 
taktiež TROCHTA, Jozef: Stredoveké farnosti na Slo-
vensku. Rukopis 1969, s. 77.

Listina štyroch spišských 
farárov z 18. novembra 

1287. Medzi nimi je na pr-
vom mieste uvedený  

„Johannes plebanus de 
Bela“. Archív Rímskokato-
líckeho biskupského úradu 

v Spišskej Kapitule

Kult svätého Antona Pustovníka, rozmáhajú-
ci sa už za jeho života, neskôr vzrástol, a to nie-
len medzi mníchmi. V období epidémie erysipe-
lu, ktorá prepukla v Európe v 11. storočí, údajne 
chorým výrazne pomáhalo vzývanie a príhovor 
sv. Antona. Choroba sa liečila masťou zo svíň, 
ktoré chovali pustovníci žijúci v duchu Antono-
vej rehole.12 Kanonické vizitácie a schematizmy 
katolíckej cirkvi kladú až do 11. storočia aj dátum 
vzniku Kostola sv. Antona v Spišskej Belej. Podľa 
týchto prameňov (vychádzajúcich v tomto bode 
zjavne iba z tradície) kostol bol postavený a tým 
aj založená fara už v r. 1072, resp. v r. 1092.13 To 
by naznačilo súvis nielen so zmienenou epidé-
miou, ale rovnako aj s eremitskou tradíciou be-
nediktínskych mníchov v tomto regióne. Žiaľ, 
dnes nám žiaden z autentických písomných do-
kladov uvedený dátum založenia miestnej cirkvi 
neumožňuje dosvedčiť. Podobne v Spišskej Belej 
nenachádzame ani kostol, ktorého architektúra 
by umožňovala datovanie až do záveru 11. sto-
ročia. Pre toto obdobie však možno uvažovať aj 
o drevenom sakrálnom objekte, ktorý až neskôr, 
za priaznivejších hospodárskych podmienok na-
hradila výstavná murovaná stavba.

ešte z odpisu marga istého stredovekého misálu. 
Miesto sakrálnej stavby na okraji sídliska, ako aj 
patrocínium obľúbené vo valónskej a západoger-
mánskej kultúrnej oblasti by mohlo poukazovať 
na prvú vlnu tzv. nemeckého osídlenia z obdo-
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bia na počiatku 13. storočia. Hypotézu môžeme 
uzavrieť domnienkou, že obyvatelia, ktorí sem 
prišli, sa zžili s pôvodnými slovanskými v cen-
tre staršieho sídliska a s jeho starším sakrálnym 
objektom Chrámom sv. Antona. Začali participo-
vať na jeho užívaní, na jeho stavbe a iných potre-
bách. Chrám sv. Antona Pustovníka tak naďalej 
ostal farským kostolom (s cintorínom) pre novú 

ský kostol. Podľa kunsthistorickej analýzy bol 
postavený približne v 60. rokoch 13. storočia. K je-
ho výstavbe nemalou mierou pomohli nové to-
varovo-peňažné vzťahy a hospodársky rozmach 
založený na vzrastajúcom význame remeselnej 
výroby a obchodného podnikania nemeckých 
hostí. Datovanie napomáha západný ústupkový 
portál vedúci do lode z podvežia. Tento význam-

15  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani. 
II. Wien 1773, s. 291. Podľa tohto prameňa stáli v Be-
lej oba kostoly už v 11. storočí: „duae Ecclesiae una ma-
jor, alia minor Anno circiter 1072“. Autor vychádza zo 
starého misála z korvínovských čias, kde vraj ten-
to údaj bol zaznamenaný gotickým písmom. Porov. 
tiež SUCHÝ, Michal: Základné vývinové tendencie 
Spišskej Belej..., s. 151 – 152.

Farský kostol v Spišskej Belej. Historia domus 
Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Belej

komunitu vrátane saských hostí. Kostol sv. Va-
lentína slúžil ako druhý chrám (ecclesia parva).15 
Žiaľ, pri minime informácií a prameňov o Kos-
tole sv. Valentína a hlavne pri dnešnej absencii 
už zaniknutého objektu toto tvrdenie ostane iba 
v rovine predloženej hypotézy.

Farský kostol

Nemým a napriek tomu výrečným svedectvom 
o počiatkoch belianskej cirkvi je dodnes hlavná 
architektúra celého mestského urbanizmu, far-

ný architektonický prvok, vytesaný z pieskovca 
a zložený pôvodne najmenej z dvoch a dvoch stĺ-
pov po stranách v ústupkovej špalete, je na pre-
pojených hlaviciach stĺpov pod archivoltou (dnes 
už len z časti lomeného oblúka) zdobený rastlin-
ným vlysom. Prepletené vetvy brečtana, vypúš-
ťajúce geometricky štylizované listy, sú ukončené 
kvetom. Vegetatívny motív navodzuje tematiku 
rajskej záhrady, do ktorej kresťan vstupuje. Toto 
torzo majstrovského kamenárskeho diela, zacho-
vané len na pravej (južnej) polovici portálu, je ur-
čujúce pre datovanie výstavby a stavebnej huty 
podieľajúcej sa na budovaní chrámu. 

Korpus kostola bol pôvodne tvorený z troch 
základných funkčných častí: presbytéria so sak-
ristiou, lode a veže. Navzájom prepojené západ-
ným portálom, resp. víťazným oblúkom, tvori-
li jednotný celok. Tento typ kostola bol na Spiši 
od 13. storočia pomerne rozšírený tak v mest-

Západný portál Kostola sv. Antona Pustovníka  
v Spišskej Belej zo 60. rokov 13. storočia



102 Náboženské pomery do roku 1918

skom, ako aj vo vidieckom prostredí. Nespráv-
ne je však označovaný za tzv. kolonizačný typ, 
čo v prípade Spišskej Belej nemožno akcepto-
vať. Podľa starších interpretácií bola architekto-
nická koncepcia spišských dedinských kostolov 
obmedzená na jediné riešenie, typ tzv. koloni-
začného kostola. Schéma pozdĺžnej lode, na kto-
rú sa napája východné pravouhlé presbytérium 
a západná predstavaná veža, mala byť záväzná 
pre všetky kultové stavby, v ktorých sa zlučova-
li farské právomoci s reprezentačným poslaním 
zemepanskej fundácie. Nové poznatky, aj na prí-
klade kostola v Spišskej Belej, nás presviedčajú, 
že typologická aj funkčná škála spišskej vidiec-
kej architektúry bola pestrejšia.16

Z prvotného telesa stavby dodnes stoja pô-
vodné základy veže a podvežie s krížovou klen-
bou s ťažkými hranolovitými rebrami a vyžľa-
benými hranami. Rebrá dosadajú na kubické 
konzoly tzv. nábežnými štítkami. Ďalej je to tor-
zo západného portálu, žiaľ, s nedochovanými 
prelamovanými prútmi v tympanóne a výjavom 
v ňom. V lodi sú pôvodné obvodové steny preru-
šené iba na severnej strane neskoršími arkáda-
mi do mladšej kaplnky. Ranogotické presbyté-
rium malo štvorcový pôdorys. O jeho pôvodnej 
veľkosti svedčia pieskovcové stĺpiky (prípadne 
ich fragmenty) v rohoch pri triumfálnom oblú-
ku a hneď za dverami do sakristie. Zvlášť cen-
né sú dva východné, a to svojou figurálnou vý-
zdobou. Kalichovitú hlavicu stĺpika pri sakristii 
zdobí plytká reliéfna postava muža s mečom 
a terčovitým štítom. Na protiľahlej konzole vy-
važuje mužský princíp postava v sukni so zlože-
nými rukami. Na schematicky urobené hlavice 
prostredníctvom rozličných nábežných štítkov 
dosadajú ťažké hranolové rebrá s výžľabkami, 
ktoré tvoria jedno pole krížovej klenby, stavebne 
a časovo totožné s klenbou v podveží.

K presbytériu a jeho pôvodnej dĺžke prilieha 
sakristia17 zaklenutá dvoma poľami ranogotic-
kých krížových klenieb. Ich rebrá sú opäť ukon-
čené nábežnými štítkami, konzoly sú osekané. 
V severnej stene tohto služobného priestoru je 
v záklenku tvaru mníšky zachované kamenné 
lavabo s polygonálnou nádržkou, ktoré slúžilo 
na očistu kňazov a ich náčinia.

Kostol, ako najvýznamnejšia kamenná archi-
tektúra mesta, plnil viacero funkcií, a to od sak-
rálnych po vyslovene profánne. Tak ako dnes bol 
miestom liturgického vykonávania náboženské-
ho kultu, prirodzeným centrom cirkevnej obce, 
konsekrovaným miestom určeným na slávnost-
né stretnutia s Bohom a ako taký niesol náležitú 

symboliku a význam. Predovšetkým v stredo-
veku však kostol mal aj viacero svetských úloh.18 
Jeho interiér i exteriér slúžili ako zhromaždisko 
pre mestskú komunitu. Konali sa tu nielen cir-
kevné, ale aj svetské slávnosti, ako napr. prísa-
hy richtára a prísažných, súdy a iné významné 
udalosti. V tesnej blízkosti kostola, v prítomnos-
ti okolitých hrobov, sa konali trhy, vyberali sa 
desiatky a ďalšie poplatky. Kostol pre svoju sta-
vebnú a významovú bezpečnosť poskytoval úto-
čisko v čase nebezpečenstva, priestor na úscho-
vu imania a zásob (veža vo svojich poschodiach 
a empora slúžili aj ako sýpka a skladisko), 
v sakristii bol uchovávaný farský, mestský a iný 
(napr. cechový) archív a iné dôležité cennos-
ti. Všeobecne bola rozšírená obranná a signál-
na funkcia kostolných veží na Spiši. Kvôli tomu 
boli okolo posvätného okrsku stavané aj obran-
né múry. Časť tohto opevnenia je zachovaná naj-
mä na strane od potoka aj pri kostole v Spišskej 
Belej. V jednotlivých funkčných bodoch exaktne 
vidno prepojenosť a spätosť profánneho so sak-
rálnym u stredovekého človeka.

 
Duchovný život obyvateľov

Príchod nemeckých hostí a ich prirodzená in-
tegrácia do komunity pôvodného obyvateľstva 
sa podstatným spôsobom odrazili aj v sakrál-
nom živote. Záujem o zlistinenie a spísomnenie 
právnych zvyklostí, či už pôvodných (obyčajo-
vých), alebo novšie nadobudnutých, nemohli 
obísť ani práva miestnej cirkvi. Otázky nábožen-
stva a cirkevného života tvorili predovšetkým 
v stredoveku jednotný celok s profánnou sférou 

16  POMFYOVÁ, Bibiana: Vybrané problémy k deji-
nám Spišskej stredovekej architektúry. In: GŁAD-
KIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): Terra 
Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča 
– Wrocław 2003, s. 187.

17  Sakristia prilieha k presbytériu nespojitým muri-
vom, ktoré nie je viazané so stenami, ani s klenbou 
svätyne, preto možno uvažovať o jej staršom pôvo-
de, pri anticipovaní predošlej stavby. O tejto staršej, 
podľa všetkého ešte drevenej, stavbe údajne svedčili 
základy odkryté pri kladení novej dlažby v 70. ro-
koch 20. stor. Avšak nejestvuje k nim ani základný 
archeologický výskum, iba spomienka a svedectvo 
vtedajšieho farára J. Vojtasa, ktoré zaznamenal GRI-
GER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Belej. 
In: Z minulosti Spišskej Belej. IV. ročník. Spišská 
Belá 1998, s. 61. Sakristia bola oproti kostolu muro-
vaná pre jej tezauračný význam.

18  Porov. POMFYOVÁ, Bibiana: c. d., s. 187.
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v každodennom živote. Tento proces právneho 
konštituovania prebiehal v dvoch dôležitých ro-
vinách. Jednak smerom navonok, k okoliu a naj-
mä vrchnosti, a jednak k cirkevnej hierarchii. 
V druhom aspekte, zvnútra, to bolo vytváranie 
novej cirkevnej organizácie na podporu a obhaj-
obu vlastných záujmov. 

Najstaršie známe mestské privilégiá, ude-
lené, či presnejšie znovuobnovené kráľom Šte-
fanom V. pre komunitu spišských Sasov (a tu 
i pre Spišskú Belú), riešili medziiným aj otázku 
miestnych cirkví. V listine sa vyslovene uvádza-
lo: „Tiež im (t. j. Sasom zo Spiša) dávame právo slo-
bodne voliť kňazov, ktorýchkoľvek chcú, a tí nech stále 
požívajú z našej hojnej milosti slobodný desiatok na 
slávu a chválu Všemohúceho“.19 Podľa tejto dôleži-
tej výsady sa belianska cirkev do značnej mie-
ry stala nezávislou na svojej vrchnosti. Mešťania 
si mohli slobodne zvoliť svojho dušpastiera bez 
zásahu a vplyvu cirkevnej hierarchie. Vyvole-
ného kňaza a následne belianskeho farára mo-
hol ostrihomský arcibiskup ako náležitý prelát, 
prípadne v zastúpení spišského prepošta, iba 
potvrdiť vo farskom úrade. Rovnako odvolanie 
farára bolo v moci občanov Spišskej Belej, ak sa 
inak nesprotivil kanonickému právu. 

Toto výsadné právo typické pre mestá bolo 
podporené aj ekonomicky. Slobodu a nezávislosť 
belianskeho farára mal zabezpečovať tzv. slo-
bodný desiatok, ktorý už ďalej nemusel odviesť 
a smel si ho ponechať a slobodne užívať, čím bol 
hmotne zabezpečený so svojou farou a jej ná-
ležitosťami. Odpútaním sa od cirkevnej vrch-
nosti sa kňaz dostal do intenzívnejšieho vzťahu 
s mestskou komunitou. Cirkevný desiatok bol 
upravený kráľovnou Alžbetou, matkou panov-
níka Ladislava IV. v r. 1280. Ako sa v jej listine 
uvádza, „podľa saského zvyku dovtedy zvykli nechá-
vať na poli dvanástinu z kôp všetkých druhov obilia, 
hovorilo sa o tom, že je to podľa zvyku ich rodičov, 
je nesprávne, aby sa mali platiť desiatky podľa zvyku 
starých Sasov (...)“.20 Preto na zásah pápežského 
legáta, firmijského biskupa Filipa Alžbeta na-
riadila, aby desiatky sa platili desiatou čiastkou 
tak ako u Slovákov a Maďarov žijúcich na Spi-
ši, čo Sasi a Latini dobrovoľne prijali a potvrdili 
slávnostnou prísahou. Právneho pokonania rie-
šiaceho otázku desiatkov sa zúčastnil zo svojej 
svetskej moci aj Eliáš (Comes Saxonum et Lati-
norum), ktorý taktiež v r. 1280 vydal paralelnú 
listinu v tejto veci.21

Zaiste pre lepšiu ochranu a účinnú obhajobu 
uvedených privilégií, pre príbuzné postavenie, 
otázky a problémy, sa kňazi spišských miest spo-
jili do vlastnej, takpovediac stavovskej organizá-
cie. Jej počiatky však spolu s najstaršími štatút-
mi nie sú známe. Podľa tzv. Levočskej kroniky 
Gašpara Haina Bratstvo 24 farárov bolo založe-
né v r. 124822 a známe je pod viacerými mena-
mi.23 I keď tento dátum vzniku nemožno bližšie 
overiť, z dochovaných fragmentov Bratstva vie-
me, že ako skôr založené bolo v r. 1298 obnovené 
„na pestovanie ducha zbožnosti, mravnosti, disciplí-
ny a vedy“.24 Stručnú zmienku o tomto roku na-
chádzame aj v Ľubickej kronike.25 Hoci sa dnes 
názory na počet a obsadenie 24 farárov rozchá-
dzajú, je nepochybné, že beliansky farár bol čle-
nom Bratstva od najstarších čias. Aj táto cirkev-
ná organizácia svedčí o starobylosti miestnej 
belianskej cirkvi a jej výsadnosti.

Významu Spišskej Belej ako dôležitého hos-
podárskeho strediska s dávnou cirkevnou tra-
díciou zodpovedal aj význam jej duchovného 
predstaviteľa a správcu. Prvého belianskeho 
farára poznáme už z 13. storočia. V r. 1287, prí-
padne už skôr, vznikol medzi obyvateľmi Mate-
joviec (vtedy villa Mathei) a farárom v Spišskej 
Sobote (Mons Sancti Georgii) spor ohľadom ich 
novopostaveného chrámu, ktorý mal podliehať 
sobotskej farnosti.26 Konflikt nadobudol také 

19  „Concessimus etiam iisdem liberam licentiae facultatem 
Sacerdotes, quoscunque decreverint, in suas Ecclesias eli-
gendi, qui de ubertate nostrae gratiae liberis decimis ju-
gibus temporibus potientur ad Omnipotentis gloriam et 
honorem.“ WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri 
et profani I...., s. 190. 

20  DVOŘÁK, Pavel (zost.): V kráľovstve svätého Šte-
fana. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. 
Bratislava : LIC 2003, nr. 122, str. 244.

21  Túto listinu potvrdil Ondrej III. v r. 1297 a spišskí 
farári sa na ňu odvolali ešte viackrát (pozri nižšie). 
WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani 
I...., s. 264 – 265.

22  „Anno 1284. Ist die Bruderschaft de 24. Pfarhern ein-
gerichtet worden.“ Excepta ex Chronicis Scepus seu 
Leutschoviensibus. WAGNER, Karol Analecta Sce-
pusii sacri et profani II. ..., s. 9. 

23  Latinsky Fraternitas XXIV Regalium Parochorum, 
alebo tiež: Fraternitas XXIV pastorum regalium, Fra-
ternitas plebanorum XXIV civitatum terrae Scepu-
siensi, Sodalitas alebo Confraternitas plebanorum 
Scepusiensium, tejto téme sa venoval HRADSZKY 
József v práci A XXIV királyi plébános testvérülete 
(XXIV Regalium plebanorum fraternitas) és a refor-
máczió a Szepességen. Miskolcz 1895.

24  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani. 
I...., s. 266 – 268.

25  „MCCXCVIII. Fraternitas XXIV. Plebanorum in Scepu-
sio instauratur.“ Selecta ex Chronicis Leibitzerianis. 
WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani 
II...., s. 47.
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rozmery, že ho musela riešiť vrchnosť, spišský 
prepošt Jakub (magister Jacobus). Ten zo svojej 
moci ustanovil pre obe sporné stránky arbitrov, 
pre každú dvoch ctihodných a svedomitých fa-
rárov a dvoch hodnoverných laikov, na prešet-
renie celej záležitosti. Arbitri po jej preskúmaní 
vydali svedectvo a spolu v komisii s prepoštom 
aj rozhodnutie o riešení sporu, ktoré bolo potvr-
dené silou ich listín. A tak jednu listinu vydal 
prepošt a druhú, podstatnú aj pre belianske cir-
kevné dejiny, štyria plebáni a ostatní laici zú-
častnení pokonania. Z oboch dokumentov sa 
dozvedáme, že v r. 1287 farárom v Spišskej Belej 
bol istý Ján (Johannes plebanus de Bela), ktorý 
v intitulácii druhej listiny dokonca vystupoval 
hneď na prvom mieste, zrejme ako predstaviteľ 
celej vyšetrovacej komisie. Spolu s ďalšími tro-
ma farármi z Ľubice, Popradu a Šváboviec listi-
nu potvrdili aj svojimi pečaťami, ktoré sa, žiaľ, 
po ôsmich storočiach dochovali iba v nečitateľ-
nom torze. Skutočnosť, že beliansky farár Ján 
stál v tomto právnom konaní na strane previ-
nilých Matejovčanov proti sobotskému farárovi 
Vavrincovi (v tom čase bol zároveň aj spišským 
kanonikom) a úspešne im vymohol priaznivý 
výsledok, svedčí o jeho autorite. Tú napokon 
bezpodmienečne dokladá aj pečať, ktorou dis-
ponoval. 

Možno sa ešte tento Ján ako beliansky farár 
zúčastnil založenia kláštora kartuziánov, keď 
si v r. 1299 pozval Jordanus (comes Saxonum) 
k tejto fundácii všetkých plebánov zo Spiša, aby 
pred nimi v Levoči slávnostne daroval územie 
a majetky na Skale útočiska (Lapis refugii) na 
vybudovanie a výstavbu nového kláštora pod 
patrocíniom a k sláve najsvätejšej Panny Má-
rie, svätého Jána Krstiteľa a tiež svätej Margity 
Panny.27 V belianskej farnosti okrem tohto pr-
vého známeho farára a jeho anonymných pred-
chodcov môžeme predpokladať predovšetkým 
pri správe Kostola sv. Valentína aj kaplána alebo 
iného pomocného duchovného. Drvivú väčšinu 
kňazov v stredoveku však nepoznáme, pretože 
v zachovaných listinách sa uvádzali nie menom, 
ale iba ako farár (plebán) z Belej.

Rozvoj miestnej cirkvi v 14. storočí

Po období stavovskej anarchie začiatkom 14. sto-
ročia a nástupom Anjouvcov a upevnení ich 
moci začalo obdobie konsolidácie a rozkve-
tu uhorskej krajiny, osobitne vyznačované roz-
kvetom miest. V prípade Spišskej Belej sa spo-

ločenský rozmach a hospodárska prosperita 
premietli i v kultúrnej sfére, predstavovanej ná-
boženským životom.

Práve v 40. rokoch 14. storočia sa Beľania roz-
hodli rozšíriť kostol a pristavali k jeho presbyté-
riu polygonálny záver.28 Nadväzoval na staršiu 
svätyňu v jej šírke, pričom bola zbúraná východ-
ná stena bez narušenia starej klenby. Nová prí-
stavba bola uzavretá výsekom z osemuholníka, 
ktorému zodpovedá aj vrcholnogotická klenba 
tvorená jedným úzkym poľom a päťosminovým 
záverom v rovnakej výške ako staršia. Jej mlad-
šie rebrá s klinovo vyžľabeným profilom sú či-
tateľné aj podľa svojej subtílnosti. Do obvodo-
vých stien zabiehajú priamo v spoločných alebo 
samostatných končistých výbežkoch. Vo vrcho-
le sú zdobené dvoma (východnými) svorníkmi, 
dekorovanými reliéfmi vruborezu. Klenbovému 
systému už zodpovedá aj veniec vonkajších prí-
por, operákov, ktoré rytmicky lemujú exteriér.

Z tohto obdobia je aj nové pastofórium na se-
vernej stene, ktoré nahradilo pôvodné v odstrá-
nenej východnej stene. Majstrovské dielo s do-
dnes zachovanými fragmentmi polychrómie má 
výrazný, okolo otvoru dvierok jemne ústupko-
vito profilovaný architektonický rám. Naspod-
ku je dva razy podkrúžený a na vrcholoch vim-
perku a dvoch vežičiek má trojicu fiál s kyticami 
z palmetových listov. V štíte vimperku je reliéf 
Bolestného Krista (Vir dolorum, či presnejšie ima-
go pietatis) s kalichom zachytávajúcim krv prú-
diacu z Kristovho boku. Toto mystické vyjadre-
nie učenia o Eucharistii spája liturgický nástroj 
– kalich a počas liturgie v ňom premenené víno 
s Krvou umučeného Spasiteľa priamo na mies-
te uchovávania Oltárnej sviatosti. Presbytérium, 
pôvodne vyhradené iba kňazovi,29 sa ako najdô-
ležitejšie miesto chrámu stalo časťou vyhradenou 

26  O celom spore sa dozvedáme z dvoch listín ulože-
ných dnes v Archíve Rímskokatolíckeho biskupské-
ho úradu v Spišskej Kapitule: Hodnoverné miesto 
Spišská kapitula, Scr. 9, Fasciculus 2, nr. 10 (z 18. 
novembra 1287, vydaná farármi štyroch spišských 
miest) a Scr. 9, Fasciculus 2, nr. 10/a (vydaná ako 
transsumpt na vyžiadanie Matejovčanov 29. apríla 
1376, pričom obsahuje hodnoverné odpisy listín pre-
pošta a predošlej listiny k r. 1287). 

27  WAGNER, Karol: Analecta Scepusii sacri et profani 
I...., s. 393 – 394.

28  ŽÁRY, Juraj: Dvojloďové kostoly na Spiši. Bratislava 
1986, s. 254.

29  Odtiaľ aj jeho názov. Presbytérium v preklade zna-
mená doslova kňazisko. Ďalším jeho názvom je 
sanktuárium, čiže svätyňa.
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pre donátora30 – patróna, v prípade mesta pre 
mestský patriciát, richtára a radu. Pre túto pri-
vilegovanú a zámožnú triedu bol z južnej strany 
svätyne vybudovaný aj osobitný vchod.31 Práve 
v ekonomickej a kultúrnej prosperite Spišskej 
Belej, ale zvlášť v prosperite jej spoločenských 
špičiek, treba vidieť dôvod výstavnej prestavby 
a rozšírenia kostola.

klenbou. Pre pomerne značnú šírku lode, ktorá 
neumožňovala súvislú klenbu a na druhej stra-
ne zasa vylučovala zaklenutie na tradičné dva 
rady podpôr (do trojlodia), Beľania zvážili ako 
najlepšie riešenie zaklenutie na dvojlodie s pi-
liermi iba v jednej centrálnej osi. Už na prelome 
50. a 60. rokov na túto prácu povolali osvedče-
nú kamenársku a stavebnú hutu z Levoče,32 ako 

30  Porov. POMFYOVÁ, Bibiana: c. d., s. 189.
31  Tento druhý južný ústupkový portál, dnes zamuro-

vaný a jasne viditeľný zvonku, mohol slúžiť aj pre 
celé spoločenstvo veriacich, napr. pri procesiách po-
čas Veľkej noci.

32  ŽÁRY, Juraj: c. d., s. 47.
33  Ich analýzou sa zaoberal a publikoval ich KOTRBA, 

Viktor: Dvoulodní gotické kostely na Spiši. Příspě-
vek k poznání díla svatojakubské huti v Levoči. In: 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok V, 1969.

34  Ich komparáciu a presné určenie pre Spišskú Belú 
(ale aj slovenské mestá vôbec) však znemožňuje ab-
sencia týchto dedičných znakov v hospodárskych pí-
somnostiach zo 14. stor. Porov. prácu HALAGA, On-
drej Richard: Košice – Balt. Výroba a obchod v styku 
východoslovenských miest s Pruskom (1275 – 1526). 
Košice 1975. Autor na s. 128 publikuje niekoľko ku-
peckých znakov z Košíc podobných s belianskymi.

o tom svedčia aj kamenárske značky.33 Početnosť 
týchto viditeľne umiestnených symbolov na ka-
menných článkoch v Kostole sv. Antona Pustov-
níka v Spišskej Belej však môže odkazovať aj na 
inú sémantiku, totiž veľmi podobné znamenia 
užívali aj kupci, obchodníci a čiastočne i reme-
selníci, ktorí mohli byť, ako zámožní mešťania, 
mecénmi tejto prestavby.34

Priestor pre ostatných veriacich tak bol roz-
delený dvoma dvanásťbokými podporami na 
dvojlodie, na ktoré ponad rímsové hlavice dosa-
dajú rebrá klenby. Klinovo profilované rebrá na-
biehajú na steny nepravidelne, vzájomne sa roz-
lične prelínajú a v rohoch sa ponárajú do stien 
už nad konzolami. Na niekoľkých svorníkoch 
sa zachovala pôvodná reliéfna dekorácia: jeleň, 
rozeta a brečtanové listy. Jemnou kamenárskou 
prácou sú zdobené aj konzoly, tri s podobou ľud-
ských tvárí, ďalšie vegetatívne. Pre značnú výš-
ku triumfálneho oblúka bola pri riešení klenby 
vo východnej časti lode použitá tzv. obkročná 
klenba, pričom trojlúčové polia vytvárajú obra-
zec polovice šesťramennej hviezdice. Toto archi-
tektonické riešenie spolu s celkovým konceptom 

Organ s trojvežovou baroko-
vou skriňou uprostred z r. 1645, 

mladšie bočné časti s rokajo-
vou výzdobou a zadný pozitív 

z r. 1721, píšťaly od firmy Rieger

Priaznivé obdobie rozkvetu mesta v 14. sto-
ročí bolo požehnaním aj pre beliansku cirkev. 
Po nákladnom rozšírení svätyne už o pár rokov 
bola na vtedajšie pomery moderným a luxusným 
spôsobom prestavaná a zaklenutá loď. Pôvodný 
drevený trámový strop sa pri dostatku financií 
mešťania rozhodli nahradiť reprezentatívnou 
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dvojlodia a jeho nového liturgického a ikono-
grafického chápania sa na Spiš dostalo z oblas-
tí Malopoľska a Podunajska najmä zásluhou mi-
noritov. Z početného súboru spišských dvojlodí 
bol pritom kostol v Spišskej Belej vo vrcholnogo-
tickom špecifickom štýle prestavaný medzi pr-
vými, spoločne s kostolmi v Ľubici a Vrbove.35 

Čulý stavebný ruch radikálnych prestavieb 
a obnovy pri citlivom zachovaní prvotného cha-
rakteru architektúry Kostola sv. Antona spre-
vádzali ďalšie úpravy úžitkovo-dekoratívneho 
rázu. Spolu s novým pastofóriom kostol pre roz-
šírené presbytérium získal novú menzu, obetný 
stôl s oltárnymi stupňami (v mieste dnešného 
hlavného oltára). V tomto období ešte nemož-
no uvažovať o oltári v tej výtvarnej (architekto-
nickej, skriňovej) podobe, ako ho od neskorého 
stredoveku poznáme podnes. Miestom kultu bol 
predovšetkým samotný obetný stôl a bez snahy 
o zobrazenie východné okno nad ním v symbo-
like Krista, Svetla sveta. Stredoveký človek však 
mal rád farebnosť, ktorá sa výtvarne prejavila na 
honosnej výzdobe stien celého chrámu a jeho ar-
chitektonických prvkov. Podľa fragmentov gotic-
kej nástennej maľby odhalených na severnej ste-
ne polygónu svätyňu zdobili scény zo života sv. 
Antona Pustovníka36 vyhotovené zrejme onedl-
ho po prestavbách na prelome storočí. Maľby sa 
však neobmedzovali iba na vnútro, ale bol nimi 
pokrytý aj vonkajšok kostola, kde sa na juhový-
chodnej stene dochoval zlomok Ukrižovania.37 
Pôvodnú tvarovú a duchovnú kvalitu interié-
ru kostola môžeme sledovať vďaka presvetleniu 
dosiahnutému zväčšením a rozšírením okien. 
Gotické okná osadené v špaletách boli vyplnené 
kamennou kružbou, ktorá sa, žiaľ, po ich baroki-
zácii zachovala iba vo východnom okne. Fareb-
nosť a spiritualitu priestoru zvyšovala aj vitráž. 
Napokon podstatnou úpravou bolo aj rozšírenie 
triumfálneho oblúka v poklasickom lancetovom 
tvare bez profilácie až po temeno klenby pres-
bytéria, aby sa ono čo najväčšmi otváralo do ele-
gantne vysokého priestoru dvojlodia.

Hoci interiér kostola z dnešného pohľadu bol 
azda aj pri svojej architektonickej a maliarskej 
bohatosti chudobný na inventár, lebo ho nena-
pĺňali oltáre ani lavice, majetnosť mešťanov a ich 
podiel na liturgickej výbave farnosti a jej chrámu 
sa prejavila iným spôsobom. Ešte z druhej polo-
vice 14. storočia pochádzajú viaceré liturgické 
predmety a náčinie, z ktorých sa do súčasnosti 
dochovala vzácna cínová monštrancia, ostatko-
vý kríž a liata krstiteľnica s pôvodnou nohou 
zo zvonolejárskej dielne v Spišskej Novej Vsi.38 

Krstiteľnica bola pôvodne v súlade s cirkevný-
mi predpismi uzamykateľná pomocou tyče cez 
poklop a stála v lodi pri stĺpe. Ten symbolizoval 
rajský strom života, spod ktorého vytekala skrze 
ňu voda života. Tomuto starozákonnému sym-
bolu prepojenému s novozákonným eucharistic-
kým vyjadrením39 zodpovedá aj výzdoba gotic-
kej spodnej časti. 

Jedinečnou pamiatkou z druhej polovice 
14. storočia je tzv. mystický krucifix, dnes se-
kundárne umiestnený do kompozície kalvárie 
v triumfálnom oblúku. Patrí do okruhu mate-
jovského krucifixu spolu s podobnými krížmi 
z levočského farského kostola, Draviec i Vrbova. 
Pozoruhodný je vlnovito prehnutými ramenami 
latinského kríža, ktoré majú podobu stromu ži-
vota (arbor vitae). Podľa starozákonnej apokryfnej 
legendy tri semená z rajského stromu života za-
sadil Seth po smrti Adama pod jeho jazyk, z nich 
opäť vyrástol tento strom, ktorého zázračné dre-
vo rozpoznala pri návšteve Šalamúna kráľovná 
zo Sáby a prorokovala, že svet sa pred ním roz-
trasie. Napokon práve na tomto dreve údajne bol 
umučený Kristus, čím vyvrcholili biblické de-
jiny. Ramená kríža sú ukončené štyrmi medai-
lónmi s kozmologickými symbolmi evanjelistov. 
Korpus Bolestného Krista stvárnený vo vypätej 
chvíli agónie má najdôležitejšiu pozoruhodnosť 

35  Obsiahlejšie sa tejto problematike venoval už viac-
krát ŽÁRY, Juraj: c. d.; Naopak nepresne, až do ob-
dobia po husitských vpádoch na Spiš (1431 – 1433) 
datovala „v súvislosti s hromadnou rekonštrukciou“ 
túto prestavbu GARAJOVÁ, Emília: Umeleckohisto-
rické pamiatky v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal 
(zost.): Spišská Belá I. Bratislava 1971, s. 105. Podobne 
nesprávne Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratisla-
va 1969, s. 149.

36  J. Žáry namiesto diabla v podobe ženy v scéne po-
kúšania sv. Antona predpokladá v postave ženy skôr 
zámožnú donátorku maľby prinášajúcu svätcovi dar. 
ŽÁRY, Juraj: c. d., s. 52.

37  Maľby mimoriadnych kvalít pri poslednom pries-
kume, konzervovaní a čiastočnom reštaurovaní od-
halila akad. maliarka Mária Spoločníková. GARA-
JOVÁ, Emília: c. d., s. 106. SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: 
Umeleckohistorický vývoj gotického kostola v Spiš-
skej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá II, 
Bratislava 1972, s. 112.

38  Bližšie pozri GARAJOVÁ, Emília: c. d., s. 112 – 113 
aj podľa práce GLATZ, Anton Cyril: Stredoveké ko-
volejárstvo v Spišskej Novej Vsi. In: Zborník Spišská 
Nová Ves, I, s. 241. Autorka sa prikláňa k neskoršie-
mu datovaniu krstiteľnice.

39  Tak ako prijme veriaci Krv Kristovu z kalicha, tak 
je i v krstiteľnici (v tvare kalicha) voda života vyte-
kajúca spod rajského stromu života, predobrazom 
a protipólom Krista je totiž práve Adam.
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tejto pamiatky, pohyblivé ramená upevnené kĺb-
mi. Tento detail má svoje vysvetlenie v liturgic-
kej úlohe sochy pri obradoch Veľkého týždňa.40

V období vrcholného stredoveku, osobit-
ne v mestách a kláštoroch, sa počas týchto naj-
významnejších kresťanských sviatkov hrávali 
tzv. mystériá, čiže pašiové hry, ktoré boli svoj-
ským typom náboženského liturgického diva-
dla. Na ich produkcii sa zvyčajne zúčastňovala 
celá mestská komunita a veriaci takto v reálnom 
čase aktívne prežívali všetky udalosti Veľkej 
noci. Každý z mešťanov podľa svojho postave-
nia, počestnosti a zásluh zohrával nejakú rolu, 
Kristus bol predstavovaný kňazom a predo-
všetkým týmto mobilným korpusom, odníma-
teľným z kríža. Socha mohla byť súdená pred 
veľradou, týraná a s rozpätými rukami ukrižo-
vaná, uložená so zloženými rukami do Božieho 
hrobu a napokon vďaka pohyblivým ramenám 
na kĺboch aj cez otvor v klenbe vyzdvihnutá pri 
zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení. Týmto spô-
sobom mystický krucifix svedčí nielen o svojich 
výtvarných hodnotách, ale predovšetkým o bo-
hatom spoločenskom a nábožensko-kultúrnom 
živote celej komunity mešťanov v Spišskej Belej.

Pre zmienené obdobie nachádzame v listi-
nách aj kňaza, ktorý zaiste mal nemalý podiel na 
toľkom rozvoji a rozkvete farnosti. V r. 1361 ním 
bol istý Hank, ktorý spolu s ďalšími duchovný-
mi vystupuje ako svedok v záležitosti majetkov 
Podolínca a jeho kostola.41

Záloh (1412 – 1772)

Obdobie tzv. poľského zálohu na jednej strane 
dôrazne poznačilo spoločensko-politický vý-
voj Spišskej Belej, na druhej strane sa akt zálo-
hovania výrazne nedotkol jej náboženského ži-
vota a cirkevnej organizácie. I keď panovníkov 
počin rozdelil Spoločenstvo spišských miest, 
na jeho cirkevnú inštitúciu, Fraternitu 24 krá-
ľovských farárov to nemalo dosah. Objektívne 
i formálne aj naďalej podliehali spišskému pre-
poštovi sídliacemu na kapitule ako súčasti ostri-
homského arcibiskupstva. Keďže záloh bol pre-
dovšetkým záležitosťou ekonomickou, v snahe 
predísť akýmkoľvek nedorozumeniam si fará-
ri Fraternity dali panovníkom potvrdiť svoje 
staršie privilégiá týkajúce sa výberu desiatkov 
ako ich najvýznamnejšej ekonomickej slobo-
dy. Tak už v r. 1419 vydal Žigmund Luxembur-
ský patent „plebánom všetkých dvadsiatich štyroch 
miest Spiša“ na ich žiadosť a otázku, v rukách 
ktorého kráľovstva sú. Ním potvrdil staršiu lis-
tinu kráľa Ondreja III.42 a ponechal im ich staré 
práva. V r. 1434 opätovne pristúpili k panovní-
kovi zástupcovia Fraternity ohľadom desiatkov 
a kráľ im v odpise potvrdil nielen svoj predo-
šlý patent, ale aj privilégium kráľovnej Alžbety 
z r. 1280.43 Keďže tieto práva spišského kléru boli 
asi aj naďalej spochybňované (poľskou stranou), 
obrátili sa ešte aj v r. 1445 v tejto veci, tentokrát 
na Spišskú kapitulu, ako na hodnoverné miesto. 
Spomenutá regnikolárna inštitúcia im zo svojej 
moci vydala hodnoverný odpis Žigmundovho 
veľkého privilégia z r. 1434.44 Listinami a práv-
nou opaterou boli zaručené staré zvyklosti Fra-
ternity, do ktorej patrila naďalej i fara Spišskej 
Belej. Mestu tak ostalo aj výsadné právo voliť 
svojho farára potvrdzovaného prepoštom.

V r. 1416 palatinálna listina na riešenie istého 
sporu predvolávala „Jána, plebána, a richtára, a tiež 
prísažných, ako aj celú komunitu z Belej“.45 Na tom-
to príklade zjavne vidno neupadajúci význam 
a postavenie belianskeho farára aj v rámci svet-
ských záležitostí, keďže je menovaný na prvom 
mieste spolu s richtárom. O dva roky nato bol 
však na jednom striebornom pozlátenom kríži 
v r. 1418 vyrytý nápis „Euphemus, beliansky farár“. 
V r. 1447 sa uvádza, že za farára v Belej bol zvo-
lený Alexius.46

V 15. storočí sa zvyšovali liturgické nároky 
a náboženský kult naberal na svojej rozmanitos-
ti a nových formách. Je to obdobie, v ktorom kos-
toly boli priam zaplavované početnými oltármi. 
V priestore mestských komunít to bol zároveň 

40  Porov. GERÁT, Ivan: Stredoveké obrazové témy na 
Slovensku. Osoby a príbehy. Bratislava 2001, s. 65. 
Týmto krížom a jeho otáznym datovaním sa zaobe-
rá aj GARAJOVÁ, Emília: c. d., s. 108 – 109.

41  „Hank de Bela (...Ecclesiae plebanus).“ SCHMAUCK, 
Michael: Supplementum Analectorum terrae Sce-
pusiensis II. Szepesváraljae 1889, nr. LXXXII, s. 127; 
TROCHTA, Jozef: c. d., s. 77.

42  Z r. 1297 týkajúcu sa r. 1280, pozri poznámky č. 17 
a č. 18.

43  Všetky tieto tri listiny, z r. 1434 a v nej privilégium 
z r. 1280 a patent z r. 1419, publikoval WAGNER, Ka-
rol: Analecta Scepusii et profani I., nr. VII, s. 273 – 
276.

44  SCHMAUCK, Michael: Supplementum Analecto-
rum terrae Scepusiensis II...., nr. CLVI, s. 272 – 274. 

45  „...citaret praefatos Dominum Johannem Plebannum ac 
Judicem (-Jacobum) et juratos ac totam Communitatem de 
Bela.“ SCHMAUCK, Michael: c. d., s. 199. Napriek da-
tovaniu k r. 1446 listinu editor po analýze posúva do 
r. 1416.

46  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Be-
lej..., s. 48, bez bližšieho odkazu na prameň.
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čas vzniku prvých laických cirkevných bratstiev, 
na Spiši bolo obľúbené najmä bratstvo Najsvätej-
šieho Kristovho Tela a Krvi (Confraternitas Cor-
poris Christi), známe napríklad v Levoči alebo 
na Spišskej Kapitule, no môžeme ho ako chari-
tatívnu náboženskú organizáciu predpokladať 
aj medzi mešťanmi v Belej. Paralelne k takým-
to náboženským bratstvám sa práve v 15. sto-
ročí utvárali aj prvé remeselné bratstvá, cechy, 
ktoré mali do značnej miery, obzvlášť v oblasti 
dobročinnosti a iných kresťanských cností, po-
dobné duchovné zameranie a silný náboženský 
náboj. Prirodzeným zhromaždiskom takýchto 
organizácií bol farský kostol a v ňom práve oltá-
re náležitých patrónov toho-ktorého remeselní-
ka. Prirodzene menej početné alebo chudobnej-
šie cechy a remeselníci mali podiel na ostatnej 
výzdobe chrámu, ako boli obrazy svätcov, bo-
hoslužobné rúcha a nádoby alebo aj lustre. Ak-
tívna bola aj okázalá účasť na procesiách a iných 
cirkevných oslavách.47

Napriek úplnej absencii gotických oltárov 
v súčasnom Kostole sv. Antona v Spišskej Belej 
môžeme ich stav rekonštruovať na základe ka-
nonických vizitácií a predovšetkým na základe 
farskej kroniky.48 Tieto pramene49 uvádzajú vo 
farskom kostole až osem oltárov. Prvým a hlav-
ným oltárom v centrálnom umiestnení v presby-
tériu bol oltár sv. Antona Veľkého, Opáta a Pus-
tovníka, patróna chrámu. Svätec bol ochrancom 
domácich zvierat, hlavne svíň, pomocníkom 
proti moru, ochrancom proti požiaru, patrónom 
kefárov, mäsiarov, cukrárov, tkáčov, zvonárov, 
košikárov, pastierov a viacerých poľnohospo-
dárskych profesií,50 ale predovšetkým celej mest-
skej komunity. Z tohto oltára je podnes v kostole 
zachovaná iba socha svätca, v pozlátenom re-
hoľnom rúchu s pustovníckou čiapkou a kni-
hou v ruke (už bez chýbajúceho atribútu, pus-
tovníckej palice v tvare litery „T“). Umiestnená 
je v neogotickom hlavnom oltári po ľavej strane. 
Podľa kanonickej vizitácie51 ho v skrini vlastné-
ho oltára sprevádzali až štyri menšie sochy – sv. 
Ambróza, sv. Augustína, sv. Hieronyma a sv. 
Gregora, všetko významných cirkevných otcov. 
Časti tabuľových malieb z krídel oltára sa do-
stali do zbierok starého umenia Maďarskej ná-
rodnej galérie.52 Podľa týchto fragmentov a pod-
ľa ich bezprostrednej príbuznosti s tabuľovými 
maľbami oltára sv. Antona v Spišskej Sobote sa 
dá aj vzhľadom k veľkosti hlavného belianske-
ho oltára (až päť oltárnych sôch v nike) pred-
pokladať zobrazenie úplného cyklu výjavov le-
gendy o sv. Antonovi. Dôležitými momentmi 

sú pritom stretnutie svätca so svätým Pavlom 
Pustovníkom a jeho pochovávanie, pokúšanie, 
vízia sv. Antona a iné výjavy z jeho života. Zá-
ujem maliara v krajinárskych scenériách, bujnej 
vegetácii, fantazijnej architektúre a vodnej hla-
dine v pozadí bohatej kompozície tabule sved-
čí o kontakte s podunajskou maliarskou školou 
okolo r. 1500, pričom oltár možno vznikol medzi 
rokmi 1510 – 1520 u Majstra svätoantonskej (so-
botskej) legendy pôsobiaceho v Levoči.53

Na ľavej strane hlavného oltára stál druhý 
oltár, zasvätený Štefanovi a Ladislavovi, svä-
tým kráľom Uhorska, na pravej strane tretí oltár 
Rozdelenia apoštolov, ktorý podľa početných le-
giend apoštolov, obľúbených patrónov remesel-
níkov, mohol požívať najrôznejšiu úctu cechov. 
Po evanjeliovej (ženskej) strane v lodi stál štvrtý 
oltár Blahoslavenej Panny Márie, piaty v epišto-
lovom rohu na južnej (mužskej) strane zas oltár 
sv. Mikuláša biskupa a vyznavača, patróna kup-
cov a obchodníkov, ale aj notárov, lekárnikov, 
hostinských, mlynárov a pekárov.54 Gotická so-

47  HOUDEK, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 
1943. Cechové artikuly sa o. i. týkali aj návštev boho-
služieb, tresty boli vymeriavané napr. aj vo sviecach 
a pod., s. 101.

48  Zachovala sa v dvoch zväzkoch, okrem už uvedenej 
Liber II. C. je ďalší zväzok nadpísaný ako Historiae 
Parochiae Belensis Liber III. D. (ďalej iba Liber III. D.). 
I keď oba pochádzajú až z obdobia po r. 1674 (resp. 
1773), pretože v tomto období bol kostol prevzatý 
od protestantov, ktorí oltáre nanajvýš zachovali, ale 
sami nové nestavali, v kronike zmienené staré oltáre 
treba pokladať za neskorogotické.

49  Farská kronika a jej hodnovernosť v otázke inventára 
kostola a iných súpisov a štatistík je dobre overiteľná 
lokálnymi kanonickými vizitáciami. Ich výsledok 
bol napokon zaznamenávaný v troch exemplároch, 
o ktoré sa rozdelili ostrihomské arcibiskupstvo, spiš-
ská prepozitúra (neskôr biskupstvo) a belianska far-
nosť. Takto sú práve vo farskej kronike v odpisoch 
zachované vizitácie, ktoré dnes už v archívoch ne-
nájdeme. 

50  RAVIK, Slavomír: c. d., s. 140.
51  Puncta Interrogatoria. 15. III. 1700. Liber II. C., s. 32. 
52  VÉGH, János: Vision des hl. Antonius des Emeriten, 

aus Szepesbéla. In: MOJZER, Miklós: Ungarische na-
tionalgalerie Budapest. Alte Sammlung. Budapest 
1984. Nr. 96.

53  Porov.: GLATZ, Anton Cyril: Doplnky k spišskej ta-
buľovej maľbe z obdobia 1440 – 1540. In: Galéria 3. 
Staré umenie. Bratislava 1975, s. 46 – 48; RADOC-
SAY, Dénes: A középkori Magyarország táblaképei 
(Tabuľové obrazy stredovekého Uhorska). Budapest 
1955, s. 213, 434 – 435.

54  RAVIK, Slavomír: c. d., s. 412. Mikuláš z Myry. M. Gri-
ger mariánsky oltár prisudzuje mäsiarom, i keď ich 
patrónmi boli sv. Matej a sv. Lukáš (teda skôr na oltári 
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cha sv. Mikuláša z tohto oltára je zakompono-
vaná do dnešného hlavného oltára. Mikuláš ako 
biskup má na hlave mitru, oblečený je v kňaz-
skom rúchu so štólou, cez ktorú má prehodený 
biskupský plášť. V ľavej ruke drží berlu a plášť 
a tiež svoj atribút, mešec, a pravou rukou v ru-
kavici žehná.55

V druhej polovici 15. storočia pri populač-
nom raste Spišskej Belej bolo nutné zväčšiť aj ka-
pacitu farského kostola. A tak pristavili severnú 
neskorogotickú Kaplnku sv. Kataríny. V tejto ka-
plnke stál aj oltár jej zasvätenia, o ktorom vieme, 
že sochu sv. Kataríny panny a mučenice sprevá-
dzala socha sv. Doroty.56 Siedmym oltárom bol 
oltár sv. Barbary panny a mučenice s prastarým 
obrazom tejto panny a ôsmym oltár sv. Kozmu 
a Damiána.57

Okolo r. 1500 alebo najneskôr v prvom decé-
niu 16. storočia získal farský kostol sv. Antona 
okrem hlavného oltára svojho patróna a oltá-
ra sv. Mikuláša aj výzdobu triumfálneho oblú-
ka v podobe figurálneho zobrazenia Kalvárie.58 
Tvoril ju hlavný (latinský) krucifix so sochou 
Ukrižovaného (o výške 140 cm) s krvácajúcimi 
ranami, ktorý bol po stranách sprevádzaný men-

Rozdelenia apoštolov), obuvníci mali oltár sv. uhor-
ských kráľov, krajčíri oltár sv. Mikuláša (ich patrónom 
bol pritom sv. Ján Krstiteľ). GRIGER, Michal: Nábo-
ženské pomery v Spišskej Belej..., s. 58 – 59.

55  Socha je svojou rezbou i výrazom blízka okruhu oltá-
rov sv. Mikulášov v Spišskej Sobote, Veľkej Lomnici 
a Mlynici a bezprostredne nadväzuje na spišskokapi-
tulské rezbárstvo konca 15. stor. Oltár mohol vznik-
núť po r. 1500, s tabuľovými maľbami podobnými 
uvedenému rozšírenému okruhu. Podľa toho bola na 
slávnostnej otvorenej strane maľovaná legenda svät-
ca, na zavretej pôstnej niektorí štyria z apoštolov.

56  Liber II. C., s. 2 – 3, 32 – 33. Svätá Katarína (Alexan-
drijská) spolu so sv. Dorotou z Cézarey patrili do po-
pulárnej skupiny štyroch svätíc, panien a mučeníc 
(Quattuor Virgines Capitales), ktoré boli popri ma-
riánskom kulte v neskorom stredoveku najuctieva-
nejšie. Túto štvoricu dopĺňajú ešte sv. Margita Anti-
ochijská a sv. Barbora z Nikodémie, ktoré sa mohli 
taktiež nachádzať na oltári vo figurálnej a určite 
v maľovanej podobe. Tento a ostatné oltáre mohli byť 
aj skoršieho dáta ako hlavný a mikulášsky oltár, pri-
bližne od polovice 15. stor., od vystavania kaplnky.

57  Tento stav početnosti oltárov, vynímajúc neskoršie 
úpravy a zmeny, platí aj podľa Connotatio Suppel-
lectilis Ecclesiae Beelensis z r. 1723. In: Liber C. II. ..., 
s. 149.

58  VÉGH, János: Christus und die beiden Schächer ei-
ner Triumphkreuzgruppe aus Szepesbéla. In: MOJ-
ZER, Miklós: Ungarische nationalgalerie Budapest. 
Alte Sammlung. Budapest 1984, Nr. 88; RADOCSAY, 
Dénes: A középkori Magyarország faszobrai (Dreve-
né plastiky stredovekého Uhorska). Budapest 1967, s. 
111, 214. HOMOLKA, Jaromír – HONTY, Tibor: Go-
tická plastika na Slovensku. Bratislava 1972, s. 170. 
Skupina Kalvárie je od r. 1937 v Maďarskej národnej 
galérii v Budapešti.

59  GARAJOVÁ, Emília: c. d., s. 109. Svedčí o tom štýl 
a výraz sôch, pričom by šlo o jedinečnú kompletnú 
Kalváriu s piatimi samostatnými postavami v kom-
pozícii.

šími (75 a 65 cm) postavami dvoch lotrov umu-
čených na krížoch v tvare písmen „T“. Sochy sv. 
Jána evanjelistu a Panny Márie, dnes opätovne 
umiestnené vo víťaznom oblúku, podľa svojho 
priestorového opracovania aj zo zadnej strany 
(ktoré u oltárnych sôch nebýva) a veľkosti by 
mohli patriť k pôvodnej skupine.59 Aj pri tomto 
diele vidieť analógiu so Spišskou Sobotou, hoci 
v tomto prípade bez dielenskej totožnosti.

Od konca 15. storočia v Kostole sv. Valentí-
na stáli tri oltáre, veľký (hlavný) sv. Valentína 
so sochou svätca stojaceho po ľavici Bohorodič-
ky s malým Kristom na rukách, po pravici so sv. 
Štefanom Protomartýrom. Tieto tri dominantné 
plastiky boli zrejme umiestnené v nike uzatvá-
ranej na spôsob krídlového oltára. Madona prav-
depodobne z tohto oltára je podnes (už bez poly-
chrómie) zachovaná a umiestnená ako solitér na 
severnej strane presbytéria. Ďalší oltár po pra-
vej strane bol zasvätený neznámym mučeníkom 
a po ľavej strane stál tretí oltár svätého Krištofa 
mučeníka.60

Mystický krucifix, druhá polovica 14. stor.
Foto Ján Endrödi



110 Náboženské pomery do roku 1918

Kostol sv. Valentína, neskôr pomenovaný 
ako Ecclesia parva, minor slúžil v tom čase ako 
vedľajší kostol. Podľa analógií z ostatných slo-
venských stredovekých miest sa môžeme iba 
domnievať, že ho užívala slovenská minorita 
v Belej, čím sa situácia tohto chrámu oproti po-
staveniu oboch kostolov v 13. storočí obrátila.61 
Kostol sv. Valentína bol vždy integrálnou súčas-
ťou belianskej cirkvi a nikdy netvoril samostat-
nú farnosť, čo vylučuje zmienku o samostatnom 
slovenskom farárovi v Spišskej Belej. Takéto po-
stavenie kňaza pre Slovákov však mohol mať 
kaplán, resp. diakon, ako pomocní duchovní. 
Okolo kostola nenachádzame cintorín, to mu 
síce upiera farské práva, zároveň však neupadol 
do postavenia kaplnky.

Záverom stredoveku postihlo Spišskú Belú 
viacero požiarov. O jednom z nich píše kroni-
ka levočského richtára Konráda Sperfogla, kto-
rý v r. 1518 uviedol, že „blesk spôsobil požiar, ktorý 
zničil aj dva kostoly a zahubil asi 25 ľudí. V tom čase 
bol farárom Valentín Sontag. Uveďme, že kostol vnút-
ri neutrpel škodu, ale iba strecha a veža. Všetky zvo-
ny padli a rozdrúzgali sa.“62

Obnovenie katolíckej cirkvi v Spišskej Belej

Tak ako pre obdobie 16. storočia bola najvýznam-
nejšou udalosťou v náboženskom živote Spiša 
jeho postupná a pozvoľná reformácia, pre nasle-
dujúce 17. storočie bola zas príznačná reakcia na 
tento spoločensko-duchovný proces. Kým však 
reformácia prebiehala najmä prúdom zdola od 
miestnych kňazov, opätovné prinavrátenie far-
ností a veriacich ku katolicizmu muselo nevy-
hnutne prebiehať zhora, zo strany vrchnosti.63

Okrem oslabenej spišskej prepozitúry mali na 
obnovení vplyvu Ríma záujem aj obaja panovní-
ci – uhorský a poľský, ktorých záujmy sa v tom-
to teritóriu prelínali. Už od Tridentského koncilu 
(1545 – 1563) boli ako účinný nástroj v protire-
formačnom náboženskom boji využívané reho-
le, predovšetkým Spoločnosť Ježišova (Societas 
Jesu). Medzi jezuitov patrila aj výnimočná osob-
nosť svojej doby, ostrihomský arcibiskup Peter 
Pázmaň (Pázmány, 1570 – 1637), ktorý okrem 
iného aj pre tieto potreby založil Trnavskú uni-
verzitu (1635) a vo Viedni seminár pre výchovu 
uhorských kňazov (Pázmaneum, 1623), avšak 
napriek mnohým výrazným úspechom kardi-
nál vo významnej časti svojej arcidiecézy na Spi-
ši neuspel. Obnove a obrodeniu katolíkov sa za-
čalo dariť až zásluhou spišského prepošta Juraja 

Báršoňa. Zo strany svetskej moci to bol taktiež 
prínos poľského starostu 13 spišských miest Sta-
nislava Heraklia Lubomirského. Ich cieľom popri 
jezuitoch mali pomôcť predovšetkým piaristi.64

O privedenie piaristov do Poľska sa už od 
r. 1634 súčasne usilovali kráľ Vladislav IV. (Wasa) 
a Stanislav H. Lubomirski. Spočiatku neúspešné 
snahy urýchlilo až ohrozenie rehoľných domov 
a škôl na Morave švédskymi vojskami počas Tri-
dsaťročnej vojny. Utekajúcich rehoľníkov prichý-
lil spišský starosta, ktorý im listinou z 8. novem-
bra 1642 vydanou na Waveli fundoval kláštor 
v Podolínci, kde sa napokon aj usadili.65

60  Tento stav platil ešte v r. 1700. „In Altera minori Eccle-
sia S. Valentini Altaria sunt tria, Primum cntinent in me-
dio Statuam B. M. V. a dextris Statuam S. Stephani Proto-
-Martyris, a sinistris autem Statuam S. Valentini; 2-dum 
Altare est plurimorum Sctr. Martyrum; 3-tium S. Chris-
tiphori M.“ Visitatio Ecclesiarum Scepusiensium facta 
per Joannem Sigray Praepositum (1700). In: HRAD-
SZKY, Josephus: Additamenta…, s. 168. Porovnaj tiež 
Liber II. C., s. 3 (r. 1674) a s. 33 (r. 1700), kde je socha 
sv. Valentína opísaná ako „deaurata“ – pozlátená, ol-
tár mučeníkov pri okne a Liber III. D., s. 97 – 98, kde 
je oltár mučeníkov uvedený ako „Sanctorum omnium 
Martirum“. Pri nohách sv. Valentína navyše kľačala 
socha slepej dievčiny, ktorú patrón podľa legendy 
uzdravil. Liber III. D., s. 98.

61  O samostatnom slovenskom farárovi v Spišskej Be-
lej nemáme žiadnu zmienku. Kostol sv. Valentína bol 
vždy integrálnou súčasťou belianskej cirkvi a nikdy 
netvoril samostatnú farnosť, čo prirodzene tento 
údaj vylučuje. Takéto postavenie kňaza pre Slovákov 
však mohol mať kaplán, resp. diakon, ako pomocní 
duchovní. 

62  SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska..., 
s. 228 – 229.

63  Tento stav má svoje odôvodnenie aj v skutočnosti, že 
v tomto období bola jedinou katolíckou farnosťou už 
iba samotná Spišská kapitula, ako to vyplýva z ka-
nonickej vizitácie ostrihomského arcibiskupa Petra 
Pázmaňa k r. 1629. HRADSZKY, Josephus: Addita-
menta ad Initia Progressus ac praesens status Capi-
tuli ad Sanctum Martinum E. C. De Monte Scepusio. 
Szepesváralja MCMIII – MCMIV. Typis Dionysii Bu-
zás, s. 2 – 113.

64  Vznik Rádu pátrov zbožných škôl (Ordo PP. Piarum 
Scholarum) podnietil Jozef Kalazánsky, ktorý v Rí-
me zriadil bezplatnú školu pre chudobné deti. Po 
vzniku kongregácie pre záležitosti vyučovania ju 
uznal pápež Pavol V. v r. 1617 a ako rád spoločen-
stvo so slávnostnými sľubmi potvrdil pápež Gregor 
XV. v r. 1621. Po krátkodobom zrušení bol obnove-
ný r. 1656 a s konečnou platnosťou bol rád potvrde-
ný v r. 1669 pápežom Klementom X. VLČEK, Pavel 
– SOMER, Petr – FOLŠTÝN, Dušan: Encyklopedie 
českých klášterů. Praha 1997, s. 150.

65  MARCINOWSKA, Maria: Počiatky rehole piaristov 
a význam kolégia v Podolínci. In: Piaristi. Katalóg 
výstavy. Nowy Sącz 2004, s. 13. Piaristi prišli do Po-
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Začiatkom 70. rokov, po porážke Vešeléniho 
sprisahania, sa protireformačný proces v Uhor-
sku zintenzívnil. Túto situáciu využil aj spišský 
prepošt Juraj Báršoň a v spolupráci so Stanisla-
vom H. Lubomirským vyslali podolínskeho pia-

mali byť vrátené aj staré (t. j. predreformačné) 
kostoly, kaplnky, či svätyne, ich zariadenie a ma-
jetky.66 Tým bola mladému rádu piaristov a ich 
ešte mladšiemu kláštoru v Podolínci vyhradená 
dôležitá úloha v procese rekatolizácie provincie.

dolínca ešte za života svojho protektora Jozefa Kala-
zanského, z moravského Lipníka, ktorý patril medzi 
prvé tri konventy rádu vybudované mimo Talian-
ska. VLČEK, Pavel – SOMER, Petr – FOLŠTÝN, Du-
šan: c. d., s. 150.

66  Piaristi. Katalóg výstavy. Nowy Sącz 2004, s. 59, fak-
simile dokumentu na s. 145, nr. kat. I/1.

67  Tamže, s. 60 – 61, faksimile na s. 146 – 147, nr. kat. I/2 
– 4.

68  Latinsky Fraternitas (seu Decanatus) XIII Oppido-
rum Regalium Spectantium ad Arcem Lublo. Porov. 
kanonickú vizitáciu Jána Sigrayho. HRADSZKY, Jo-
sephus: Additamenta ad Initia..., s. 154 – 168.

Listina spišského starostu Stanislava Heraklia Lubomirského z roku 1674 o darovaní spišskobelianskej farnosti piaristom. 
Foto Maria Marcinowska. Centrálny archív maďarskej piaristickej provincie v Budapešti

Za zásluhy, námahu i riešenie viacerých vy-
pätých konfliktov s majoritou protestantov pri 
katolizačných misiách bola podolínskemu kláš-
toru udelená farnosť v Spišskej Belej. Tento akt 
zo svojej moci najprv vykonal knieža Stanislav 
H. Lubomirski (gróf Wišnice a Jaroslawi, maršal 
poľského kráľovského dvora) ako spišský kapitán 
(starosta) v r. 1674. Necelý rok nato (1675) uhor-
ský panovník cisár Leopold I., ktorému i napriek 
poľskému zálohu spišské mestá stále patrili, svo-
jím privilégiom tento stav potvrdil. Napokon až 
v r. 1683 darovanie a celé prevedenie farnosti spí-
somnil a uznal aj poľský kráľ Ján III. Sobieski.67 
V Spišskej Belej tak bola po viac ako storočí ob-
novená katolícka farnosť. Prislúchala síce opäť 
do ostrihomskej arcidiecézy a v nej pod spišské 
prepoštstvo, avšak po transformácii Bratstva 24 
spišských kráľovských farárov počas reformácie 
už patrila do novovzniknutého dekanátu, čiže do 
Spoločenstva (fraternity) trinástich kráľovských 
miest patriacich k Ľubovnianskemu hradu.68

ristu Františka Hanáka (Hanacia) od sv. Václava 
do Varšavy, aby u poľského panovníka vymohol 
v trinástich spišských zálohovaných mestách 
práva o slobode vyznania katolíckej viery. Na zá-
klade tohto podnetu poľský kráľ Michal Wisni-
owiecki 24. júna 1671 vydal listinu, podľa ktorej 
bola nielen zaručená katolícka viera, ale katolí-
kom, konkrétne do rúk a správy otcov piaristov, 
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Hmotný stav pri preberaní farnosti vykresľu-
je farská kronika.69 Pod záštitou pápeža Klemen-
ta X., cisára Leopolda I. a kráľa Jána III. Sobieske-
ho, ich zástupcov prepošta a spišského starostu 
a ich vyslaných komisárov piaristi prebrali od 
belianskych luteránov už 5. mája 1674 Kostol sv. 
Antona opáta. K nemu priliehal cintorín rozde-
lený na dve časti, s väčšou na pravej strane kos-
tola. V tomto sakrálnom okrsku bola aj samo-
statná zvonica (campanila) postavená na spôsob 
veže s troma zvonmi z čias reformácie.70 Kostol 
s kaplnkou sv. Kataríny sú opísané ako celé mu-
rované a opevnené. Nad svätyňou bola vežička, 
tzv. sanktusník aj so zvonom pre bežné dni a li-
turgické zvonenie počas bohoslužieb. Starú kos-
tolnú vežu zdobil hodinový stroj. O umiernenos-
ti spišskej reformácie a jej kultu nadväzujúceho 
na prvotný rítus svedčí nielen užívané a mest-
skou komunitou naďalej slávené patrocínium 
farského i vedľajšieho chrámu, ale aj skutočnosť, 
že vrátené a zachované boli takmer všetky ol-
táre na svojich pôvodných miestach, hoci boli 
označené ako zneuctené.71 Ich počet je vyčísle-
ný na sedem, pričom oltár sv. Kataríny (v rovno-
mennej kaplnke) so sochou sv. Doroty prenese-
ný do Kostola sv. Valentína nahradil nový oltár 
sv. Jozefa z kolégia v Podolínci. Jedine oltár sv. 
Barbory, taktiež v kaplnke, so starobylým obra-
zom tejto panny a mučenice bol zhodnotený ako 
poškodený. V úcte a neporušená sa zachovala aj 
krstiteľnica. Do chrámu podľa všetkého oproti 
obdobiu stredoveku pribudol na tzv. hudobnom 
chóre (empore po ľavej strane nad vchodom do 
sakristie) organ, „krásne dielo znamenitej práce“.

Organová skriňa s troma polygonálnymi ve-
žami a dvoma nízkymi spojovacími poľami me-
dzi nimi je typická pre obdobie raného baroka 
na Spiši. Prelamované laterny a ukončenie ko-
runami na vežiach prezrádza vplyv severného 
Nemecka sprostredkovaný cez Poľsko. Auto-
rom rezbárskej výzdoby je majster Pavel Gross 
zo Spišskej Soboty. Jeho autorstvo prezrádza aj 
stvárnenie sv. Antona nad prostrednou vežou. 
Pod jeho nohami je podmanený okrídlený diabol 
na spôsob zápasu sv. Juraja s okrídleným drakom 
na sobotskom organe. Skriňu dal už v r. 1640 ma-
ľovať Georg Vogler.72 Kvôli mechom organu však 
bol zničený oltár sv. Kozmu a Damiána. V pres-
bytériu poznáme ďalšiu významnú pamiatku 
z obdobia reformácie, tzv. senátorské lavice, štal-
lá. V hojnom počte odovzdali aj bohatý inventár 
bohoslužobného náčinia a nádob, odevov, star-
ších kníh a ďalších potrieb, ktoré si vyžadovali 
len minimálne doplnenia (najmä liturgickými 

knihami a sväteninami, olejmi) z kláštora v Po-
dolínci, a prirodzene aj ich rituálnu očistu a zno-
vuposvätenie. Vo výpočte preberaného majetku 
a náležitostí je uvedený aj Kostol sv. Valentína 
(ako Ecclesia parva). Ten však pre svoj zlý stav, 
zapríčinený podmočením z mlynského náhonu, 
už zrejme nebol užívaný. V jeho interiéri sa na-
chádzali tri oltáre,73 po stranách boli sochy sv. 
Kataríny a Doroty, oproti nim pri stene sochy 
mučeníkov a kazateľnica. V exteriéri mal kostol 
po epištolovej strane vežu, pristavanú pri kom-
pletnej oprave v r. 1612, slúžiacu na zvonenie.

Novým správcom farnosti boli vyhradené aj 
ich príbytky. Budova fary bola vystavaná z ka-
meňa, v hornej časti (poschodí?) s dvoma, v dol-
nej s troma klenutými izbami. Klenuté boli aj 
skladové priestory pre potraviny, murované 
pivnice a sklady, pričom celý komplex budov 
mal dve átriá a zvonku ho zdobila železná brá-
na. K obytným budovám patrili aj viaceré staj-
ne s napájadlami pre kone, bravčový a hovädzí 
dobytok, hydinu, sýpky, za záhradou pivovar. 
Z nehnuteľností to boli napokon štyri polia a dve 
lúky (z toho jedna patrila Kostolu sv. Valentína).

Administratíva tohto majetku i celej farnosti 
teda pripadla piaristom. Patronátne právo však 
už nebolo v rukách mestskej komunity, ale patri-
lo priamo kráľovskej korune, v sprostredkovaní 
správou 13 spišských miest. Svojich kňazov Be-
ľania vídali v rádovom odeve, ktorý tvoril čierny 
talár prepásaný cingulom (pruhom látky na spô-
sob opasku).74 Okrem učiteľa pri cirkevnom slá-
vení a správe farnosti pomáhali aj ďalšie svetské 
osoby. Hudobnú a inú umeleckú produkciu chrá-

69  Liber II. C. Status Ecclesiae in Oppido Bela, s. 1 – 6. 
Kniha začína hneď rokom 1674 základným opisom 
zmieneného prevodu, ako aj predošlej reformácie, 
po ktorom nasleduje podrobný výpočet inventára vo 
forme neskorších vizitácií.

70  Veľký o váhe cca 70 centov z r. 1558, stredný okolo 45 
centov z r. 1573 a tretí, 15-centový z r. 1651. Tamže.

71  „Haec omnia Altaria consecrata fuerant sed uiolata sunt“ 
Tamže, s. 3.

72  GERGELY, Otmar – WURM, Karol: Historické organy 
na Slovensku. Bratislava 1989, s. 50. Dátum celkového 
zhotovenia organu udáva štítok na jeho skrini – 1645.

73  Pozri vyššie. Liber II. C., s. 5.
74  Ich znakom bol v červenom (alebo modrom) poli 

monogram MA (vpísané: Ave Maria), korunovaný 
krížikom, pod monogramom zdobí znak skratka MP 
OY (Mετερ Өευ – Matka Božia), pod ktorou je šesťcí-
pa hviezda, ako aj ďalšie dve po stranách monogra-
mu, celý znak je v plamennej aureole. VLČEK, Pa-
vel – SOMER, Petr – FOLŠTÝN, Dušan: c. d., s. 151. 
V Spišskej Belej však piaristi používali pečať v poli 
so sv. Antonom. Porovnaj kapitolu heraldika.
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mu, jej prípravu i výučbu mal na starosti kantor, 
pričom táto povinnosť sa ukladala najmä rekto-
rovi školy. Rovnako významnou, no nie vždy to-
tožnou osobou a funkciou bol organista. Podobne 
ako dnes slúžil zvonár (campanator), vežový ho-
dinár (protector horologii) a audítor v hospodár-
skych záležitostiach. Nejasná je úloha tzv. tovari-
ša (collega).75 O faru a jej hospodárske potreby sa 
starali kuchárka, kočiš, slúžka, kurič a paholok.76

Po znovukonštituovaní a obnovení katolíckej 
cirkvi v Spišskej Belej prebiehala rekatolizácia 
v meste viac-menej v pokojnom duchu. Zásluhu 
na tom mali predovšetkým pátri piaristi, vyzna-
čujúci sa popri vzdelanosti aj svojou chudobou, 
pokorou a zbožnosťou. Oproti jezuitom upred-
nostňovali pokojné a nekonfliktné spôsoby pro-
tireformačného boja. Aj preto po švrťstoročí ich 
pôsobenia v Spišskej Belej bolo vo farnosti 120 
katolíkov, oproti 1448 luteránom.77

Napriek tomu, či práve pre tento nepomer, 
vyvstal medzi oboma konfesiami dlhoročný 
spor týkajúci sa platenia a odvádzania cirkev-
ných desiatkov. Tie totiž podľa viacerých naria-
dení vrchnosti patrili práve katolíckemu faráro-
vi, a to od všetkých belianskych obyvateľov bez 

75  Táto štruktúra funkcií ako aj príjmov pre uvedené 
posty je známa už z kanonickej vizitácie k r. 1693. 
Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskupstvo, Visita-
tio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis in qua ob defec-
tum in itaque ignoratur Visitator facta tamen, et pe-
racta est Anno Domini 1693. Oppidum Bela, s. 177.

76  Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae unius e 
XVI. Scepusiensibus Regio Coronalis Oppidi Bela 
die 10 Mensis Augusti Anno Domini 1832 peracta. 
caput II. §11. De Familia Parochi domestica. Prameň 
uvádza aj mená celého personálu, ich pôvod a stav.

77  Visitatio Ecclesiarum Scepusiensium per Joannem 
Sigray Preapositum (1700). In: HRADSZKY, Jose-
phus: Additamenta ad Initia..., s. 168.

78  Liber III. D., s. 40.
79  Joannes Weyss, Judex Belensis, Joannes Spitko, Vice-

-Judex Belensis, Tobias Ambrosi, Juratus, Adamus 
Mayer, Juratus, Michael Demiter Juratus. Liber III. 
D., s. 69 – 72.

80  Tamže, s. 96 – 97.
81  Liber III. D., s. 26, 43, zmienka už k r. 1676, podobne 

v kanonických vizitáciách k rokom 1693 a 1712.
82  Liber III. D., s. 21.
83  Titulárnym belianskym farárom bol pritom vždy 

rektor podolínskeho kláštora, jeho pozíciu priamo 
v Belej zastával niektorý z jeho spolubratov ako ad-
ministrátor.

84  Liber III. D., s. 90. V r. 1729 Connotatio Suppellecti-
lis Ecclesiae Beelensis 1723 situuje organ opravený 
r. 1721 ešte do svätyne, údajne mal 4 hlasy (registre). 
Liber II. C., s. 151. 

rozdielu. Tento spor riešili už listiny Stanislava 
H. Lubomirského z r. 1676, 78 keď záležitosť nevy-
riešil ani výber desiatkov komisármi spišského 
kapitána. V r. 1691 situáciu riešili obojstranný-
mi dohodami a vzájomnými zmenkami rektor 
kolégia v Podolínci a magistrát Spišskej Belej.79 
Tento problém sa však napriek zmieru a doho-
vorom objavil aj v rokoch 1704 a 1705, kým ho 
nariadením (mandátom) nevyriešil v prospech 
piaristov až spišský starosta Teodor Lubomir-
ski.80 Celá kauza platenia desiatkov mala skôr 
charakter neochoty či zanedbania povinností zo 
strany luteránov. Nikdy však nevypukla otvo-
rená revolta, naopak, vždy, hoci opakovane, sa 
otázka desiatkov písomne urovnala.

Charitatívna a misijná činnosť otcov zbož-
ných škôl sa vo farnosti plne uplatnila aj v zdra-
votnej službe. Od svojho príchodu do Spišskej 
Belej pri kostole spravovali aj bezplatný špitál 
pre chudobných. Nové miesto špitál dostal pri 
múre kostolného cintorína a vydržiavaný bol 
výlučne z almužien a na náklady fary.81

Do takejto rozsiahlej agendy a neľahkej si-
tuácie bol ako prvý farár 10. augusta 1674 pre-
poštom inštalovaný rektor kláštora páter Gly-
cerius Neymann od Všechsvätých, pôvodom 
zo Sliezska. Za prítomnosti riadneho spišského 
kanonika a žakovského farára Hieronyma Der-
ktha a vikára piaristov Jána Lehockého od sv. 
Apolónie, ako aj magistrátu a obyvateľov Spiš-
skej Belej mu bola zverená správa fary, ako aj 
starostlivosť o duše veriacich. K jeho asistencii, 
predovšetkým vo svetských záležitostiach, boli 
ustanovení hneď dvaja výpomocní duchovní: 
páter Simon Hayck od sv. Františka (z Moravy) 
a páter Dominicus od sv. Kríža.82 Postupne ich 
v dušpastierskej službe nasledovali viac ako šty-
ri desiatky rehoľných pátrov či frátrov.83 

V období, keď správu fary vykonávali pia-
risti, dôkladne vedená Historia domus zazna-
menáva počas ich pôsobenia pokojný vzostup 
a rozkvet belianskej cirkvi. Podľa nej sa ročne 
obrátili približne traja až piati občania, ktorí 
konvertovali na katolíkov. Badateľné je aj hmot-
né pozdvihnutie cirkvi, keď časom pribudli po-
četné bohoslužobné predmety, priebežne boli 
rekonštruované farské budovy, ďalšie náležitosti 
a pamiatky okolo kostola.

Záverom 17. storočia pribudol do chrá-
mu nový organ, pozitív, ktorý bol aj so starším 
v r. 1729 kompletne reštaurovaný.84 Tu však zrej-
me nie je myslený samostatný druhý nástroj, ale 
zadný pozitív (zozadu a priamo sa naň napája 
hrací stôl), ktorý bol pristavený k staršiemu or-
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ganu. Z neho bola odstránená klávesnica a ne-
slúžil už ako pozitív, ale ako tzv. Hauptwerk. 
Pri takejto dispozícii organu a jeho mechanic-
kej traktúre môžeme uvažovať o dvojmanuále 
s hlavným starším organom v prvom manuále 
a mladším zadným pozitívom v druhom. Toto 
časové rozlíšenie jednotlivých častí organu zre-
teľne vyjadruje ich odlišný sloh, zadný pozitív 
je zdobený mladšou rokajovou ornamentikou.85 
Ako vidno z tohto živého záujmu farnosti o jej 
organ, ktorý bol pravidelne udržiavaný a na-
priek primeranej veľkosti teraz i neskôr zväč-
šovaný, liturgická hudba mala v Spišskej Belej 
významné miesto a jej produkcii sa venovala 
náležitá pozornosť. Nemalú úlohu tu rozhodne 
zohrala tak rehoľa piaristov, ako aj vysoká hu-
dobná kultúra na Spiši vôbec v 17. a 18. storočí.

Kostolný dvor, ohradený múrom, získal v ro-
ku 1703 novú hornú bránu.86 Viaceré úpravy inte-
riéru boli vykonané v rokoch 1718 – 1721, z nich 
pre dnešný pamiatkový stav je asi najdôležitej-
šie rozšírenie, zväčšenie okien kostola a rovnako 
v barokovom duchu reštaurovanie a úprava juž-
ného hlavného vchodu do kostola a jeho pred-
siene. V tomto čase boli posvätené aj oba men-
šie zvony.87 Úpravám sa nevyhol ani hlavný oltár 
a v rokoch 1726 – 1728 „do lepšej podoby reštauro-
vaný“ (zjavne s barokovými úpravami) a aj vy-
maľovaný,88 podobne ako aj ďalšie oltáre, ktoré 
boli neraz aj viacnásobne prekladané (dokonca 
aj k južnej stene).

Dôležitým údajom z farskej kroniky je záz-
nam k r. 1707. Podľa neho už prv požiarom znač-
ne poškodený Kostol sv. Valentína úplne deš-
truoval prúd vody z náhonu, ktorú priviedli 
mešťania pre svoj mlyn postavený okolo r. 1650. 
Pre nesvedomitosť a nedbalosť mestskej komu-
nity, napriek napomenutiam kapitulských vizi-
tátorov, sa napokon múry kostola úplne zosypali 
a kostol ostal v ruinách. Polia a všetky náleži-
tosti a dôchodky tohto kostola prevzali luterá-
ni. Oltáre (spolu s ďalším hnuteľným majetkom) 
boli s úctou a s odpustkami (čiže aj s relikviami) 
prenesené do farského kostola. Hlavný oltár bol 
umiestnený v Kaplnke sv. Kataríny, ktorá bola 
neskôr premenovaná a zasvätená sv. Valentí-
novi. Oltár sv. Kataríny a Barbory bol postave-
ný na miesto, kde stál dovtedy oltár sv. kráľov 
Ladislava a Štefana a na miesto oltára Rozdele-
nia apoštolov preniesli oltár sv. Jozefa (darovaný 
z Podolínca) z kaplnky. Zvon mal byť odovzda-
ný pre hodinovú zvonkohru farského kostola.89 
Kaplnku sv. Valentína, ako aj Kostol sv. Antona 
Pustovníka obdaril pápež Pius VI. dekrétom z r. 

1785 plnomocnými odpustkami, udeľovanými 
za obvyklých podmienok v deň odpustu oboch 
svätcov. Odpis dekrétu potvrdil prvý spišský 
biskup Karol de Salbeck.90 Od tohto obdobia až 
do súčasnosti slávi katolícka cirkev v Spišskej 
Belej netradične dve odpustové slávnosti.

Neobvyklou udalosťou bol pád veľkého zvo-
na 14. januára 1750, ktorý však bol po oprave 
a prispení celej mestskej komunity čiastkou 300 
uhorských zlatých opätovne vytiahnutý už 21. 
júla v tom istom roku.91

Z významných úprav a prestavieb, ktoré 
uskutočnili piaristi, nemožno obísť opravu a ob-
novu veže farského kostola z r. 1832. Vyžadoval 
si to jej stav, keďže obsahovala viacero dreve-
ných častí. Pôvodná veža bola nižšia, ukončená 
cibuľou, od gotických čias obľúbenou na Spiši. 
Lemovala ju kedysi drevená ochodza, zaiste pre 
obranné účely. Nová veža bola o čosi vyvýšená 
a ukončená barokovou helmicou podľa brati-
slavského vzoru. Vlajku na hrote vymenil kovo-
vý pozlátený latinský kríž na zemskom jablku. 
Slávnostne bol posvätený 8. júla kežmarským 
dekanom, spišským čestným kanonikom Karo-
lom Planitzom. Vežu i naďalej zdobil hodino-
vý stroj, avšak už s ciferníkom na tabuliach po 
všetkých štyroch stranách (predtým iba z dvoch 
strán). Tri dni po vysviacke kríža bol slávnostne, 
za zvuku všetkých zvonov a účasti celého mes-
ta, vytiahnutý a ukotvený vo veži.92

Farnosť Spišská Belá bola po príchode piaris-
tov cirkevnosprávne začlená do Fraternity trinás-
tich kráľovských miest, prináležiacich k hradu 
Ľubovňa. Cirkevný okrsok niesol aj názov deka-
nát a tvorili ho mestá zálohované Poľsku okrem 

85  GERGELY, Otmar – WURM, Karol: Historické orga-
ny na Slovensku..., s. 50.

86  Liber III. D., s. 95.
87  Liber III. D., s. 136 – 137.
88  Liber III. D., s. 146.
89  Liber III. D., s. 97 – 99. Tieto zmeny nenastali okam-

žite po zániku Kostola sv. Valentína. Kanonické vizi-
tácie z rokov 1712 a 1732 ho síce opisujú ako zničený, 
ale umiestnenie oltárov v Kostole sv. Antona, ako aj 
Kaplnka sv. Kataríny sú v predošlom stave. Vizitá-
cia k r. 1756 už ráta 6 oltárov a Kaplnku sv. Valentína 
s plnomocnými odpustkami na jej sviatok, udelený-
mi apoštolskou stolicou. Liber II. C., s. 254.

90  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Be-
lej..., s. 59.

91  Liber III. D., s. 212. Nový zvon bol však menší, oproti 
pôvodným 44 centom vážil iba 39.

92  Liber III. D., s. 404 – 405. Architektom bol Martin Pet-
rovič zo Švedlára, pomáhal mu aj tesár Jakub Špitko, 
evanjelik z Belej.
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hradu Ľubovňa a Podolínca.93 Po ukončení zálo-
hovania spišských miest a následne aj spišského 
biskupstva (1776) bola diecéza zreorganizovaná, 
rešpektujúc geografické členenie. Belianska far-
nosť od tohto času patrila do Fraternity dolného 
(toku rieky) Popradu spolu s okolitými 15 kato-
líckymi obcami.94 Keďže centrom dekanátu bolo 
v uvedenom obvode mesto Kežmarok, od začiat-
ku 19. storočia bol pomenovaný ako Kežmarský 
dištrikt (lat. Districtus Kesmarkiensis). Tento de-
kanát len s malými obmenami pretrval až do 20. 
storočia. Samotná farnosť od svojho obnovenia 
až do záveru 18. storočia bola samostatná, bez fi-
liálok.95 Začiatkom 19. storočia len pomaly pribú-
dali (najprv nestálo obývané) filiálky Lesný hos-
tinec Bloesz a Les Süssenfleck a od polovice 30. 
rokov ďalšie podobné dve lokality96 s minimom 
farníkov a všetky bez chrámu.

Správa svetských kňazov

Piaristi mali už od svojho príchodu na Spiš 
v 17. storočí v správe viacero farností. Keď však 
neskôr ich početný stav klesol a naopak pribu-
dla im aj odľahlá správa Banskej Štiavnice, boli 

nútení zrieknuť sa administrácie Spišskej Belej. 
V tejto veci sa 15. októbra 1852 obrátil na spišské-
ho biskupa páter Josephus Prichenfried ako be-
liansky farár s prosbou o prevzatie jeho farnos-
ti. Zo svojej moci biskup Ladislav Zábojský dva 
týždne nato, dňa 30. októbra svojím listom faru 
odňal piaristom a správou farnosti Spišská Belá 
poveril svetského kňaza. Z diecézneho kléru pre 
túto úlohu vybral Henrika Jurkovicha. Ten bol 
dovtedy farárom v Bušovciach, ktoré mu načas 
ešte ostali. Aby nový administrátor stíhal slúžiť 
omše aspoň v nedele a sviatky aj v susednej far-
nosti, už 14. decembra požiadal biskupa o kap-
lána. Vyhliadol si Ludovica Hönsza, kaplána 
v Hniezdnom.97 Napriek príchodu do význam-
nejšej, kultúrnejšej a bohatšej farnosti, H. Jurko-
vich svojím postavením funkčne klesol, keďže 
bol ustanovený ako beliansky správca (adminis-
trátor), a nie titulárny farár (parochus). Z aspek-
tu kanonického práva mali takéto nižšie posta-
venie aj jeho nasledovníci, a to až do príchodu 
Johannesa Samueliho, ktorý od r. 1871 bol už 
opäť riadnym belianskym farárom. 

Pri nástupe svetských kňazov bol postup ka-
tolicizmu v Spišskej Belej ešte stále ťažký a po-
malý. V r. 1852 bolo vo farnosti iba 447 rímskoka-
tolíkov, k nim možno pripočítať troch katolíkov 
gréckeho rítu oproti majorite 1859 evanjeli-
kov, okrem nich aj traja židia. Okrem materskej 
cirkvi patrili do katolíckej správy aj štyri filiálky 
vo vzdialenosti pol až štyroch hodín cesty.98 Ve-
dené boli pod názvami Diversorium sylvae Blo-
esz (lesný, horský hostinec Bloesz, na Šarpanci), 
Silva Süssenfleck (horáreň Fľak), Diversorium 
et Domus Hajdonis (Hajdonov hostinec a dom, 
smerom na Ždiar), Territorium Belensis (-ad Ne-
hre, územie Belej smerom k Strážkam). V týchto 
filiálkach bol však minimálny počet obyvateľov 
oboch hlavných konfesií, nepresahujúci dohro-
mady sedem desiatok. Od r. 1880 k nim pribudla 
filiálka Diversorium Kardolin a o dva roky fili-
álky Fabrica Anilli (stará fabrika), Runcina va-
por (Kvapľová jaskyňa) a Fabrica tegularis (t. j. 
nová, zastrešená fabrika). Tieto filiálky však ne-
mali vlastný kostol ani kaplnky a ich dušpastier-
ska opatera spadala do povinností kaplána, kto-
rý mal aj povinnosť vyučovať v katolíckej škole. 
Z malých filiálok sa rozmohla iba kvapľová (čiže 
Belianska) jaskyňa, neskôr Tatranská Kotlina, 
kde bol v r. 1891 postavený a vysvätený dreve-
ný kostol.99 Obradným jazykom aj pod vplyvom 
prevahy mešťanov augsburského vyznania bola 
okrem latinčiny nemčina, slovenský jazyk sa 
presadzoval len veľmi pomaly. 

93  „Fraternitas (seu Decanatus) 13 Oppidorum Regalium 
Spectantium ad Arcem Lublo.“ Visitatio Ecclesiarum 
Scepusiensium facta per Joannem Sigray Praeposi-
tum (1700). In: HRADSZKY, Josephus: Additamenta 
ad initia ..., s. 154. Takýchto fraternít bolo na prelome 
17. a 18. stor. na Spiši deväť, pričom zmienený obvod, 
v ktorom bola Spišská Belá, sa označoval ako prvý.

94  Fraternitas Inferioris Poprad. HRADSZKY, Josephus: 
Additamenta ad initia..., s. 440.

95  ŠA LE: Spišské biskupstvo, Peltzova vizitácia. 1731, 
Vizitácia v r. 1752, Liber II. C., s. 252. Strážky sa ako 
filiálka v belianskej farnosti objavili iba na celkom 
krátky čas pre problémy s prekračovaním Popradu 
kežmarského farára, ktorý ich spravoval.

96  Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Sce-
pusiensis. Pro Anno 1822, s. 39. Podobne pre neskor-
šie roky.

97  V schematizme k r. 1852 je preto ešte ako beliansky 
farár uvedený P. Josephus Priechenfried e Scholis 
Piis. Schematismus venerabilis cleri almae dioece-
sis Scepusiensis. Pro Anno 1852, s. 77. Celá koreš-
pondencia je v odpise vo farskej kronike, Liber III. 
D., s. 416 – 417. 

98  Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Sce-
pusiensis. Pro Anno 1852, s. 77.

99  Katolícky kostol v Tatranskej Kotline 15. VIII. po-
svätil spišský biskup Juraj Čásky za prítomnosti cir-
kevnej hierarchie z katolíckej i evanjelickej strany. 
GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej 
Belej. In: Z minulosti Spišskej Belej. IV. ročník. Spiš-
ská Belá 1998, s. 63.
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Evanjelická cirkev a. v.

Reformácia

Od 20. rokov 16. storočia sa z Nemecka šírilo na 
Slovensku reformačné učenie Martina Luthera. 
Jeho cieľom bola obnova cirkvi na nových prin-
cípoch a zlepšenie náboženských pomerov. Za 
zdroj viery bola pokladaná výlučne Biblia. Re-
formácia prinášala so sebou aj nové náhľady na 
štruktúru a náplň cirkevného zriadenia. Do roku 
1610 bola cirkev organizovaná na nižšom stupni 
správy. Najprv to bola správa cirkevno-zboro-
vá (parochia). Medzi prvé evanjelické cirkevné 
zbory zriadené pred r. 1530 patrili mestské zbo-
ry v Šariši (Prešov, Bardejov), na Spiši (Levoča, 
Ľubica), v banskom okolí (Štiavnica, Kremnica, 
Bystrica) a na západnom Slovensku (len Bánov-
ce). Po r. 1530, keď augsburské vyznanie viery 
bolo predložené cisárovi Karolovi V. na ríšskom 
sneme, začali sa organizovať aj ďalšie zbory, kde 
sa medzičasom reformačné učenie dostalo.100

Je nepochybné, že o reformácii spišskí Nemci 
žijúci v mestách vedeli takmer od jej počiatkov, 
lebo mnoho spišských študentov študovalo na ne-
meckých a švajčiarskych univerzitách. Už v r. 1522 
študovali vo Wittenbergu Baumheckel z Banskej 
Bystrice a Cyriak z Levoče a prinášali nové evan-
jelium v autentickej podobe. Ďalšie informácie 
sem prichádzali od kupcov a remeselníkov.101 

Medzi základné pramene o reformácii na 
Spiši patrí zápisnica Bratstva 24 kráľovských fa-
rárov, tzv. Matricula Molleriana, ktorá sa zacho-
vala v origináli aj v odpisoch.102 V r. 1549 bol se-
niorom uvedeného Bratstva Vavrinec Buchwald, 
pochádzajúci z Nisy v Sliezsku, o ktorom sa 
predpokladá, že asi v r. 1545 zaviedol reformáciu 
do Vrbova.103 Dňa 13. marca 1556 vypukol vo Vr-
bove veľký požiar, ktorý zničil nielen celé mesto, 
ale za obeť mu padlo 14 ľudí, kostol a fara, ako 
aj listiny a dokumenty Bratstva 24 kráľovských 
farárov.104 S údajmi o reformácii sa stretávame aj 
v mestských knihách.105

Už v r. 1520 čítal kňaz Tomáš Preisner z ka-
zateľnice kostola v Ľubici Lutherove wittenber-
ské výpovede.106 Na Spiši sa za prvý evanjelic-
ký zbor považuje zbor v Kežmarku.107 V r. 1545 
vznikol nový oporný bod reformácie na Spiši, 
Spišská Belá, a to pod vplyvom Vavrinca Serpi-
liusa Quendela, známeho nadšenca a šíriteľa re-
formácie.

Vavrinec Serpilius Quendel108 (zač. 16. stor. 
Spišská Belá – 30. apríla 1572 Ľubica) bol synom 
richtára. Pôvodne študoval teológiu v Krako-

ve. Po návrate do rodného mesta bol učiteľom, 
neskôr kaplánom spišského prepošta. O Luthe-
rovej reforme sa dopočul počas štúdia vo Wit-
tenbergu a Augsburgu. Tu sa spriatelil s Filipom 
Melanchtonom, u ktorého býval. Pod jeho vply-
vom Quendel prijal latinské meno Serpilius. Keď 
sa v r. 1545 vrátil do Spišskej Belej, práve zomrel 
kňaz Valentín Bielis. Serpilius získal celý cirkev-
ný zbor na evanjelické náboženstvo augsburské-
ho vyznania. 5. mája 1557 bol zvolený do Bratstva 
24 kráľovských farárov. V r. 1558109 ho povolali 

100 PETRÍK, Ján: Kapitoly z domácich cirkevných dejín. 
Liptovský Mikuláš 1969, s. 69 – 70, 214 – 218.

101 KVAČALA, Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. 
Liptovský Mikuláš 1935, s. 45.

102 Originál Matriculy Molleriany je uložený v archíve 
Evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku. Je to 
dielo levočského farára a seniora Bratstva 24 kráľov-
ských farárov Juraja Mollera (cca 1530 – 1558). Chro-
nologicky v nej zobrazil priebeh reformácie v Levo-
či a na Spiši od r. 1528 do polovice 16. st. Mollerovu 
kroniku ďalej viedli jeho nástupcovia vo funkcii se-
niorov Bratstva 24 kráľovských farárov (J. Jantschius, 
Š. Xylander, J. M. Golzius a iní) až do roku 1674, do 
víťazstva rekatolizácie. JANKOVIČ, Vendelín: Spiš-
ská historiografia. In: MARSINA, Richard (zost.): 
Spišské mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 160.

103 BRÜCKNER, Győző: A reformáció és ellenrefor-
máció története a Szepességen (1520 – 1745). Buda-
pešť 1922, s. 45.

104 HRADSZKY, Joseph: A XXIV kir. Plébános testvé-
rülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc 1895, 
s. 92. Pozri aj CHALUPECKÝ, Ivan (zost).: Dejiny 
Vrbova. Levoča 1996, s. 21.

105 ŠA LE, pobočka Poprad: MM SS, Marckbuch 1579 – 
1930, f. 225 b. Spomína sa tu Antonius Philadelphus, 
ktorý sa v r. 1552 stal prvým evanjelickým farárom 
v Spišskej Sobote. Bol považovaný za nepriateľa no-
vokrstencov a za skutočného apoštola spišskoso-
botskej reformácie (1552 – 1560). Pozri: MALOVCO-
VÁ, Božena: Das älteste erhaltene Marckbuch der 
Stadt Georgenberg (Spišská Sobota) 1579 – 1930. In: 
Südostdeutsches Archiv XL./XLI., Mníchov 1997/
1998, s. 150; KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Biogra-
fický slovník mesta Poprad. Poprad 2004, s. 163. 

106 BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 54. 
107 VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na 

Slovensku. Liptovský Mikuláš 2004, s. 87. 
108 Archív farského úradu Ev. cirkvi a. v. v Spišskej Belej 

(ďalej A FÚ ECAV SB), Protocollum ecclesiae Evan-
gelicae Belensis 1787 – 1803, f. 3; ŠA LE, pobočka Po-
prad: Historia domus Belensis, s. 3 – 4; ŠA LE, po-
bočka Poprad: MM SB Cechová kniha krajčírov 1639 
– 1712. Podľa cechovej knihy Serpilius začal pôso-
biť v Spišskej Belej v r. 1546, podľa Webera v r. 1545. 
Tento dátum sa uvádza vo viacerých prameňoch. 
WEBER, Samuel: Monographie der evangelischen 
Gemeinde A. C. Bela. Kežmarok 1885, s. 32 – 33; GRI-
GER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Belej. 
In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Be-
lej. Ročenka mesta Spišská Belá IV, 1998, s. 50.
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do Levoče a po piatich rokoch prišiel do Ľubi-
ce. 8. novembra 1564 ho v Spišskej Sobote zvoli-
li za seniora Bratstva. Serpilius zomrel v Ľubici 
v r. 1572. Pochovaný je v tamojšom chráme.110

Keď Beľania prešli na evanjelické nábožen-
stvo, aj dvojloďový gotický Kostol sv. Antona 
z r. 1260 sa stal evanjelickým. Evanjelikom patril 
celých 129 rokov, až do r. 1674, keď im ho odobra-

li.111 Za toto obdobie ho evanjelici nielen užívali, 
ale aj udržiavali a opravovali. Z tohto obdobia sa 
zachovali a aj dodnes sa v chráme nachádzajú 
lavice richtárov z r. 1550. Okrem tohto kostola sa 
do r. 1570 bohoslužby konali aj v druhom, tzv. 
Waltenovom kostole (Waltensdorf = Belá). Tu bol 
kazateľom Johan Scholtz. V r. 1612 bol kostol ge-
nerálne opravený, ale v r. 1707 zhorel.112 

109 Podľa Cechovej knihy krajčírov Serpilius v Levoči 
začal pôsobiť o rok neskôr, v r. 1559. ŠA LE, poboč-
ka Poprad: MM SB Cechová kniha krajčírov 1639 – 
1712.

110  WEBER, Samuel: c. d., s. 32 – 33. 
111  KRIVOŠOVÁ, Janka (zost.): Evanjelické kostoly na 

Slovensku. Liptovský Mikuláš 2001, s. 181.
112 WEBER, Samuel: c. d., s. 14.
113 Vierovyznanie vychádza z Confessio Pentapolita-

na a Confessio Heptapolitana a obsahuje 20 článkov, 
zhodných s vierovyznaním piatich miest – 1. o Bohu, 
2. o stvorení, sveta, 3. o dedičnom hriechu, 4. o vtelení 
Božieho syna, 5. o ospravedlnení, 6. o viere, 7. o dob-
rých skutkoch, 8. o cirkvi kresťanskej, 9. o krste, 10. 
o Večeri Pánovej, 11. o spovedi a rozhrešení, 12. o po-
kání, 13. o pravom užívaní sviatostí, 14. o cirkevných 
služobníkoch, 15. o obradoch, 16. o svetskej vrchnosti 
a poriadku, 17. o stave manželskom, 18. o vzkriesení 
mŕtvych, 19. o slobodnej vôli, 20. o vzývaní svätých. 
VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na 
Slovensku. Liptovský Mikuláš 2004, s. 110 – 112.

114  ŠA LE, pobočka Poprad: Historia domus Belensis, s. 4 
– 5; A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangeli-
cae Belensis 1787 – 1803, f. 3; ŠA LE, pobočka Poprad: 
MM SB Cechová kniha krajčírov 1639 – 1712; Histo-
ria domus uvádza Joannes Schultz. Historia domus, 
ako aj protokol uvádza zoznam diakonov počas jeho 
pôsobenia: 1570 – Petrus Curialis, 1574 – Franciscus 
Hancocius, 1577 – Georgius Husz, 1579 – Joannes Gul-

Bratstvo 24 kráľovských farárov sa ešte v ro-
ku 1543 dovolávalo pomoci kráľa Ferdinanda 
proti prepoštovi Jánovi Horváthovi, ktorý pri-
stúpil k reformácii a oženil sa. Keď pápež ani na 
kráľovu žiadosť nezrušil celibát, mnoho kňazov 
prešlo k protestantizmu. Spišský prepošt Juraj 
Bornemisa (1561 – 1584) chcel zaviesť poriadok 
vo všetkých spišských cirkevných obciach. Vav-
rinec Serpilius na to v r. 1568 reagoval zvolaním 
porady spišských kňazov do Hrabušíc a na jeho 
podnet bolo v r. 1569 zostavené Confessio Sce-
pusiana – vierovyznanie Spišského mestské-
ho seniorátu. Jeho zostavovateľmi boli Cyriak 
Obsopaeus Koch a Valentín Megander-Gross. 
Toto vierovyznanie sa už podstatne odchýlilo 
od katolíckej náuky. Dňa 26. októbra 1569 bolo 
prečítané na kongregácii fraternity a podpísané 
všetkými farármi Spišského mestského seniorá-
tu. Vyznanie schválil veľkovaradínsky biskup 
Bornemisa a ostrihomský prímas Verančič.113 

Ďalším kazateľom, ktorý pôsobil v Spišskej 
Belej, bol Ján Scholtz.114 Pochádzal z Ružbách. 
Najprv bol diakonom, potom v r. 1546 pomoc-
ným kazateľom vo Vrbove, neskôr farárom v Ľu-
bovni. Po odchode Vavrinca Serpilia do Levoče 

Záznam o prvom evanjelickom farárovi v Spišskej Belej Vavrincovi Serpiliovi Quendelovi.  
Archív FÚ ECAV v Spišskej Belej
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sa dostal do Belej ako farár. Dňa 16. novembra 
1562 ho na konvente v Tvarožnej zvolili za se-
niora. Po dvoch rokoch na tento úrad rezigno-
val slovami: „Keby mi vyplatili 100 florénov, nemo-
hol by som si ich zobrať, lebo ja viem, aká námaha 
a úsilie hneď nato nasleduje”. Ako senior zaviedol 
v 24 mestách spoločné vierovyznanie. Nevedel 
sa zmieriť s odvodmi z úrody, ktoré nariadil 

Odtiaľ bol povolaný za farára do Žakoviec, potom 
pôsobil v Strážach a Bušovciach. Ako farár sa v r. 
1593 vrátil do Belej, kde aj zomrel v r. 1608.117 

Krátky čas v Belej pôsobil Matej Praetorius 
(Scholtz) (1603 – 1607). Narodil sa v Spišskej No-
vej Vsi. Ako farár začínal vo Vrbove. V r. 1599 
bol zvolený za konseniora v Ruskinovciach. Do 
Belej ho preložili v r. 1602, ale farské služby za-

den, 1581 – Balthasar Stiler, 1582 – Franciscus Behr, 
1584 – Martinus Schultz (podľa protokolu Scholtz), 
1587 – Joannes Haas, 1588 Georgius Forschius. 

115 WEBER, Samuel: c. d., s. 35.
116  A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 

Belensis 1787 – 1803, f. 3; ŠA LE, pobočka Poprad: 
Historia domus Belensis, s. 4; ŠA LE, pobočka Po-
prad: MM SB Cechová kniha krajčírov 1639 – 1712. 
Podľa protokolu aj Historie domus počas pôsobenia 
Hankóciho boli v Belej títo diakoni: 1594 – Valenti-
nus Koch, 1596 – Valentinus Raab, 1598 – Joannes 
Fulgentius, 1600 – Stephanus Fabian.

117 KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže – známe, neznáme..., s. 78.

118 A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 
Belensis 1787 – 1803, f. 3; ŠA LE, pobočka Poprad: 
Historia domus Belensis, s. 4; WEBER, Samuel: c. 
d., s. 36. Podľa protokolu tu pôsobili diakoni: 1603 
– Stephanus Fabiani, 1607 – Thomas Knisner.

ľubovniansky starosta, a to mu spôsobilo veľa 
nepríjemností. Zomrel 26. júna 1593 v skorých 
ranných hodinách po 35 rokoch služby. Na jeho 
pohrebe bol aj richtár Ján Weis.115

Do konca 16. storočia si reformačné myšlien-
ky našli v mestách východného a stredného Slo-
venska mnohých prívržencov, a to aj preto, že 
spočiatku neboli takmer žiadne rozdiely medzi 
vznikajúcim, reformovaným, a pôvodným ka-
tolíckym náboženstvom. Reformácia pôvodne 
nesledovala vznik nového náboženstva, ale len 
odstránenie chýb, ktorých sa cirkev dopúšťala, 
a práve to bolo pre veriacich príťažlivé. V mes-
tách boli pre šírenie reformácie priaznivé pome-
ry, lebo po cirkevnej stránke boli nezávislé. Keďže 
boli patrónmi kostolov a kláštorov, pri prechode 
obyvateľov na novú vieru evanjelická cirkev zís-
kala kostoly s celým inventárom. Tak prešiel do 
rúk evanjelikov aj kostol v Spišskej Belej. 

Na prelome 16. a 17. storočia v Belej ako kňaz 
účinkoval František Hankóci (Hankoczy)116, be-
liansky rodák. Najskôr bol diakonom v rodisku. 

Palatín Juraj Turzo v roku 
1614 potvrdzuje výsady 

Pentapolitane.  
ŠA LE, pobočka Poprad

čal vykonávať až v r. 1603. V r. 1607 vypukol na 
fare požiar, v dôsledku ktorého vyhorelo celé 
mestečko. Po tejto udalosti požiadal o prelože-
nie do Chmeľnice.118 
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Štefan Fabiany pochádzal z Matejoviec. 
V Spišskej Belej úradoval ako diakon v rokoch 
1600 – 1603. Potom zastával miesto pastora pri 
Baltazárovi Horvátovi Stančičovi de Gradec. 30. 
novembra 1610 mu na levočskom konvente pride-
lili miesto v Krížovej Vsi. Nevedno presne kedy, 
ale je známe, že v Krížovej Vsi aj zomrel.119

Sebastián Fabricius, syn farára Krištofa Fab-
riciusa z Iliašoviec, bol diakonom v Belej a fará-
rom v Strážach v rokoch 1606 – 1623.120

Pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy na 
Slovensku mala mimoriadny význam žilinská 
synoda v r. 1610. Na nej sa evanjelici vymanili 
spod právomoci rímskokatolíckej cirkvi a jej hie-
rarchie. Tu sa položil základ vlastnej legislatívy 
a právneho poriadku na najvyššom stupni cir-
kevnej správy. Senioráty boli nadradené cirkev-
ným zborom a ich farárom, no superintendenti 
(biskupi) posilňovali vedomie spolupatričnosti 
všetkých zborov.121 Touto synodou sa zavŕšil vý-
voj Lutherovej reformácie takmer na celom Slo-
vensku a utvorili sa samosprávne orgány evan-
jelickej cirkvi.122 

Evanjelickú cirkevnú správu na Spiši sa po-
darilo dobudovať o štyri roky neskôr, v r. 1614 
na synode v Spišskom Podhradí. Tu zohral vý-
znamnú úlohu spišskopodhradský farár Štefan 
Xylander.123 Už v r. 1610 spolu s levočským fará-
rom Petrom Zablerom navštívil palatína Juraja 
Turza v Levoči, aby dohodli organizáciu evan-
jelickej cirkvi na Spiši a v Šariši. Keď delegácia 
spišských kňazov pod Xylanderovým vedením 
Turza opäť vyhľadala v Košiciach, ten vydal pre 
nich listinu, v ktorej potvrdzoval všetky výsa-
dy Bratstva 24 kráľovských farárov a rozšíril ich 
aj na Bratstvo farárov 5 východoslovenských 
miest. Oficiálne im dal právo zvoliť si superin-
tendenta podľa ustanovení žilinskej synody.124 
Xylander zvolal viacero synod a zhromaždení, 
ale ani na synode v Levoči v r. 1610, ani v Prešo-
ve v r. 1611 sa nedospelo k jednote v názoroch, 
a to i napriek veľkej palatínovej snahe.

Veľký obrat nastal koncom roka 1612, keď sa 
Š. Xylanderovi podarilo získať naspäť do evan-
jelickej cirkvi palatína Juraja Turza a spišského 
a šarišského župana Krištofa Turza. Ten v r. 1604 
na popud spišského prepošta, kaločského arcibis-
kupa a súčasne kráľovského miestodržiteľa Mar-
tina Petöa125, ktorý si ako hlavnú úlohu stanovil 
zničiť reformáciu na Spiši, prestúpil do katolíc-
kej cirkvi spolu s Alexandrom Turzom. Dokon-
ca prepoštovi asistoval aj pri odoberaní kostolov 
evanjelikom na Spiši. Jeho ambície sa však nena-
plnili, a tak sa Krištof Turzo vrátil k evanjelickej 
viere.126 Palatín ho splnomocnil spravovať evanje-
lickú cirkev na východnom Slovensku.127

V r. 1613 Š. Xylander zvolal poradu do Sabi-
nova kvôli reorganizácii práce v cirkvi. O chys-
tanom novozriadení cirkvi bol upovedomený aj 
poľský miestodržiteľ Lubomirski, ako aj richtá-
ri 13 zálohovaných spišských miest, medzi ktoré 

119 MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 
Krížovej Vsi. Krížová Ves 2002, s. 68 – 69.

120 KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže – známe, neznáme..., s. 78.

121 VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva..., s. 142.
122 Priebeh žilinskej synody sa zachoval v mnohých 

prameňoch. Podrobne ju na základe starších zázna-
mov opísal Daniel Krman v rukopisnom diele Hun-
garia Evangelica; HÄNDEL, Viliam: Rozpomienka 
na slávnosť, ktorú zasvätil Ev. a. v. dištrikt preddu-
najský v Žiline dňa 27. a 28-ho aug. r. 1910. Na pa-
miatku r. 1610 odbývanej „Žilinskej synody“. Ban-
ská Štiavnica 1911, s. 14 – 24; KVAČALA, Ján: Dejiny 
reformácie na Slovensku..., s. 150 – 160; MRVA, Ivan: 
Synoda v Žiline roku 1610. In: Žilina v slovenských 
dejinách. Zborník z vedeckej konferencie k 620. vý-
ročiu udelenia výsad pre žilinských Slovákov. Ži-
lina 2002, s. 63 – 68; HAVIRA, Ján: Žilinská a spiš-
skopodhradská synoda vo svetle dejín evanjelickej 
a. v. cirkvi na Slovensku. In: CHALUPECKÝ, Ivan 
(zost.): Z minulosti Spiša XII, 2004, s. 155 – 158. 

123 Štefan Xylander (1572 – 1619) vysokoškolské štúdiá 
absolvoval zo štipendia levočskej mestskej rady. 
Študoval vo Frankfurte nad Odrou, Wittenbergu, 
Kráľovci, Braunsbergu. Titul magistra získal vo 
Wittenbergu. Bol levočským diakonom (od r. 1599), 
farárom v Krompachoch (od r. 1604), Sabinove (od r. 
1606) a v Spišskom Podhradí (od r. 1609). V r. 1611 ho 
zvolili za seniora Bratstva 24 kráľovských farárov. 
Pričinil sa o uskutočnenie synody v Spišskom Pod-
hradí v r. 1614 a stal sa superintendentom 24 spiš-
ských miest, Spiša a Šariša. Bol významnou osob-
nosťou evanjelickej cirkvi na Spiši. CHALUPECKÝ, 
Ivan: Dejiny Popradu..., s. 104 – 106. 

124 CHALUPECKÝ, Ivan: Významné evanjelické osob-
nosti Levoče. In: NOVOTNÁ, Mária: Pohľady do mi-
nulosti II. Levoča 2002, s. 105 – 106.

125 Kaločský arcibiskup Martin Petö (Pethö) sa stal v r. 
1601 administrátorom ostrihomského arcibiskup-
stva. Bol vzdelaný, v hádkach a debatách nedostih-
nuteľný, vedel presviedčať ľudí o svojej pravde a pre-
to zohral na kráľovskom dvore Rudolfa II. významnú 
úlohu. Dokázal presvedčiť Krištofa a Alexandra 
Turzovcov, aby odstúpili od evanjelickej viery. Aj 
neskorší arcibiskup Pázmaň priznal, že na rekatoli-
zovaní šľachty mal Petö leví podiel. DROBNÝ, J. P.: 
Evanjelickí martýri (mučeníci). Liptovský Mikuláš 
1929, s. 10.

126 CHALUPECKÝ, Ivan: Významné evanjelické osob-
nosti..., s. 104; KLEIN, Ferdinand (zost.): Geschichte 
der evangelischen Kirchengemeinde a. b. Schwed-
ler. História evanjelického cirkevného zboru a. v. vo 
Švedlári. Švedlár 2003, s. 181. 

127 KLEIN, Ferdinand (zost): c. d., s. 181.
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patrila aj Spišská Belá. Poliaci však 13 mestám 
zakázali zúčastniť sa na synode. I napriek tomu, 
že sa kňazi zálohovaných miest synody nezú-
častnili, vyplývala pre nich povinnosť podriadiť 
sa jej ustanoveniam.128

Na 22. januára 1614 spišský a šarišský žu-
pan Krištof Turzo zvolal historickú synodu do 
Spišského Podhradia. Povolal na ňu magnátov, 
šľachtu, päť východoslovenských miest a dva 
senioráty. Dlho očakávaná synoda sa konala 
v mestskej radnici v Spišskom Podhradí.129 Za 
superintendenta Spiša a Šariša jednomyseľne 
zvolili Štefana Xylandera zo Spišského Podhra-
dia. Zvolený bol aj superintendent pre 5 horno-
uhorských slobodných kráľovských miest. Stal 
sa ním levočský farár Peter Zabler. Závery tejto 
synody boli dopracované podľa žilinskej synody 
a zhrnuté do 16 bodov. Župan Krištof Turzo po-
zval všetkých zhromaždených na hrad, kde sa 
v hradnej kaplnke uskutočnili slávnostné boho-
služby. Po nich nasledovala slávnostná hostina 
a vojaci predviedli rytierske hry. Večer sa sláv-
nosť skončila ohňostrojom.130

Zápisnica zo synody bola vyhotovená 
v dvoch rovnako znejúcich exemplároch. Niek-
torí zástupcovia Pentapolitany váhali s podpi-
som, lebo sa obávali, že bude ohrozená samo-
statnosť mestskej superintendencie. Nakoniec ju 
však podpísalo všetkých 69 účastníkov. Jednu 
zápisnicu dostal novozvolený superintendent 
a druhú gróf Turzo.131 Juraj Turzo dodatočne 
potvrdil práva piatich slobodných kráľovských 
miest v cirkevných záležitostiach aj vo výsadnej 
listine. K piatim slobodným kráľovským mes-
tám sa pripojil aj Veľký Šariš.132 

Šestnásť kánonov, prijatých na spišskopod-
hradskej synode, sa väčšinou zhoduje so záver-
mi žilinskej synody. Počas štyroch rokov, ktoré 
medzi konaním oboch synod uplynuli, sa totiž 
neudiali väčšie zmeny vo vnútorných alebo von-
kajších záležitostiach evanjelickej cirkvi, ktoré 
by si vyžadovali podstatnú zmenu vytvorených 
kánonov. 

Žilinská synoda z desiatich stolíc vytvorila 
tri superintendencie a evanjelické cirkevné zbo-
ry patrili do okruhu pôsobnosti jednotlivých 
superintendentov. Spišskopodhradská synoda 
zriadila dve superintendencie: jednu tvorilo päť 
slobodných kráľovských. miest – Pentapolita-
na (Košice, Levoča, Prešov, Bardejov a Sabinov) 
a druhú ostatné cirkevné zbory Spišskej a Šariš-
skej stolice. V prípade smrti superintendenta si 
jednotlivé superintendencie nemohli zasahovať 
do svojich právomocí a do volieb. Zasahovanie 

piatich slobodných. kráľovských miest do záleži-
tostí 13 zálohovaných miest, hoci len v cirkevnej 
oblasti, by poľské úrady považovali za neopráv-
nené a aj preto bolo vhodné ich úplné oddele-
nie.133

Spišskopodhradská synoda, na rozdiel od 
žilinskej, ktorá sa hlásila k Augustanae a For-
mule svornosti, prijala ešte celú zbierku symbo-

128 KVAČALA, Ján: Dejiny reformácie na Slovensku..., 
s. 161; BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 209 – 219. Ďal-
šie zasadnutie sa uskutočnilo 4. júla 1613 v Tvarož-
nej. Župan Krištof Turzo sem poslal svojho dvorné-
ho kňaza Jána Michalku, aby presviedčal ostatných 
farárov o potrebe čím skôr zvoliť superintendenta. 
O to sa usiloval aj Xylander. Na druhej strane Peter 
Zabler a J. Goltz poukazovali na nebezpečenstvo, že 
si znepriatelia poľské úrady, čo by zasiahlo kňazov 
v 13 zálohovaných mestách. Onedlho Xylander zvo-
lal kňazov do Spišskej Soboty, kde sa podarilo prijať 
návrh s týmito podmienkami: ponechajú si svoje sta-
ré vierovyznanie, spišská fraternita bude mať svoj-
ho osobitného superintendenta, zachová sa volebné 
právo kňaza a neporušia sa nijaké doterajšie výsady. 
VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva..., s. 96 – 97.

129 VESELÝ, Daniel: c. d., s. 97. Od r. 1594 bol v Spišskej 
Belej rektorom Valentín Raab (*Matejovce), ktorý sa 
tu stal v r. 1596 diakonom. Ako senior Bratstva hor-
ného Hornádu sa zúčastnil aj synody v Spišskom 
Podhradí.

130 MALOVCOVÁ, Božena: Spišskopodhradská synoda 
a jej význam pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy 
na Spiši. In: Slovenská archivistika, XL, 2005, č. 2, 
s. 50 – 62. 

131 KLEIN, Ferdinand (zost.): c. d., s. 181 – 182; VESE-
LÝ, Daniel: c. d., s. 98 – 99; ŽIFČÁK, František (zost.): 
Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. 
Spišské Podhradie 1999, s. 28; A Lőcsei Evangelikus 
Egyházközség története. Levoča 1917, s. 19 – 20.

132 Originál listiny je uložený v Štátnom archíve v Le-
voči, pobočke v Poprade. ŠA LE, pobočka Poprad: 
Magistrát mesta Poprad (ďalej MM P) bez sign/
1614 perg. MALOVCOVÁ, Božena: c. d., s. 50 – 62; 
BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 221. 

133 Ďalšie kánony sa týkali príjmov superintendenta, 
riešenia sporov pri urážke superintendenta, inšpek-
tora alebo duchovného. Vplyv svetského prvku sa 
uplatnil vo viacerých opatreniach spišskopodhrad-
skej synody. Napríklad, ak duchovný alebo riaditeľ 
školy urazil svojho patróna, v prípade menšej uráž-
ky superintendent vyslal k farárovi, ktorý sa dopus-
til urážky, jedného-dvoch seniorov a tiež niekoľko 
svetských právnikov, aby záležitosť dôkladne vyšet-
rili. Väčšie spory riešil superintendent. Ak riaditeľ 
školy urazil svojho pána alebo duchovného, záleži-
tosť vyšetrili a vyniesli rozsudok tento pán a miest-
ny farár za účasti dvoch-troch cirkevných a takého 
istého počtu svetských predstaviteľov. Bližšie po-
zri: MALOVCOVÁ, Božena: Spišskopodhradská sy-
noda..., s. 50 – 62; BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 219 
– 223; HAVIRA, Ján: Žilinská a spišskopodhradská 
synoda..., s. 155 – 158. 
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lických kníh. To sa odrazilo aj v prísahe supe-
rintendenta.134

Levočský farár Peter Zabler mohol svoj úrad 
superintendenta vykonávať až do smrti (zomrel 
v r. 1645).135 V úplne inej situácii sa ocitol Šte-
fan Xylander. Pretože do Spišsko-šarišskej su-
perintendencie patrili zálohované mestá, užil si 
zo strany poľskej vrchnosti veľa nepríjemností 
a násilností. Keď sa arcibiskup František Forgáč 
dozvedel o združovaní spišských evanjelikov, 
pokúsil sa im v tom zabrániť. Prostredníctvom 
ľubovnianskeho kapitána sa obrátil na poľské-
ho kráľa, aby zamedzil zosilneniu tohto hnutia. 
Kráľ nariadil poľským farárom, aby evanjelické 
senioráty zrušili. Ľubovniansky kapitán pred-
volal Š. Xylandera viackrát na Ľubovniansky 
hrad, kde ho uväznil. Xylander sa však pomo-
cou listiny spišského grófa dostal na slobodu. 
Po smrti jeho veľkého zástancu Krištofa Turza 
(7. apríla 1614) sa začalo opäť jeho prenasledo-
vanie. Pre zlý zdravotný stav a neustále útoky 
zo strany poľskej vrchnosti oznámil palatínovi, 
že sa vzdáva úradu. Palatín jeho abdikáciu pri-
jal. Š. Xylander sa teda v Levoči pred šľachticmi 
oboch žúp vzdal svojej funkcie superintenden-
ta a Stanislav Turzo ho oslobodil spod prísahy. 
Svoju abdikáciu oznámil aj poľskej vrchnosti.136

Po smrti superintendenta Š. Xylandera v roku 
1619 Spišsko-šarišská superintendencia prestala 
samostatne existovať a bola pripojená k Supe-
rintendencii slobodných kráľovských miest, do 

ktorej patrili evanjelické cirkevné zbory v mes-
tách Bardejov, Košice, Levoča, Prešov, Sabinov, 
Veľký Šariš a od r. 1615 aj Kežmarok. Patrili sem 
tieto senioráty: Šarišský, Zemplínsky (od r. 1663 
Šarišsko-zemplínsky), a na Spiši: Hornopoprad-
ský, Dolnopopradský, Dunajecký, Ľubovniansky, 
Hornohornádsky, Dolnohornádsky, Spišský ban-
ský a Spišský mestský.137 Tento stav územnej or-

134 V Štátnom archíve v Levoči, pobočke v Poprade je 
uložená listina, v ktorej palatín Juraj Turzo potvr-
dzuje 16 kánonov Spišskopodhradskej synody. ŠA 
LE, pobočka Poprad: fond MM P, perg., 23. marca 
1614, bez. sign.

 BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 219 – 223. 
135 Magister Peter Zabler (1578 Grossenheim – 1645) 

patrí k najvýznamnejším osobnostiam Levoče. Tu-
najším farárom bol 43 rokov, z toho superintenden-
tom 31 rokov. Ako senior Bratstva 24 kráľovských 
farárov bol na čele spišského evanjelického du-
chovenstva. Zorganizoval odpor proti prevzatiu 
kostolov na Spiši. Bol účastníkom žilinskej syno-
dy a spolu so Štefanom Xylanderom zorganizovali 
spišskopodhradskú synodu. Počas 31 rokov ordino-
val 212 evanjelických farárov. Viedol vlastnú matri-
ku ordinovaných, do ktorej novoordinovaní kňazi 
vlastnoručne vpisovali svoj životopis a opatrili ho 
autogramom. MALOVCOVÁ, Božena: c. d., s. 50 – 
62; SOBOTÍK, Bohumil: Východoslovenské ordina-
ce a české země 1614 – 1741. Ostrava 1958, s. 6, 37, 43. 

136 BRÜCKNER, Győző: c. d., s. 222 – 223
137 PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 345, 428.
138 BODNÁROVÁ, Miloslava: Vývoj územnej organizá-

cie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. In: Sloven-
ská archivistika, XXXI, č. 1, 1996, s. 30.

Dom, ktorý slúžil ako modlitebňa spišskobelianskeho zboru 
ev. cirkvi a. v. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

ganizácie evanjelickej cirkvi trval až do 70. rokov 
17. storočia. Vtedy v dôsledku silnej rekatolizácie 
zanikli na Slovensku všetky superintendencie 
okrem východnej. Superintendenti Martin Tar-
nóci, Joachim Kalinka a Juraj Zábojník umreli vo 
vyhnanstve a jediným superintendentom zostal 
Jakub Zabler v Bardejove. Na synode v Cerove 
v r. 1704 superintendencie boli obnovené, ale už 
na nových organizačných základoch.138

Spišská Belá patrila do Spišského mestského 
seniorátu, ktorý vznikol v 16. storočí ako Senio-
rát (fraternita) 24 spišských miest. Mal väčšinu 
nemeckých osadníkov. Mal aj vedúce postavenie 
medzi ostatnými spišskými seniorátmi (frater-
nitami). Po spišskopodhradskej synode v r. 1614 
ho začlenili do Spišsko-šarišskej superintenden-
cie, od r. 1619 do Superintendencie slobodných 
kráľovských miest, od r. 1707 do Predtiskej super-
intendencie.139
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V Spišskej Belej pôsobil významný kazateľ 
Tobiáš Weiss (1568? Spišská Belá – 3. 6. 1638 Spiš-
ská Belá). Jeho otec Tobiáš bol organistom. Jeho 
prvým farárskym miestom boli v r. 1597 Mate-
jovce, kde si v r. 1600 kúpil dom s pozemkom. 
V nasledujúcom roku odišiel do Stráží, majetok 
v Matejovciach predal a tu si kúpil nový dom. 
14. marca 1606 ho povolali do Veľkej. Tam pod-
písal vyznanie viery fraternity týmito slovami: 
„Ja, Tobiáš Weiss z Belej, pastor vo Veľkej, podpisu-
jem vlastnou rukou, súhlasím a prijímam toto vy-
znanie viery, zo slov Božích stvorené, ktoré bolo cir-
kevným bratstvom podpísané.”140 Dňa 17. januára 
1608 odišiel do Belej, kde bol 30 rokov farárom. 
V r. 1631 ochrnul a nemohol už ako diakon ďalej 
kázať. Na základe intervencie starostu Sebasti-
ána Lubomirského, ktorý mu bol priaznivo na-
klonený a prispel mu darom 30 dukátov, ho ne-
chali v úrade až do jeho smrti v r. 1639.141 

Po ňom kňazskú službu v Belej vykonával 
Ján Pilemann (1638 – 1641). Pochádzal z Berlí-
na. Pôsobil ako farár v Rakúsoch, potom v Spiš-
skom Podhradí. V r. 1625 bol zvolený za konse-
niora a v r. 1637 v Švábovciach za seniora. Ako 
senior prišiel v r. 1638 do Belej. Po dvojročnom 
účinkovaní sa v r. 1640 vzdal úradu a keď v r. 
1641 zomrel, na poslednej ceste ho odprevádza-
lo okrem miestnych aj 24 farárov.142 

Tobiáš Erythreus-Roth (1641 – 1668) pochá-
dzal z Tvarožnej, jeho otec tam pôsobil ako fa-
rár a on tu prijal miesto učiteľa. Po skončení tri-
dsaťročnej vojny odišiel na štúdiá do Nemecka. 
V r. 1625 bol zvolený za farára vo Švábovciach. 
V rokoch 1644 – 1647 bol seniorom 13 spišských 
miest. V Belej pôsobil v rokoch 1641 – 1668. Zom-
rel v r. 1668.143 Na poste farára ho nahradil Adam 
Chwistkowitz.144 

Tomáš Dreypfennig (1669 – 1672) bol pôvo-
dom z Belej. Študoval v Nemecku. Skúsenosti 
získaval v Poľsku a Prusku. Odtiaľ bol povolaný 
v r. 1646 za farára do Podhorian. Pôsobil v Tva-
rožnej, Žakovciach a Vrbove. Do Belej prišiel v r. 
1669. V r. 1772 zomrel.145

Ján Fontany (1672 – 1674) bol posledný farár 
v Belej predtým, ako Leopold I. v r. 1674 začal 
prenasledovať protestantov. Narodil sa v Drav-
ciach. Začínal ako kazateľ v Slovenskej Vsi, po-
tom pôsobil ako farár v Krompachoch. Keď v r. 
1672 evanjelikom v tomto meste odňali kostol, 
útočisko našiel v Belej. Tu dostal predvolanie 
pred bratislavský súd, ale nedostavil sa naň, lebo 
ho prepošt Juraj Báršoň v r. 1674 vyhnal z fary 
spolu s manželkou a šiestimi deťmi. Odišiel do 
Břeclavi, kde v r. 1677 vo veľkej biede zomrel.146

Na čele belianskej evanjelickej cirkvi stáli 
cirkevní inšpektori, ktorí kontrolovali cirkevnú 
pokladnicu. Na začiatku reformácie vykonávali 
túto funkciu richtár a prísažní, ktorí viedli nie-
len politickú, ale aj náboženskú obec. Cirkevní 
inšpektori sa striedali po dvoch rokoch a mnohí 
z nich vykonávali túto funkciu aj viackrát. Cir-
kevnými inšpektormi boli: Benedikt Graff (1596, 
1600), Samuel Schneider (1598, 1603 – 1605, 1611 
– 1616), Andrej Greb (1601 – 1602), Petrus Koch 
(1606, 1617 – 1618, 1623 – 1626, 1631 – 1635, 1640 – 
1645), Ján Joachim (1607), Lukas Wagner (1609 – 
1601), Adam Plautscher (1619 – 1622), Ján Liebsbier 
(1627 – 1630), Jakub Gulden (1636 – 1639), Adam 

139 PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 345 – 346. Do Spiš-
ského mestského seniorátu patrili: Ľubica, Matejov-
ce, Mlynica, Poprad, Ruskinovce, Spišská Sobota, 
Spišská Belá, Stráže pod Tatrami, Tvarožná, Veľká, 
Veľký Slavkov, Vrbov, Žakovce, Bystrany, Harichov-
ce, Hrabušice, Iliašovce, Kurimany, Odorín, Smiža-
ny, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské 
Vlachy. Podľa B. Petríka všetky senioráty, okrem 
Spišského mestského, zanikli začiatkom 18. storo-
čia, podľa M. Bodnárovej v 70. rokoch 17. storočia. 
BODNÁROVÁ, Miloslava: c. d., s. 30. 

140 WEBER, Samuel: c. d., s. 38.
141 A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 

Belensis 1787 – 1803, f. 3. V protokole sa uvádza ako 
koniec roku jeho pôsobenia rok 1639, Weber uvá-
dza dátum jeho smrti v r. 1638. Nad jeho hrobom 
Ján Pilemann, senior a farár v Spišskom Podhradí, 
povedal tieto slová: „Tvojou cestou chcem ísť! Tobiáš 
Weiss, kňaz, leží pod mramorom. Ako jeho meno ukazu-
je, sám bol čistý. Počas 30 rokov žil príkladným a blaže-
ným životom. Bol 70-ročný, keď si ho vzala žalostná smrť 
a vošiel do kráľovstva nebeského. Nech žije pobožne, kto 
si želá šťastne zomrieť.“ WEBER, Samuel: c. d., s. 38 
– 39; KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Bo-
žena: Stráže – známe, neznáme...., s. 78. Podľa cito-
vaného protokolu počas jeho pôsobenia boli v Belej 
diakoni: Benedictus Simoragius, 1610 – Bartholome-
us Kunradi, 1615 – Joannes Barányi, 1618 – Joannes 
Wenzelius, 1620 – Josephus Praetorius, 1623 – Mar-
tinus Engel, 1626 Matheus Witi, 1635 – Israel Leibit-
zer, 1638 – Daniel Tamarisa.

142 A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 
Belensis 1787 – 1803, f. 4. Ako diakoni sa tu uvádzajú: 
1640 – Daniel Knisner, 1647 – Johannes Pillman zo 
Spišského Podhradia. 

143 Ako diakoni tu pôsobili: 1644 – Andreas Lang, 1648 
– Joannes Raab, 1657 – Georgius Haas, 1655 – Joan-
nes Gresch. A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae 
Evangelicae Belensis 1787 – 1803, f. 4. A FÚ ECAV 
SB: Protocollum 1612 – 1753, f. 3; 

144 Adam Chwistkowitz (15. 4. 1638 v Pštine v Hornom 
Sliezsku) niekoľko rokov študoval v Kežmarku, 
Bratislave a Kremnici, neskôr na univerzite v Jene. 
Stal sa vychovávateľom v rodine Kryštofa Václa-
va z Rothkirchu v Niskom kniežatstve. Po čase sa 
vrátil domov, odkiaľ bol povolaný do Spišskej Be-
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Kaltstein (1646 – 1648), Michal Schmeis (1649 – 
1652, 1668 – 1670), Ján Vincentius (1653 – 1656), 
Ján Theis (1657 – 1661, 1664 – 1665, 1672 – 1673), 
Ján Gulden (1662 – 1663), Jakub Láni (1666 – 1667, 
1671, 1674 – 1676). Od r. 1676, keď začala násilná 
rekatolizácia, do roku 1710 sa nenašli žiadne zo-
znamy mien cirkevných dozorcov.147 

Do nástupu protireformácie v r. 1674 boli 
všetci evanjelickí kňazi pod ochranou rodiny 
Horvátovej-Stančičovej zo Strážok.148 Na Spiši 
sa v protireformačnom úsilí najviac angažovali 
prepošt Juraj Báršoň, Čákiovci a poľskí staros-
tovia Lubomirskovci za pomoci jezuitov a pia-
ristov. Na podnet prepošta poľská správa 13 zá-
lohovaných spišských miest najskôr nariadila, 
aby sa katolíkom vrátili kaplnky a kostoly, kto-

ré na bohoslužby využívali Slováci. Potom poľ-
ský kráľ Michal na žiadosť katolíckej časti oby-
vateľstva 13 zálohovaných miest 24. júna 1671 vo 
Varšave vydal privilegiálnu listinu pre piaristov 
z Podolínca, aby tu mohli slobodne šíriť katolíc-
ku vieru. Piaristi mali mať k dispozícii kostoly, 
kaplnky, školy a fary, ktoré dovtedy vlastnili 
evanjelici. 20. augusta 1671 vydal Stanislav Lu-
bomirski na Ľubovnianskom hrade nariadenie, 
ktoré upravovalo vzťahy piaristov a ich kaplá-
nov k magistrátom miest, k evanjelickým fará-
rom a meštianstvu. 

Protireformácia

V r. 1674 prešiel beliansky farský kostol do rúk 
katolíkov. Prebrali ho podolínski piaristi, ktorí tu 
spravovali faru až do roku 1852, keď sa obec vy-
manila spod cirkevnej závislosti Podolínca.149 Pia-
risti viedli aj katolícku školu na čele s Glyceriom 
Neumannom.150 V Spišskej Novej Vsi a v Ľubici 
pôsobil krakovský kanonik Jozef Bernard Zibri-
dowski, v Spišskom Podhradí jezuita Štefan Six-
ti, v Ľubici karmelitán Leo Steindorfer.151

Po odobratí kostolov evanjelikom v r. 1672 
sa evanjelickí kňazi uchýlili aj do zálohovaných 
miest. Proti nim vydal Lubomirski nariadenie, 
aby do dvoch týždňov tieto mestá opustili.152 Sú-
časne podľa príkazu poľského kráľa Michala im 
hrozila pokuta 3000 zlatých, ak v mestách zotr-
vajú.153

Veľká časť obyvateľov však ostala aj naďalej 
evanjelická.154 Prvé katolícke bohoslužby sa ko-
nali na Turice 14. mája 1674, evanjelikom boli od 
r. 1685 povolené súkromné bohoslužby v súk-
romnom dome.155

Aj keď odoberanie kostolov a majetkov pat-
riacich luteránskym cirkevným obciam bolo sú-
časťou rekatolizácie Uhorska, stále ešte nezna-
menalo vylúčenie nekatolíkov z verejného života 
– z cechov, mestských rád, stoličných magistrátov 
a iných úradov. Ráznejší postup proti nim však 
umožnilo odhalenie a potlačenie tzv. Vešeléni-
ho sprisahania a kuruckého povstania, ktoré na-
priek tomu, že ho organizovali katolícki magnáti, 
malo masívnu podporu protestantov. Potlačenie 
povstania dalo voľný priebeh represáliám.156

Keďže spišské mestá boli v poľskom zálohu, 
spišský prepošt Juraj Báršoň zriadil 30. apríla – 
2. mája 1674 v Spišskom Podhradí poľsko-uhor-
ský zmiešaný súd (iudicium compositum) so 
41 evanjelickými kňazmi z 13 zálohovaných spiš-
ských miest, ktorých obvinili z účasti na vzbure 

lej. V r. 1670 sa stal farárom v Starej Lesnej. V r. 1674 
musel odísť do exilu, kde si našiel miesto rektora 
a kňaza v Szmigieli na okolí Lešna v Poľsku. Od-
tiaľ si ho po vrátení kostola povolali obyvatelia Sta-
rej Lesnej. V r. 1686 odišiel do Veľkej Lomnice, kde 
bol vykázaný z fary a kostola a 11 rokov bohosluž-
by vykonával v súkromnom dome. 6. marca 1697 
ho spišský katolícky biskup po druhý raz poslal do 
exilu. Jeho manželkou bola dcéra belianskeho fará-
ra Tomáša Erythreusa Katarína. Jeho syn Tobiáš bol 
kňazom v Smižanoch. SOBOTÍK, Bohumil: Výcho-
doslovenské ordinace ..., s. 58.

145 Počas jeho pôsobenia bol diakonom Adamus Popra-
di. A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangeli-
cae Belensis 1787 – 1803, f. 4. 

146 A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 
Belensis 1787 – 1803, f. 4; WEBER, Samuel: c. d., s. 43. 
Drobný uvádza, že Ján Fontany (Fontanus) odišiel 
so ženou a tromi deťmi do Vratislavi. Neskôr sa usa-
dil v Strele. DROBNÝ, Ján P.: Evanjelickí slovenskí 
martýri..., s. 99.

147 WEBER, Samuel: c. d.: s. 30 – 31.
148 MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 

Krížovej Vsi. Krížova Ves 2002, s. 70.
149 GRIGER, Michal: Náboženské pomery..., s. 51 – 52.
150 RUŽIČKA, Vladislav: Školstvo na Slovensku v ob-

dobí neskorého feudalizmu. Bratislava 1974, s. 164 
– 165.

151 GRIGER, Michal: c. d., s. 51 – 52.
152 ŽIVČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské 

Podhradie slovom i obrazom. Spišské Podhradie 
1988, s. 31. 

153 WEBER, Samuel: c. d., s. 119.
154 CHALUPECKÝ, Ivan: Nad dejinami Spišskej Belej. 

In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Be-
lej I, 1994, s. 9.

155 GRIGER, Michal (zost.): Samuel Weber – kňaz a his-
torik. In: Z minulosti Spišskej Belej II, 1995 – 1996, 
s. 23.

156 KOWALSKÁ, Eva: Z vlasti do exilu: Skúsenos-
ti evanjelických farárov z prenasledovania a exilu 
v 17. storočí (faktory uchovania a posilňovania lu-
teránskej identity). In: Slovenský národopis 3, 52/
2004, s. 251.
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a sprisahaní, a to na základe falošného listu Šte-
fana Vitnédyho Ambróziovi Kecerovi o pripra-
vovanom evanjelickom povstaní. V porote zasa-
dali kráľovský komisár Dávid Belavári, spišský 
prepošt Juraj Báršoň, zástupcovia stolice, poľskej 
strany i gróf 13 spišských miest Ján Olmützer. Fa-
rárov 2. mája odsúdili bez výsluchu: „Pretože pred-
volaní kazatelia augsburského vyznania boli usvedče-
ní zo zločinu rebélie, okrem toho vzdali sa obhajoby 
(...), odsudzujú sa, a tým sú vypovedaní z uhorského 
kráľovstva...”157 Zachrániť sa mohli podpísaním 
reverzu, ale nikto to neurobil. Do 15 dní museli 
s rodinami opustiť krajinu. 18. mája ich vyhlásili 
za vyhnancov a zbavili všetkého majetku.158

Obce a mestá Spišského seniorátu muselo 
opustiť až 41 evanjelických farárov. Mnohí z nich 
vo vyhnanstve predčasne zomreli.159 Pripomeň-
me si niektoré osudy vyhnaných kňazov, ktorí sa 
v Spišskej Belej buď narodili, alebo tu pôsobili.

Jedným z nich bol Tomáš Gräb, ktorý sa na-
rodil v Spišskej Belej. V r. 1650 odišiel študovať 
do Štrasburgu. V r. 1653 sa vrátil domov. Po roku 
odišiel za farára do Hrušova, od r. 1660 do Kež-
marku. Tu ho zastihlo prenasledovanie. Nedo-
stavil sa na bratislavský súd, ale dobrovoľne odi-
šiel do exilu. Zomrel vo Vratislavi v r. 1683.160

V Spišskej Belej sa narodil Tomáš Weiss. Po 
skončených štúdiách sa stal farárom v Popra-
de, neskôr aj konseniorom. 20. novembra 1669 sa 
v jeho byte konal seniorálny konvent. V r. 1674 
ho Báršoň vyhnal z fary, no napriek tomu sa do-
stavil pred bratislavský súd, kde podpísal re-
verz a vysťahoval sa z vlasti. Zomrel v Danzin-
gu v r. 1675.161 

Adam Popradský (1636 Spišská Belá – 1692) 
navštevoval prešovské kolégium a dva roky štu-
doval aj vo Wittenbergu. Potom pôsobil ako dia-
kon v Spišskej Belej, odkiaľ odišiel do Bardejova. 
V r. 1672 ho vyhnali a pred bratislavský súd sa 
dostavil už pozbavený úradu. 10. mája 1674 pred 
súdom podpísal reverz a odišiel do Vratislavi. Tu 
po nemecky vydal dve práce. Po návrate v r. 1682 
sa stal v Bardejove archidiakonom. Počas jeho 
účinkovania v r. 1687 Bardejovčania opäť prišli 
o svoj veľký farský chrám. Zomrel v r. 1692.162

Juraj Chilek, rodák z Těšína, sa po skonče-
ných štúdiách usadil na Spiši a začal pôsobiť 
ako diakon v Spišskej Belej. Odtiaľ sa dostal do 
Mníška, kde ho zastihlo prenasledovanie. Odi-
šiel za farára do Poľska.163

Samotný odchod do exilu v lehote 15 dní (ne-
skôr lehotu predĺžili na jeden mesiac) bol pre po-
stihnutých frustrujúcim zážitkom. Vysťahova-
nie sa z krajiny sa mohlo zdať uprednostnením 

pohodlného života a zachovania majetku pred 
„znášaním kríža v Kristovom mene”. Pre exulan-
tov to však znamenalo zbavenie sa majetku pod 
cenu alebo opustenie rodiny, ponechanie žien 
a detí vo vlasti minimálne dovtedy, kým sa ne-
podaril výhodnejší predaj majetku alebo získa-
nie trvalého miesta v cudzine. Magistráty často 
poskytli exulantom povozy, sprievod a oficiálne 
potvrdenie bezúhonnosti, na odchod sa prizerali 
davy ľudí a pravidlom boli dojímavé scény lúče-
nia. Všeobecnou podmienkou pre odchod bolo 
odloženie farárskeho šatu ako symbolu úradu.164

Smutnú rozlúčku s domovom farárom a rek-
torom uľahčili odporúčania, ktoré dostali na Ľu-
bovnianskom hrade od starostu Suchodolského: 
„Dávame na známosť, že pán XY cestuje po Nemec-
ku, preto vás prosíme, aby kdekoľvek sa obráti, mal 
všade voľný prístup ako slobodný a nevinný človek.” 
Suchodolský vyhnancom povedal: „Váš gróf je 
vinný všetkému, nestará sa o pastorov ani o ich ná-
boženstvo. Ľutujeme vás a vieme o vašej nevine, ale 
v týchto časoch to inak nejde.”165

Veriaci však neprešli hneď na katolícku vieru 
a kostoly zívali prázdnotou. Preto starosta Sta-
nislav Heraklius Lubomirski 29. marca 1678 pod 
hrozbou finančnej pokuty nariadil, aby sa všetci 
občania trinástich spišských miest na Veľkú noc 
zúčastnili katolíckych bohoslužieb.166

Aj ďalšie opatrenia poľskej správy boli na-
mierené proti evanjelikom. Napríklad 3. decem-
bra 1675 poľský starosta nariadil, aby magistráty 
v zálohovaných mestách boli volené iba z radov 
katolíkov. K zmierneniu rekatolizačných opatre-
ní došlo až v priebehu 80. – 90. rokov 17. storočia. 
29. júla 1694 poľský starosta Stanislav Heraklius 
Lubomirski vydal nariadenie, ktorým povolil 
evanjelikom v zálohovaných mestách bohoslužby 
v modlitebni, zvonenie a spev pri pohreboch.167 

Po porážke Tököliho povstania (1683) sa ná-
silná rekatolizácia opäť obnovila. V týchto nepo-

157 PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 345; DROBNÝ, Ján 
P.: Evanjelickí slovenskí martýri..., s. 17.

158 ŽIFČÁK, František (zost.): c. d., s. 31; KRIVOŠOVÁ, 
Janka (zost.): Evanjelické kostoly na Slovensku. Lip-
tovský Mikuláš 2001, s. 77 – 78.

159 DROBNÝ, Ján P.: c. d., s. 94 – 106.
160 Tamže, s. 92.
161  Tamže, s. 99.
162 Tamže, s. 103.
163 Tamže, s. 105.
164 KOWALSKÁ, Eva: c. d., s. 254 – 255.
165 WEBER, Samuel: c. d., s. 17.
166 Tamže, s. 21; Pozri aj: BRÜCKNER, Győző: c. d., 

s. 370.
167 KOWALSKÁ, Eva: c. d., s. 31.
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kojných časoch ani cisárski žoldnieri nerešpek-
tovali zvláštne postavenie zálohovaných miest. 
Napr. 12. januára 1688, keď mestá mali zhromaž-
denie v Ľubici, cisársky generál Steinau im na-
riadil okamžite zaplatiť vojenskú kontribúciu 
vo výške 30 000 zlatých. Keď sa zdráhali, grófa 
a richtárov dal uväzniť. Spútali ich po dvoch do 
želiez a grófovi zavesili na krk reťaz s hrozbou, 
že na nej odvisne. Nakoniec bola uvedená suma 
zaplatená a všetkých prepustili na slobodu.168

Začiatkom 18. storočia bolo vnútorno-cirkev-
né položenie evanjelikov žalostné. Cirkev mala 
len jediného biskupa – Jakuba Zablera169, kto-
rý musel pred prenasledovaním viackrát utiecť 
do vyhnanstva. Nebolo teda nikoho, kto by 
bdel nad dodržiavaním poriadkov potrebných 
v cirkvi. V dôsledku toho upadal najmä boho-
služobný život.170

V r. 1700 v Belej začal kázať Juraj Roth, belian-
sky rodák. Študoval na niekoľkých školách. Od 
r. 1669 bol učiteľom v Belej, ale po niekoľkých ro-
koch, spolu s farárom Fontanym, svojím svok-
rom, musel odísť do exilu. V r. 1684 mu poskyt-
la ochranu rodina Horvát-Stančičová zo Strážok. 
Odvtedy pôsobil tam ako farár. V Belej pre ob-
sadenie farskej stanice ešte platil zakáz. V r. 1703 
povolili verejne vykonávať bohoslužby v 13 spiš-
ských mestách, a tak veriaci z Belej chodievali do 
Strážok. Dekrétom kniežaťa Lubomirského z ro-
ku 1704 mohla sa tu obsadiť fara, preto Roth pri-
šiel do Belej a tu ako farár pôsobil až do r. 1710.171

Po roku 1707 nastali pre evanjelikov pokoj-
nejšie časy. Napriek tomu museli navštevovať 
katolícke omše, evanjelické bohoslužby nesme-
li trvať do 8. hodiny, katolíckeho kňaza muse-
li volať aj k evanjelickým chorým. Evanjelikov, 

ktorí zmeškali katolícku omšu, trestali pokutou 
7 grajciarov.172 

Od r. 1710 až do svojej smrti v Belej pôsobil 
M. Frederik Werner ( 28. 2. 1675 Vratislav – 1727). 
Gymnázium navštevoval v rodnom meste, teo-
lógiu vyštudoval vo Wittenbergu, kde získal ti-
tul magistra. 13. decembra 1705 bol ordinovaný 
v Bardejove. Najprv bol farárom v Lomničke 
(okres Stará Ľubovňa), odtiaľ v r. 1710 prišiel 
do Belej.173 Keď Werner ťažko ochorel, dva roky 
pred smrťou mu vypomáhal Ján Ľudovít Hent-
schel, syn těšínskeho diakona Kristiána Hent-
schela. Študoval v Tešíne, v Banskej Štiavnici 
a v rokoch 1722 – 1724 na univerzite v Jene. Po 
smrti Frederika Wernera sa v r. 1727 stal farárom 
v Spišskej Belej. V r. 1739 odišiel do Prešova.174

Počas panovania poľskej kráľovnej Márie Jo-
zefy boli evanjelici naďalej utláčaní. 9. novem-
bra 1747 katolícky farár obvinil evanjelikov z 18 
previnení, konkrétne, že zanedbávali katolícke 
omše a nedodržiavali katolícke sviatky. Zvlášť 
tvrdo sa postupovalo proti tým, ktorí sa stali 
katolíkmi a potom naspäť konvertovali. 25. júna 
1749 na Ľubovnianskom hrade vydali takýto 
príkaz: „Tí, ktorí neodložia luteranizmus, sú vylú-
čení zo spoločnosti slušných ľudí, nesmú byť trpení 
v mestách spišského starostovstva, celý ich majetok 
a dedičstvo má byť rozdelený najbližším katolíckym 
príbuzným. Kto prijme takého človeka, zaplatí za kaž-
dú hodinu jeho návštevy pokutu jeden dukát.“175

V tomto období v Belej účinkoval Martin 
Krausz. Narodil sa v Poprade, kde bol jeho otec 
farárom. Aby mohol byť v r. 1739 zvolený za fa-
rára, muselo sa kniežaťu Lubomirskému zapla-
tiť 100 zlatých. V cirkvi bol veľmi obľúbený. Za 
jeho pôsobenia sa dala opraviť farská budova. 
Zomrel v r. 1753. Zvláštnosťou je, že tri dni po 
jeho smrti zomreli aj jeho tri deti; boli pochova-
né spolu s ním.176

V rokoch 1754 – 1760 v Belej pôsobil Ján 
Weisz. Pochádzal z Levoče, kde bol na školách 
inšpektorom. Na základe predchádzajúceho 
súhlasu ľubovnianskeho kapitána a zaplatenia 
100 zlatých ho v r. 1754 povolali za farára do Be-
lej. V r. 1760 sa vrátil do Levoče.177

Pavol Bordač (Bordatsch) pochádzal z oko-
lia Nitry. Pôsobil ako slovenský farár v Levoči. 
V r. 1759 prišiel do Belej. Za jeho pôsobenia 
dal ľubovniansky starosta knieža Poniatow-
ski súhlas na opravu evanjelických modlitební 
v 13 spišských mestách. Bol skromný a úprimný 
človek. Zomrel v r. 1766.178

Od odobratia kostola evanjelikom v Spišskej 
Belej v r. 1674 uplynulo viac ako sto rokov. Pre-

168 ŽIFČÁK, František (zost.): c. d., s. 33.
169 Jakub Zabler (1639 Bardejov – 1709 Bardejov) teo-

lógiu študoval v Blatnom Potoku a Jene. Konrektor 
v Bardejove, diakon v Bardejove, farár v Bardejove 
a Mühlbergu, od r. 1688 superintendent. V r. 1674 
musel odísť do vyhnanstva do Nemecka. V r. 1699 – 
1703 ako jediný superintendent v Uhorsku tajne vy-
svätil spolu 188 farárov. V r. 1707 predsedal ružom-
berskej synode. PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 416.

170 PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 76 – 77.
171 A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesie evangelicae 

Belensis. 1787 – 1805, f. 12. 
172 WEBER, Samuel: c. d., s. 20 – 21.
173 A FÚ ECAV SB: Protocollum..., 1787 – 1805, f. 13. 
176 Tamže, 1787 – 1805, f. 14; SOBOTÍK, Bohumil: Vý-

chodoslovenské ordinace..., s. 62.
175 WEBER, Samuel: c. d., s. 22.
176 A FÚ ECAV SB: Protocollum..., 1787 – 1805, f. 15. 
177 Tamže. 
178 Tamže, f. 16. 



126 Náboženské pomery do roku 1918

to po prijatí tolerančného patentu sa evanjelic-
ká obec v r. 1784 rozhodla postaviť dôstojný kos-
tol. Stavebný materiál zaobstarali už v zime 1784 
a 7. mája položili základný kameň. Na vytvorenie 
voľného stavebného pozemku boli darované tri 
domy: dom Andreja Kaltsteina, Schmeisza a Gul-
dena. Stavebný materiál a ručné práce zaobstarali 
občania. V kase bolo 3000 zlatých, ostatné penia-
ze darovali belianski evanjelici. Aj organ, ktorý 
zhotovil J. Malonai, sa zakúpil zo súkromných 
peňažných zbierok. Vysvätenie dokončeného 
kostola sa konalo už po 20 mesiacoch 22. januá-
ra 1786. Podľa slov Samuela Webera „tento krás-
ny kostol je svetlý, príjemný, sám od seba pozýva na 
služby Božie”.179 O rok neskôr do kostolnej vežičky 
zaobstarali zvon vážiaci 126 funtov. Celá stavba 
kostola sa uskutočnila počas pôsobenia farára Jo-
nasa Bubenku. V nasledujúcich rokoch upravili 
oltár, kazateľňu a chóry a pribudovali tri predsie-
ne, ktoré sú na každej strane kostola. V r. 1807 ku 
chrámu prikúpili faru, v ktorej sa v rokoch 1840 
a 1876 urobila rekonštukcia a prístavba.180

Jonas Bubenka sa narodil v Ochtinej. Štu-
doval na niekoľkých školách doma aj v zahra-
ničí. Kým prišiel do Belej, bol 10 rokov farárom 
v Ochtinej. Na jeho zvolenie za farára musel 
dať súhlas ľubovniansky starosta Kazimír Po-
niatowski. 10. júna 1769 mestská rada rozhodla 
o zrovnoprávení evanjelických farárov s katolíc-
kymi. Po vydaní tolerančného patentu si Buben-
ka uvedomoval, že evanjelická cirkev získa viac 
práv. V r. 1783 prevzal poplatky, ktoré boli do-
teraz platené katolíckym farárom. Bubenka zo-
mrel ako 76-ročný 14. apríla 1804, pochovali ho 
v novom kostole.181

V r. 1786 sa na Spiši znovu prikročilo k orga-
nizovaniu fár a fílií evanjelickej cirkvi a. v. Pri-
tom sa dbalo na to, aby ich bolo radšej menej, 
ale aby boli silnejšie.182 Zástupcovia jednotlivých 
obcí na čele s richtárom písomne potvrdzovali, 
ku ktorému evanjelickému cirkevnému zboru 
chcú patriť a do ktorého kostola chcú chodiť na 
bohoslužby. Zároveň však v liste upozorňovali: 
„aby pre takowe nase vyznani a affiliatiu na budu-
ce časy se nam nagmensa kryvda a prekažka nestala 
a my, gake druhe obcy časem svogim, čili kostol a kne-
za, čili rektora, a neb učitela pre sebe chteli mati, a ne-
bo sa zginimi obcamy chtely spogiti, nam to vsecko 
tak gako druhim dedynam a obcam slobodne zustava-
lo, a pre affiliatiu to od nas nech se neutrhowalo...” 183

Obce sa hlásili ako fílie podľa zachované-
ho zoznamu k týmto farnostiam: Krompachy, 
Veľká Lomnica, Toporec, Spišská Belá, Kežma-
rok, Vrbov, Matejovce, Batizovce, Spišská Nová 

Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Gelnica, Šved-
lár, Smolník.184 V r. 1782 rozhodol Marek Horvát-
-Stančič de Gradec so svojimi bratmi Imrichom 
a Baltazárom, že pod správu farnosti v Spišskej 
Belej budú patriť aj evanjelici z Krížovej Vsi a zo 
Strážok, ktoré sa takto stali jej fíliami.185

V rokoch 1804 – 1812 sa evanjelickým fará-
rom v Spišskej Belej stal Michal Stark. Narodil 
sa v Ruskinovciach. Študoval v Kežmarku, Ma-
ďarsku a Nemecku. V r. 1802 nastúpil ako farár 
do Veľkého Slavkova. Keďže farár Genersich ne-
prijal miesto v Belej, v r. 1804 do tejto funkcie za 
dohodnutú pevnú odmenu a ubytovanie zvolili 
jeho. Zomrel v r. 1812 a tak isto ako farára Bu-
benku pochovali ho v evanjelickom chráme.186

Ján Sladkai sa narodil v r. 1777. Študoval 
doma aj v zahraničí. Za kňaza bol ordinovaný 
v r. 1807, odvtedy pôsobil ako farár v evanjelic-
kej nemeckej cirkvi a. v. v Prešove. V r. 1812 ho 
povolali za farára do Belej. Tu ho zvolili aj za se-
niora 13 miest. Medzi cirkevníkmi bol veľmi ob-
ľúbený najmä pre rady, ktoré im poskytoval pri 
liečení chorôb. Počas štúdia absolvoval aj kurzy 
z medicíny. Zomrel v r. 1841.187

179 A FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha. Správa ev. a. v. fa-
rárky Heleny Benkovej. Radosť obyvateľov zo stav-
by chrámu pripomínajú aj verše, ktoré sú umiest-
nené na východnom chóre kostola: „Joseph des II. 
Toleranz/ Die Freihait hat erheilet ganz/ Das Gotteshaus 
zu bauen./ Der Grundstein ward gelegt mit Freud 1784/ 
Eilten Alle da es eingeweiht,/ Den Gottesdienst zu schau-
en./ Anno 1786 den 22. Jannar. „ (Tolerancia Jozefa II./ 
umožnila úplne slobodne/ postaviť kostol/ Základný ka-
meň bol položený 1784 s radosťou/ ponáhľali sa všetci vy-
svätiť ho/ aby sa mohli prizerať bohoslužbe/. 22. január 
1786.). WEBER, Samuel: c. d., s. 24.
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SŽ kongregačné spisy 58/ 1784, 324/1784, šk. 258 – 
264. Žiadosti obcí o priradenie k jednotlivým evan-
jelickým cirkevným zborom boli obsahovo takmer 
rovnako napísané v slovenskom, latinskom alebo 
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kulárnym miestam.
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Správu vyhotovil 26. januára 1787 Imrich Horvát-
-Stančič de Gradec.
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MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 
Krížovej Vsi..., s. 70. 
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ECAV SB: Protocollum..., 1787 – 1805, f. 55 – 70.

187 WEBER, Samuel: c. d., s. 50; WEBER, Samuel: Ehren-
halle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 
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V r. 1841 – 1849 v Belej pôsobil Dávid Frei-
tag (13. 2. 1805 Poprad – 1880 Slavkov). Lýceum 
absolvoval v Kežmarku a Bratislave. V r. 1829 
odišiel do Jeny, kde pre svoju chudobu študoval 
len dva semestre. Po návrate bol dva roky súk-
romným učiteľom v Bratislave a v rokoch 1833 
– 1841 rektorom a katechétom v obecnej škole v 
Bieliciach (dnes Partizánske). 7. marca 1841 ho 
povolali do Spišskej Belej na miesto zomretého 
seniora Sladkaia. 19. júla v tom istom roku ho na 
seniorálnom konvente v Spišskej Sobote senior 
Samuel Zacher vymenoval do Bratstva 13 miest. 
V r. 1845 odišiel za farára do Bratislavy. Pod tla-
kom politických udalostí musel ešte v r. 1849 
odísť do Ragensdorfu, kde zomrel v r. 1880.188 

V Spišskej Belej bolo obyvateľstvo nábožen-
sky zmiešané, žili tu katolíci a evanjelici. Podľa 
záznamov z rokov 1803 a 1832 sa v zboroch ho-
vorilo po nemecky a po slovensky.189 

Začiatkom 19. storočia sa cirkevná správa 
stabilizovala. Na jej najvyššom stupni bol gene-
rálny dozorca. V rokoch 1819 – 1839 to bol Ale-
xander Prónai, v rokoch 1840 – 1850 Peter Zai. 

188 KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Biografický slovník 
mesta Poprad. Poprad 2002, s. 65.

189 KAĽAVSKÝ, Michal: Národnostné pomery na Spi-
ši v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia. Bratislava 
1993, s. 13.

190 KAĽAVSKÝ, Michal: c. d., s. 288 – 289. Gregor Berze-
vici (15. 6. 1763 Veľká Lomnica – 23. 3. 1822 Lomnič-
ka) bol vzdelaný šľachtic a zemepán vo Veľkej Lom-
nici. Ako stúpenec klasickej anglickej ekonómie 
a konštitučnej monarchie podával návrh na refor-
mu hospodárskych a politických pomerov v Uhor-
sku. Už jeho predošlé práce a aktivity potvrdzovali 
(bol stúpencom uhorských jakobínov v r. 1795), že aj 
medzi uhorskou šľachtou bolo dosť stúpencov refor-
my feudálneho hospodárskeho systému a štátneho 
zriadenia. KOVÁČ, Dušan (zost.): Kronika Sloven-
ska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bra-
tislava 1998, s. 403 – 404.

191 ŠIMEK, Ondrej: Obecná kronika Batizovce. Rkp., 
s. 286 – 287.
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orov a superintendentov mohli voliť príslušné zbo-
ry. Voľbu superintendentov a dištriktuálnych do-
zorcov potvrdzoval panovník. Patent zabezpečoval 
finančnú podporu na vyrovnanie platu seniorov 
a superintendentov a na podporu chudobným zbo-
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novníka. PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 257.

193 PETRÍK, Borislav (zost.): c. d., s. 258.
194 WEBER, Samuel: Ehrenhalle..., s. 34.

Funkciu superintendenta v Potiskom dištrikte 
vykonávali Samuel Szontagh, farár v Košiciach 
(1802 – 1822), Pavel Jozeffy, farár v Tisovci (1823 
– 1847) a Michal Pákh, farár v Spišskej Novej 
Vsi (1848 – 1850). Volili sa dištriktuálni dozorco-
via. Spomedzi nich bol najvýznamnejší ekonóm 
a právnik z Veľkej Lomnice Gregor Berzevici, 
autor dištriktuálnej ústavy Coordinatiorei reli-
gionis ecclesiasticae.190

Charakteristickým činiteľom náboženského 
života tohto obdobia bolo, že obe cirkvi – evan-
jelická a. v. aj rímskokatolícka – sa v zmysle zá-
konných opatrení stali cirkvami kongruálny-
mi, čo znamenalo, že vydržiavanie ich kňazov 
znášal spoločne cirkevný zbor a štátna správa, 
nie ako doposiaľ len farnosť. Kňazi začali do-
stávať od štátu kongruu, ku vytvoreniu ktorej 
spel vývoj už dávnejšie. Ministerské nariade-
nie z 29. augusta 1848 priznalo farárom kongruu 
300 zlatých a kaplánom 190 zlatých.191

Po revolúcii 1848/1849 rakúska vláda siah-
la k mimoriadnym opatreniam aj na cirkevnom 
poli. V r. 1850 z úradov odvolala všetkých supe-
rintendentov a na ich miesto vymenovala admi-
nistrátorov. Z Potiského dištriktu bol odvolaný 
Michal Pákh, farár v Spišskej Novej Vsi (1848 – 
1850). Nahradil ho Samuel Reusz (1850 – 1852). Po 
ňom nasledovali Ján Spišiak (1853), Ján Topertzer 
(1854 – 1859) a Jonáš Lojš (1860). V r. 1856 rakúska 
vláda zmiernila svoj postoj a dala cirkvám do vý-
hľadu nové zriadenie. Konečne, po troch rokoch 
(1. septembra 1859), cisár František Jozef I. vydal 
Patent – ústavu Uhorskej evanjelickej cirkvi.192

Vláda chcela zriadiť šesť superintendencií, do 
konca roku 1859 však nebol zriadený ani jeden 
dištrikt. Spomedzi 37 seniorátov sa podľa Pa-
tentu zriadilo sedem. Keď vláda zistila, že sa jej 
Patent nepodarí presadiť zhora, 10. januára 1860 
vydala nariadenie, ktorým vyzvala zbory, aby sa 
v zmysle Patentu zriadili samy. Farári mali pre-
čítať na službách Božích Patent, čím mal vstú-
piť do platnosti. 226 zborov ho prijalo, 333 ho 
odmietlo.193

Na Spiši proti Patentu veľmi aktívne bojoval 
najmä evanjelický farár v Spišskej Belej a neskôr 
superintendent Karol Madai194, za čo bol aj 
potrestaný a uväznený.

Karol Madai sa narodil v r. 1821 v Kežmarku, 
kde aj študoval. Aby sa naučil po maďarsky, odi-
šiel na štúdiá do Miškovca. Teológiu a právo štu-
doval v rokoch 1838 – 1842 v Prešove. Dva roky 
pôsobil ako súkromný učiteľ, keď za pomoci 
dištriktuálnej finančnej podpory začal študovať 
v Jene. Po skončení štúdií ho pozvali za rektora 
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195 Tamže; WEBER, Samuel: Monographie..., s. 51 – 53. 
196 A FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha. Bližšie o ňom 

v kapitole Osobnosti.
197 WEBER, Samuel: c. d., s. 53 – 54.
198  A FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha.
199  MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 

Krížovej Vsi..., s. 70.
200  BODNÁROVÁ, Miloslava: Vývoj územnej organizá-

cie..., s. 34 – 35.
201  KAĽAVSKÝ, Michal: c. d., s. 13.

do Miškovca. Pôsobil tam v rokoch 1846 – 1850. 
V r. 1850 ho zvolili za farára do Belej. V tom istom 
roku ho zvolili za seniora v Bratstve 13 miest. Po-
čas absolutizmu hrozilo odňatie kostolov a práv 
evanjelikom. Konventov sa mohli zúčastňovať 
len v sprievode komisárov. Madai sa svojvoľ-
ne zúčastnil konventu v Kežmarku, za čo ho aj 
odsúdili. Odvolanie proti rozsudku, ktoré po-
dalo mesto, bolo zamietnuté. Po zrušení Paten-
tu a znovuzavedení protestantskej autonómie 
sa v r. 1861 vrátil do Miškovca, kde v r. 1870 zo-
mrel.195

Na miesto Karola Madaia nastúpil jeden 
z najvynikajúcejších farárov v celej existencii 
evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Belej 
– Samuel Weber (26. 3. 1835 Poprad – 18. 5. 1908 
Spišská Belá).196 Na základnej škole sa naučil la-
tinčinu. Potom študoval na evanjelickom lýceu 
v Kežmarku, gymnáziu v Levoči a teológiu na 
evanjelickom kolégiu v Prešove. V rokoch 1859 – 
1860 pokračoval v štúdiách teológie a filológie na 
univerzite v Jene. Najprv pôsobil ako vychováva-
teľ v rodine grófa A. Čákiho v Spišskej Novej Vsi. 
V r. 1860 bol v Belej superintendentom Karolom 
Madaiom ordinovaný za kaplána. Koncom roku 
1860 ho zvolili za nemeckého farára do Banskej 
Štiavnice, ale 15. decembra 1861 sa vrátil do Belej, 
kde ho zvolili za farára namiesto Madaia.197 

Bol činný v Uhorskom protestantskom spolku 
a v Uhorskom evanjelickom literárnom spolku. 
Počas svojej pastoračnej činnosti sa staral o ná-
boženské formovanie svojich veriacich. Snažil 
sa aj hmotne zabezpečiť beliansky kostol. Zalo-
žil rôzne fondy, aby získal prostriedky pre svoje 
zámery. Zorganizoval generálnu opravu kostola 
k jeho storočnej posviacke. K tejto pamätnej uda-
losti napísal Monografiu evanjelického cirkevného 
zboru a. v. v Spišskej Belej. 7. januára 1907 do kosto-
la doviezli organ, vyrobený firmou Otto Rieger 
z Budapešti. Po jeho kolaudácii organ 3. februá-
ra 1907 vysvätili. Udialo sa to za účasti veľkého 
množstva veriacich z celého okolia. Organ mal 
3000 píšťal a vážil tri tony. Na jeho zakúpenie ve-
novala Amália Neupauerová 10 000 korún. 

V r. 1880 ťažko ochorel evanjelický farár 
v Majerke Karol Renner. Od r. 1882 pastoračnú 
činnosť v tejto farnosti zabezpečoval Samuel 
Weber. Počas jeho pôsobenia v r. 1906 postavili 
nový kostol v Tatranskej Kotline, ktorá bola fi-
liálkou Belej. Za starostlivosť a prácu v duchov-
nom a verejnom živote ho 25. júla 1907 vyzname-
nali Rytierskym krížom Františka Jozefa. V tento 
deň sa konali veľké oslavy v kaviarni, kde boli 
prítomní všetci svetskí a duchovní činitelia Spiš-

skej Belej. Pri príležitosti 50-ročného účinkova-
nia Karola Wünscherdorfera v duchovnej služ-
be S. Webera 14. novembra 1907 na seniorálnom 
konvente v Poprade zvolili a inštalovali za seni-
ora spišských miest. Bolo to veľké uznanie jeho 
práce na duchovnom poli. Zomrel 18. mája 1908 
ráno vo veku 73 rokov na srdcový záchvat. Fará-
rom bol 47 rokov. Jeho pohreb sa konal 20. mája 
1908. Lúčili sa s ním dve deti (manželka Mária 
zomrela v r. 1899) a celý cirkevný zbor. Liturgiu 
pri dome vykonal senior Albert Kübecher a veľ-
ký sprievod išiel do chrámu. „S najlepším synom 
nášho milého Spiša a našej milej evanjelickej a. v. 
cirkvi” sa prišiel rozlúčiť aj evanjelický biskup 
Pavol Zelenka. Smútočnú rozlúčku a kázeň mal 
senior Albert Kübecher, pri oltári liturgoval se-
niorálny notár Aurel Koch, farár v Strážach. Po 
obrade v kostole sa smútočný sprievod za hlaho-
lu zvonov vydal na cintorín k rodinnej hrobke. 
Poslednú rozlúčku tu po maďarsky urobil farár 
zo Spišskej Novej Vsi dr. Július Walser. Spevokol, 
pri založení ktorého S. Weber v r. 1862 stál, mu 
zaspieval smútočné piesne. Jedna z nich znela: 
„Pochovali sme veľkého muža”. Táto veta charakte-
rizuje celý život S. Webera.198 Na jeho miesto na-
stúpil František Racenberger (1908 – 1931).199

Maďarizačný proces v evanjelickej cirkvi a. v. 
vyvrcholil v r. 1907 Apponyiho zákonmi, ktoré 
presadzovali zvýšený vplyv štátnych orgánov 
na odstraňovanie slovenčiny ako vyučovacie-
ho jazyka na cirkevných ľudových školách. Po-
stupne klesal počet slovenských evanjelických 
zborov a narastal počet maďarských cirkevných 
zborov na úkor slovenských a nemeckých. Pod-
ľa M. Bodnárovej, v Potiskom dištrikte v r. 1903 
bolo 68 slovenských evanjelických cirkevných 
zborov, 29 slovensko–maďarských, 48 maďar-
ských a 23 nemeckých zborov.200 V Spišskej Belej 
sa používal tak maďarský, ako aj nemecký jazyk. 
Väčšina evanjelikov mala nemeckú národnosť.201 
Mestečko patrilo do Potiského dištriktu a do 
spišského mestského seniorátu.



129

Erb a vlajka mesta Spišská Belá Kostol sv. Antona Pustovníka a renesančná zvonica  
sú neprehliadnuteľnými historickými dominantami mesta.

Foto Štefan Bieľak

Spišská Belá s panorámou Vysokých Tatier. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Neolitické čepieľky a vrták typu Vedrovice (v strede) z rozličných odrôd poľských pazúrikov, z obsidiánu a menilitového rohovca, 
sídlisko Kahlenberg (Stirn). Píšťalka z ulitníka, pochádzajúceho z Indo-Pacifickej oblasti (4. - 5. storočie po Kristovi)  

nájdená na rašelinisku Trstinné lúky. Foto Marián Soják

M. Greisigerova fotografia z r. 1900 s nálezmi štiepanej kamennej industrie zo Spišskej Belej

Dukáty Ferdinanda I. (1526 - 1564) z neúplného pokladu mincí nájdeného v Spišskej Belej  
(uložené v Historickom múzeu SNM v Bratislave). Foto Slavomír Pjatek. 

Poklad strieborných mincí zo 16. storočia nájdený v r. 1938 na mieste domu Antonína Michlíka (Hviezdoslavova ul. 25) 
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Výsek z Geometrickej pozemkovej mapy Spišskej Belej z roku 1777.  
Štátny archív Levoča, pobočka Poprad. Repro Andrej Novák

Richtár a mestská rada Podolínca  v roku 1689 potvrdzujú na žiadosť obuvníkov zo Spišskej Belej artikuly obuvníckeho cechu 
a povoľujú predaj ich výrobkov v Podolínci. ŠA LE, pobočka Poprad
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Rímskokatolícky 
Kostol sv. Antona 
Pustovníka z druhej 
polovice 13. storočia

Evanjelický kostol 
z konca 18. storočia

Renesančná zvonica 
v Spišskej Belej  
(po oprave fasády 
v roku 2005)

Múzeum Jozefa Ma-
ximiliána Petzvala

Foto Archív  
Mestského úradu 
v Spišskej Belej
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Meštianske domy na Štefánikovej ulici

Barokový  pieskovcový stĺp  
Nepoškvrnenej Panny Márie z roku  1729

Múzeum Dr. Greisigera (na prízemí)  
s mestskou knižnicou (na poschodí)

Fotografie Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Pohľad na námestie v Spišskej Belej  
(vľavo mestský úrad)

Hviezdoslavova ulica po rekonštrukcii

Obchodný dom Jednota

Prijatie najlepších žiakov oboch  
základných škôl primátorom mesta 

Každoročný streetballový turnaj  
na námestí v Spišskej Belej

Tradičný vianočný jarmok na námestí 
v Spišskej Belej

Foto Archív  
Mestského úradu v Spišskej Belej
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Erb rodiny 
Horvátovej-Stančičovej 
zo Strážok. Foto P. Švorc

Kaštieľ v Strážkach

Gróf Imrich 
Horvát-Stančič, spišský 
podžupan. Foto P. Švorc

Interiér kaštieľa v Strážkach (stála expozícia)

Strážky v pastelovej kresbe barónky Margity 
Czóbelovej

Foto a repro kresby Archív Mestského úradu 
v Spišskej Belej
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Inaugurácia poštovej známky - „Umenie - Medňanský“  
v kaštieli v Strážkach 9. 5. 2003 za účasti autora známky 

Františka Horniaka (prvý zprava)

Poštová známka s motívom Ladislava Medňanského  
„Potok za humnami na brehu“

Renesančná zvonica v mestskej časti Strážky  
z prelomu 16. a 17. storočia

Foto Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Katolícke školstvo 

Genézu školstva v období uhorského stredo-
veku, úzko spojeného s cirkevným zriadením, 
treba hľadať pri konštituovaní farskej organizá-
cie. Už podľa najstarších kráľovských nariadení 
malo mať každých desať dedín jednu faru a pri 
nej jednu školu.1 Hoci nemáme o vzniku farskej 
školy v Spišskej Belej nijakú zmienku, na zá-
klade významu a postavenia mesta v regióne 
a pri poznaní starobylosti jeho cirkevných dejín 
existenciu tejto školy môžeme predpokladať od 
13. storočia. Súvis tu treba popri existencii fary 
hľadať aj v členstve belianskeho kňaza v Brat-
stve 24 kráľovských farárov, ktoré malo rozvoj 
vzdelanosti a vedy zakotvený priamo vo svojich 
štatútoch. Od konca 14. storočia, podľa vzoru 
nemeckých a českých krajín, boli mnohé farské 
školy jestvujúce v mestskom prostredí premie-
ňané na mestské školy. Od predošlých sa okrem 
správcu a vlastníka (v modernom ponímaní 
zriaďovateľa) líšili aj rozšírenou výučbou via-
cerých predmetov a novými metódami výučby. 
V tých lepšie organizovaných sa delili na dva 
stupne, a to nižší základný a vyšší stupeň s la-
tinskými triedami.2 Vyučovanie bolo zamerané 
na praktické potreby meštianstva, takže k nábo-

Školstvo v Spišskej Belej do roku 1918

ženstvu, spevu a čítaniu pribudla hlavne výuč-
ba písania a počtov. 

Prvá zmienka o škole v Spišskej Belej je až 
z r. 1526. Časom sa z nej vyvinula tzv. Schreib-
schule, ktorá učila žiakov čítať, písať a podávala 
poznatky zo zemepisu, histórie a prírodospytu.3 
Do r. 1528 bol jej rektorom Laurentius (Vavri-
nec) Serpilius Quendel.4 Tento beliansky rodák 
po štúdiách vo Wittenbergu, kde sa oboznámil 
s Lutherovým učením, po návrate do rodiska 
pomohol doma presadiť reformačné myšlienky. 
Pod jeho vedením potom evanjelici prevzali nie-
len faru (od r. 1545), ale aj jej školu.5 

Na základe rekatolizačných dekrétov vyda-
ných v čase protireformácie bola škola v r. 1674 
odovzdaná katolíkom, vtedy ešte bez budo-
vy. Aby sa naplnilo heslo rádu Ad majus pieta-
tis incrementum (Vzmáhať sa k väčšej zbožnosti), 
ani v Spišskej Belej nezabudli piaristi na hlavnú 
náplň misijnej činnosti, na pedagogickú prácu. 
Ako rehoľníci totiž skladali podľa ustanovenia 
svojho zakladateľa okrem troch bežných sľubov 
(chudoby, čistoty a poslušnosti) aj zvláštny, štvr-
tý sľub, bezplatne vzdelávať chudobnú mládež. 
V prvých rokoch svojho pôsobenia piaristi vied-
li beliansku farskú školu, kým do nej nenašli či 
nepripravili vhodných pedagógov. Beliansky fa-
rár bol však aj naďalej rektorom katolíckej školy. 
V učiteľskom úrade mu pomáhali i kapláni. Pia-
risti s profesorským vzdelaním mali kvalifiká-
ciu pre vyššie typy škôl, čo bolo zárukou kvality 
a dobrej úrovne belianskej školy.

Prvým laickým (nie rehoľným) učiteľom sa 
stal Ján (Joannes) Haas. V r. 1697 sa tento vá-
žený mešťan Spišskej Belej obrátil na katolícku 
vieru, slávnostne a verejne ju pred spoluobčan-
mi vyznal a prísažne odvolal svoje predošlé vie-
rovyznanie. Následne sa ujal vedenia katolíckej 
školy.6 Podľa nariadenia Teodora Constantina 
Lubomirského z r. 1702 však školu mali navšte-
vovať aj nekatolíci. Vo svojom edikte totiž spiš-
ský kapitán pod trestom prísnych napomenutí 
nariadil, aby všetci veriaci, vrátane luteránov 
trinástich spišských miest, hojne navštevovali 
katolícke kostoly v nedele a sviatky a svoje deti 
do osemnásteho roku posielali v nedele pred 
vešperami na katechizmus.7 Napriek tomu bola 
nekatolíkom zaručená v súkromí sloboda vie-
rovyznania, ak splnili predchádzajúcu pod-
mienku.8

1  HLEBA, Edmund: Školy na Spiši. In: GŁAD-
KIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): Terra 
Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, s. 721. Autor 
tu má na mysli o. i. už zákony Štefana I. z rokov 1020 
– 1030.

2  ADAMCZYK, Mieczysłav: Szkolnictwo Spiszu od 
XVI. do początku XX. wieku. In: GŁADKIEWICZ, 
Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): c. d., s. 683.

3  HLEBA, Edmund: c. d., s. 721.
4  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej 

Belej..., 60. Autor uvádza aj ďalších deviatich rekto-
rov školy do r. 1546 (!) podľa istého Katalógu rektorov 
školy z roku 1526, no bez bližšej citácie prameňa. Za-
mestnanecké prímeno Serpilius podľa lat. serpullum, 
serpillum – materina dúška zreteľne poukazuje na 
botanické vzdelanie a zručnosti Laurentia, zvaného 
rovnako aj v nemčine Quendel.

5  Liber III. D., s. 3. Tu je uvedený Laurentius Serpilius 
ešte ako Ludi magister, čiže rektor školy, pričom práve 
v r. 1545 po smrti Valentína de Bilicz, ostatného ka-
tolíckeho kňaza, sa mal ujať pastorácie.

6  Liber III. D., s. 89 – 90.
7  Liber III. D., s. 92 – 94. Odpis mandátu.
8  Konfirmácia dekrétov Stanislava H. Lubomirske-

ho jeho synom a nástupcom Theodorom z r. 1702 
a dekrét z r. 1714. Liber III. D., s. 94 – 95, 107 – 113.
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Popri katechéze vyučovanej vo farskom kos-
tole môžeme predpokladať aj ďalšiu výučbu na 
tomto majetku, ale ani v kanonických vizitáci-
ách zatiaľ nenachádzame samostatnú budovu 
školy. Tá mala jestvovať už v murovanej budo-
ve v rokoch 1669 – 1705, počas ktorých sa J. Haas 
ako jej rektor veľkodušne zriekol všetkých príj-
mov okrem zrna a venoval ich na stavbu školy.9 
V r. 1700 sa už popri rektorovi školy spomínajú 
aj ďalší katolícki učitelia.10 Z nasledujúcej kano-
nickej vizitácie sa dozvedáme aj o samostatnej 
budove školy, ktorá bola opísaná ako pohodlná 
a primeraná, jej rektor ako dobrý kresťan, muž 
vzdelaný a dobre si plniaci nielen svoje učiteľské 
povinnosti, ale aj službu kantora, speváka v chrá-
me.11Joannes Haas bol ako rektor školy uvedený 
aj v r. 1731, v tom čase už pôsobil aj ako richtár 
Spišskej Belej.12 Podľa farskej kroniky ním bol ne-
pretržite od svojho konvertovania, aj vďaka vý-
bornému ovládaniu latinčiny, nemčiny a poľšti-
ny, dobrým znalostiam z právnej rétoriky, hudby 
a aritmetiky. Vyčítali mu však absencie v škole 
pre súkromné právne a obchodné cesty po Spi-
ši.13 Z ďalšej vizitácie k roku 1752 poznáme ludi 
magistra Andreja Haasa, v čase záznamu vo 
veku 37 rokov, katolíka od detstva, ženatého, ab-
solventa filozofických štúdií, vrátane rétoriky.14

O výučbu a školský život mali živý záujem 
nielen samotní piaristi a ich cirkevná vrchnosť, 
ale aj svetská správa. Tá z pozície miestodržiteľa 
v r. 1734 nariadila, aby všetci učitelia i pomocní-
ci v cirkevnej službe akéhokoľvek mena a funk-
cie, tak katolíci, ako aj nekatolíci nehodní a zlých 
mravov, uvoľnili miesto statočným a nábožným 
osobám.15 Spočiatku toto nariadenie smerovalo 
k náprave škôl, v nasledujúcom roku mala úpra-
va už otvorený protireformačný charakter. Pod-
ľa nej mali deti katolíkov zakázané navštevo-
vať akékoľvek, aj súkromné vyučovanie a školy 
u nekatolíkov, čím sa posilnila pozícia belian-
skej farskej školy.16 

V r. 1745 vzrástol príjem rektora školy na rov-
ných 100 uhorských florénov, z čoho 12 florénov 
patrilo kantorovi, ak tieto funkcie nezastávala jed-
na osoba.17 Rovnako dobre bolo na náklady mest-
skej komunity postarané aj o jeho ubytovanie 
(v školskom byte) a tiež o samotnú budovu školy. 
Nekatolíci však odmietali starať sa o ňu a prispie-
vať na ňu. S obnoveným sporom o platenie de-
siatkov tak vznikol nový rozpor medzi katolíkmi 
a nekatolíkmi, riešený až kráľovskou komisiou, 
ktorá po štyroch rokoch pod hrozbou pokuty vy-
nútila opravu školy.18 Napriek lokálnemu charak-
teru tento spor a jemu podobné vyústili v r. 1770 

až do nariadenia spišského kapitána Kazimíra 
Poniatowského, ktoré zakazovalo návštevu školy 
nekatolíkom a vylúčilo ich zo všetkých škôl v zá-
lohovaných spišských mestách.19

Podľa dekrétov spišských kapitánov z ro-
kov 1751, 1752 a 1753 mohla mať belianska škola 
okrem rektora aj druhého učiteľa (kantora). Obaja 
mali učiť náboženstvo, krasopis, matematiku a la-
tinčinu.20 V r. 1803 boli ako pomocníci belianskej 
cirkvi a jej katolíckej školy menovaní dvaja uči-
telia, Fridericus Petzval a František (Franciscus) 
Schleiminger, platení z mestskej kasy čiastkou 
160 zlatých ročne. Deti vyučovali predpísanými 
spôsobmi v kresťanskom duchu a v nemeckom 
jazyku, pričom najmenej dvakrát týždenne školu 
navštevoval a kontroloval správca farnosti, ktorý 
vyučoval náboženstvo. Miesto kantora zastával 
Pavol (Paulus) Krompecher s platom 20 zlatých, 
vyplácaných z mestskej kasy.21 

V roku 1832 zastával funkciu ludi magistra 
45-ročný Jozef (Josephus) Demek (bol v nej od 
r. 1816 po smrti svojich predchodcov), absolvent 
košického učiteľského ústavu. Vybral ho miest-
ny farár i poprední katolícki občania a potvrdi-

9  Michal Griger uviedol, že katolícka škola bola v dre-
venej budove. Zbúrali ju v r. 1669 a na tom mieste po-
stavili murovanú školu. GRIGER, Michal: c. d., s. 60; 
Podľa autora murovaná katolícka škola stála ešte pred 
príchodom piaristov a obnovením katolicizmu. Túto 
budovu však nenachádzame v prevzatom majetku, je 
možné, že do rúk piaristov sa dostala až konverziou 
J. Haasa, pričom dovtedy patrila evanjelikom. 

10  In Schola Ludi Magister cum sociis est Catholicus. 
Juventus per eosdem instruitur Catholice. Visitatio 
Ecclesiarum Scepusiensium facta per Joannem Sigray 
Praepositum (1700). In: HRADSZKY, Jozef: Addita-
menta ad initia progressus ac praesens status capituli 
Scepusiensis. Spišské Podhradie 1903 – 1904, s. 168.

11  Archív Rímskokatolíckeho biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule: Spišské biskupstvo, Kanonická 
vizitácia 1712, s. 42.

12  Je opísaný ako: „Dobre si počínajúci príkladný muž 
skvelého života“. ŠA LE: Spišské biskupstvo, Peltzova 
vizitácia. 1731, s. 164.

13 Liber III. D, s. 126, k r. 1716.
14  Liber II. C, 255.
15  Odpis nariadenia in Liber II. C., s. 198, porov. Liber 

III. D., s. 156.
16  Liber II. C., s. 202, Liber III. D., s. 156 – 157, k r. 1735.
17  Liber III. D., s. 165.
18  Liber III. D., s. 177 – 178, s. 193 – 194, s. 201 – 204.
19  Liber III. D., s. 253 – 254.
20  GRIGER, Michal: Z dejín školstva v Spišskej Belej. 

In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá. Bratislava 
1972, s. 83.

21  ŠA LE: Spišské biskupstvo, Puncta Visitationis Can-
nonicae peracta Regio Coronali oppido Bela die 7. et 
8. Junii 1803.
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la ho rada magistrátu a dekan, po doporučení 
školským inšpektorom. Týmto všetkým sa uči-
teľ aj zodpovedal. Keďže ďalší učitelia v tom čase 
v škole nepôsobili, pripadla mu aj starostlivosť 
o chór, hra na organe a spev v chráme. Podľa 
podrobnej kanonickej vizitácie spišského bisku-
pa J. Bélika vyučoval v dvojtriednej škole, ktorá 
mala od r. 1815 na náklady Kráľovskej komory 
vynovenú budovu. Podľa školských dohôd z ro-
kov 1812 a 1831 sa mali o budovu ďalej starať 
mešťania. V budove boli štyri veľké miestnos-
ti; jedna z nich bola na poschodí a býval v nej 
zvonár. Druhá z miestností slúžila ako učebňa. 
Ďalej k škole patrili dve komory, maštaľ a drevá-
reň, záhradka a studňa postavená z peňazí, kto-
ré ušetrili, keď v r. 1830 nebolo toto miesto obsa-
dené. Učebňa bola od učiteľského bytu oddelená, 
mala pec, lavice, tabuľu, stôl a kriedu.

Škola bola označená ako triviálna, teda zá-
kladná, určená iba pre katolícke deti. V tom čase 
ju navštevovalo 24 chlapcov a 11 dievčat. Učiteľ 
ako organista mal každodenne hrať na svätej 
omši, v nedele a vo sviatky vyučovať ľud v spe-
ve. Jeho pedagogická povinnosť v škole bola sta-
novená na desať mesiacov v r., päť dní v týždni 
a štyri hodiny do dňa. Vyučovať mal nábožen-
stvo, písanie a čítanie, biblické dejiny, pravopis, 
mravouku a aritmetiku. Okrem služby v kate-
chéze mal administrátorom pomáhať aj pri vý-
bere a cenzúre kníh, ktoré neboli podľa katolíc-
kej doktríny, ale inak boli odborne korektné. Plat 
učiteľa bol 200 zlatých ročne z mestskej poklad-
nice, v naturáliách ho dopĺňalo drevo, obilie, byt 
a záhrada. Jeho príjem tvorili aj štolárne poplat-
ky za pohreby, sobáše a iné služby.22 J. Demek 
bol učiteľom až do svojej smrti 30. apríla 1840. 
Spomedzi siedmich uchádzačov o miesto učite-

ľa belianskej školy bol 25. augusta v tom istom 
roku konkurzom vybraný Ján Marušinský (Ma-
russinszky).23

Zmenou cirkevnej administrácie, keď piaris-
tov vymenili svetskí kňazi, sa nezmenilo riade-
nie katolíckej školy, ktorú viedol aj naďalej be-
liansky správca farnosti ako riaditeľ a rektor. 
V r. 1854 bol učiteľom J. Marušinský, 44-ročný 
absolvent učiteľského ústavu v Košiciach, dobre 
ovládajúci nemecký, latinský a slovenský jazyk. 
Školu navštevovalo 30 chlapcov a 19 dievčat. Po-
čas týždňa sa učili tieto predmety: náboženstvo 
(8 hodín), čítanie a písanie v nemeckom jazy-
ku (8 hodín), gramatiku a pravopis nemeckého 
jazyka (4 hodiny), prírodopis a zemepis (3 ho-
diny), aritmetiku (4 hodiny).24 Počet žiakov sa 
postupne zvyšoval. V r. 1859 navštevovalo dvoj-
triednu školu v štyroch ročníkoch už 50 chlap-
cov a 20 dievčat.25 

Po odchode a povýšení J. Marušinského do 
hlavnej školy v Kežmarku v r. 1863 bol na jeho 
miesto vypísaný konkurz. Jeho podrobný opis 
a zápisnice sú zaznamenané vo farskej kronike. 
Dištriktuálnym vicedekanom, v tom čase zá-
roveň dekanom a ľubickým farárom K. Pacov-
ským (Patzovszký), bola delegovaná konkurzná 
komisia v zložení H. Jurkovich (beliansky admi-
nistrátor), A. Mittermann (jeho kaplán), Franti-
šek Sepešházi (Szepesházy, penziovaný mest-
ský právnik), Jozef Schweiger (beliansky notár), 
František Duchoň (dozorca za Spišskú kapitulu), 
Albert Höcker (vlastník domu?), Andrej Duchoň 
(penzionovaný mestský senátor), Ján Marušin-
ský a Ján Budovský (Budovszky) ako zástupco-
via mešťanov, všetci katolíci, a spolu s nimi aj 
Pavol Vohlfarth za nekatolícku stranu mešťa-
nov. Podstatnou stránkou konkurzného kona-
nia bolo odôvodnenie jeho právnych náležitostí 
podľa kanonického, episkopálneho práva a ďal-
ších práv, ktoré preskúmal mestský notár Jozef 
Schweiger, a vyslovil záver, že výber učiteľa pri-
náleží belianskym katolíkom (mestskej komuni-
te a ich farárovi). Následne sedem kandidátov 
predložilo komisii svoje svedectvá o vzdela-
ní a stave. Verejná skúška uchádzačov z hry na 
organe a zo spevu sa uskutočnila v kostole. Po 
nich konkurz pokračoval v budove školy skúš-
kami z katechézy, biblických dejín, aritmetiky, 
nemeckej gramatiky a pravopisu, svetských de-
jín, zemepisu a spôsobu argumentácie a vyučo-
vacej metódy. V odpovedi sa mali kandidáti vy-
jadriť aj k otázkam platu, učiteľských povinností 
a k budove školy. Celé konanie napokon určilo 
a potvrdilo za učiteľa A. Čuchrana (Csuchran).26

22  Visitatio Canonica Ecclesiae et Parochiae unius 
e XIII. Scepusiensibus Regio Coronalis Oppidi Bela, 
die 10 Mensis Augusti, Anno Domini 1832 perac-
ta. Caput I. § 8 De Domo Scholari, Caput II. § 4 De 
Ludimagistro, § 5 De Docentibus, Caput III. § 4 De 
obligationibus Ludimagistri, § 5 De obligtionis Do-
centium, Caput IV. § 4 De Proventu Ludimagistri et 
Docentis simul. 

23  Liber III. D., s. 418 – 419.
24  Tabbellaris informatio super statu scholae RCatho-

lica Belensis pro anno 1854. Ďalej iba Tabellaris in-
fomatio pre príslušný rok; GRIGER, Michal: Z dejín 
školstva v Spišskej Belej. Spišská Belá. Vlastivedný 
zborník II. Bratislava 1972, s. 86. 

25  Tabellaris informatio pre rok 1859. 
26  Okrem ďalších kandidoval aj A. Aszonyi, ktorý sa 

dostal do trojice ďalších kandidátov v druhom rade. 
Liber III. D., s. 418 – 425.
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V r. 1864 spolu s rektorom H. Jurkovichom 
pôsobil na škole 22-ročný Andrej Čuchran ako 
učiteľ, bol absolventom troch tried gymnázia 
v Levoči a spišského učiteľského ústavu. Ovlá-
dal nemčinu a slovenčinu, čiastočne aj latin-
činu a maďarčinu. Vyučoval v druhej triede 
(3. a 4. ročník, spolu 24 žiakov) náboženstvo, 
biblické dejiny, nemeckú a maďarskú gramati-
ku, zemepis, aritmetiku, ľudový pravopis a ľu-
dový spev. V prvej triede učil nemčinu, maďar-
činu, náboženstvo. Biblické dejiny, aritmetiku 
a písanie učil Adolf Assoni (Asszonyi), dočas-
ný učiteľ, čerstvý 21-ročný absolvent gymnázia 
a učiteľského ústavu v Košiciach.27

Školský rok pozostával z dvoch semestrov 
uzatváraných záverečnými skúškami. Pre ich 
potreby vypracoval učiteľ osobitný výkaz. Na 
prvej strane bol zoznam predmetov a osnova 
skúšaného učiva, na druhej klasifikačný hárok 
s menom žiaka a s dvoma známkami – jednou 
z náboženstva a jednou spoločnou z ostatných 
predmetov. V školskom roku 1863/64 sa v ško-
le v I. triede (1. a 2. ročník) vyučovalo nábožen-
stvo, biblické dejiny, nemecký jazyk a matema-
tika; v II. triede (3. a 4. ročník) to bol prírodopis, 
zemepis a maďarský jazyk, ako hodnotené pred-
mety. V školskom roku 1870/71 pribudli k hod-
noteným predmetom v II. triede dejepis, fyzika, 
krasopis a kreslenie, v školskom roku 1876/77 
ešte spev, telesná výchova a pre chlapcov štvrté-
ho ročníka latinčina. Klasifikačná stupnica bola 
pomerne kolísavá. Najprv mala až sedem stup-
ňov, od r. 1873 päť a v rokoch 1875 – 1878 sa hod-
notilo dokonca podľa deviatich známok. Prefe-
rovaným jazykom na škole bola nemčina a od 
r. 1880 v administratíve maďarčina.28 

Okrem maďarizačných snáh čelila v druhej 
polovici 19. storočia belianska katolícka škola aj 
všeobecnému trendu a úsiliu o poštátnenie. Keď 
sa v r. 1870 zriaďovala v Spišskej Belej obecná 
škola, katolíci aj v duchu smerníc Spišského bis-
kupstva pre národné školy v nemeckom a slo-
venskom jazyku (s dôrazom na katolícku výcho-
vu a materinskú reč) sa k štátnej škole nepridali 
a ponechali si svoju cirkevnú.29 O udržanie ka-
tolíckej školy bojovala v 70. rokoch 19. storočia 
aj manželka zástupcu katolíckeho kongresu Te-
rézia Sepešháziová, ktorá pre školu organizova-
la verejnú zbierku. Výsledkom tohto snaženia 
katolíckej obce bola široká podpora nielen oko-
litého obyvateľstva, ale aj spišského a uhorské-
ho kléru, svetskej vrchnosti a viacerých firiem. 
Celoštátna zbierka prispela na základinu školy 
sumou 743 forintov, spišský biskup sa zaviazal 

z vlastnej pokladnice platiť jedného z dvoch be-
lianskych učiteľov katolíckej školy.30 

Farská kronika uvádza za obdobie pôsobe-
nia belianskeho farára J. Samueliho (Szamuely) 
ešte niekoľkých učiteľov. Po odchode A. Čuch-
rana do Podolínca a po konverzii A. Assoniho 
k evanjelickej viere pôsobili na katolíckej škole 
ešte učitelia Vrbovsky (neskôr v Podolínci), Ma-
čok (až do svojej smrti v Spišskej Belej) a Svita-
na.31 24. augusta 1896 bolo konkurzom obsadené 
miesto belianskeho učiteľa a organistu. Konkurz 
viedol školský inšpektor a vicedekan František 
Laufik. Z diecéznej pokladne (podľa skoršieho 
sľubu biskupa) dostal učiteľ plat 300 forintov, zo 
základiny školy 20 a z kostolnej pokladnice tiež 
20, naturálie v dreve na kúrenie a byt, k tomu 
mu patril štolárny príjem 10 forintov a 1 forint 
a 14 korún za hranie na omšiach.32 

Napriek uvedenej zbierke i postupnému roz-
voju katolicizmu v mestskej komunite v druhej 
polovici 19. storočia škola postupne podľahla 
poštátňovaciemu tlaku. Mestské zastupiteľstvo 
začiatkom 20. storočia definitívne rezignovalo 
na vydržiavanie katolíckej školy a uznesením 
č. III/1902 zo 16. decembra 1902 sa z finančných 
dôvodov zrieklo školy. Túto skutočnosť vzalo na 
vedomie uhorské ministerstvo náboženských 
záležitostí a vyučovania a prebralo školu s tým, 
že mesto bude na školstvo prispievať i naďalej, 
a to sumou šesťtisíc korún a naturáliami. Štátu 
bola odovzdaná aj budova školy.33 Od školské-
ho roku 1904/1905 tak v Spišskej Belej vznikla 
štátna škola, do ktorej bola spolu s obecnou za-
členená aj škola katolícka, štát rovnako prevzal 
učiteľov oboch škôl.

27  Tabellaris informatio pre rok 1864; GRIGER, Michal: 
Z dejín školstva v Spišskej Belej..., s. 87.

28  GRIGER, Michal: c. d., s. 87 – 88. Autor tu podáva aj 
ostatné pomerne vyčerpávajúce štatistické údaje, rov-
nako počty žiakov pre roky 1881 až 1903 v tabuľke.

29  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Be-
lej...., s. 60.

30  O celej tejto akcii a jej priebehu píše GRIGER, Mi-
chal: Z dejín školstva v Spišskej Belej..., s. 89 – 90.

31  Kronika tieto mená uvádza len stručne a neúplne 
s odstupom niekoľkých desaťročí. Liber III. D., s. 433 
– 444.

32  Circulares litterae dioecesanae a 1-a Januarii -31am 
decembris 1896 ad clerum Dioecesis Scepusiensis 
dimissae ab Episcopo Scepusiensie. Szepes-Váralja 
1896, s. 52. Obežník neuvádza víťaza výberu, iba jeho 
nástup k 24. IX. 1896.

33  GRIGER, Michal: Z dejín školstva v Spišskej Belej..., 
s. 82.
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Evanjelické školstvo 

Pred reformáciou bolo školstvo a výchova mlá-
deže výsadou katolíckej cirkvi. V 16. storočí sa 
vo vzdelávaní výrazne presadili evanjelické 
školy, ktoré navštevovali deti z najširších vrstiev. 
V tesnej blízkosti Spišskej Belej, v Strážkach, 
vznikla významná šľachtická škola.34 Pri vzni-
ku evanjelického školstva v Spišskej Belej stál 
Vavrinec Serpilius Quendel.35 Pod jeho vply-
vom sa v meste začala udomácňovať reformácia, 

v r. 1545 prešlo na evanjelickú vieru všetko oby-
vateľstvo a spolu s ním aj kostol a škola.36

Reformácia mala vplyv na obsahovú kvali-
tu vyučovania, ako aj na zvýšenie počtu škôl. 
Obsah výučby, výchovu a disciplínu kodifiko-
vali školské poriadky (Saský školský poriadok, 
poriadok Wittenberský, Vratislavský, Šturmov). 
Neskôr si školy vytvárali vlastné školské poriad-
ky, kde zohľadňovali miestne pomery. Aj keď or-
ganizácia evanjelického školstva nebola jednot-
ná, rýchlejšie sa v nej uplatňovali pedagogické 
názory takých osobností, ako boli Jan Amos Ko-
menský či Matej Bel.37

V škole sa vyučovalo predovšetkým nábo-
ženstvo podľa Lutherovho katechizmu, latinči-
na podľa Donata38, gramatika, rétorika, dialekti-
ka, aritmetika, hudba, geometria, astronómia.39 
V Spišskej Novej Vsi, Spišskom Podhradí, Mate-
jovciach, Spišskej Sobote, Spišskej Belej a v Ľubi-
ci sa teda okrem riadnych predmetov vyučova-
li aj teoretické a filozofické predmety.40 V r. 1674 
pri nástupe protireformácie evanjelická škola 
zanikla. Podľa príkazu poľských starostov zálo-
hovaných miest mali evanjelické deti navštevo-
vať katolícke školy. V r. 1747 nedali súhlas ani na 
zriadenie už vznikajúcej súkromnej evanjelickej 
školy. Po vydaní Tolerančného patentu v r. 1781 
sa evanjelický cirkevný život opäť oživil. Obno-
vilo sa aj evanjelické školstvo. Evanjelická škola 
v Spišskej Belej začala pôsobiť v rokoch 1790 až 
1791.41 

V r. 1802 pozostával plat evanjelického učite-
ľa zo 150 zlatých, 6 meríc obilia a 8 siah dreva, 
ktorého dovoz si musel učiteľ zabezpečiť sám. 
Okrem toho dostávali učitelia dary na sviatky, 
jarmoky, meniny. V r. 1809 zostal plat takmer taký 
istý, poberali len väčšiu dávku dreva – 10 siah. 
V r. 1827 vzrástla odmena rektora na 12 meríc 
obilia a 12 siah dreva. Okrem toho stúpli vedľaj-
šie príjmy učiteľov za skúšky a i. V r. 1841 sa zvý-
šil počet učiteľských miest z dvoch na tri. Prvý 
učiteľ dostával plat 150 zlatých, 12 meríc obilia 
a 12 siah dreva, 2 zlaté a 30 korún od každého 
žiaka ročne, druhý mal 200 zlatých, 10 siah dre-
va, 16 meríc obilia a od každého dieťaťa 2 zlaté 
a 40 korún, tretí 150 zlatých, 12 siah dreva, k to-
mu dva zlaté a 30 korún od každého žiaka roč-
ne. Prví dvaja učitelia boli zároveň aj kantormi 
a dostávali za to približne 80 zlatých. Dvaja uči-
telia bývali v školskom dome v blízkosti kostola 
a tretiemu evanjelická obec platila byt. Od r. 1861 
bolo zriadené štvrté učiteľské miesto, za ktoré 
učiteľ ročne dostával 250 zlatých, 12 siah dreva, 
12 meríc obilia a nájomné 30 zlatých na bývanie, 

34  RUŽIČKA, Vladislav: Školstvo na Slovensku v obdo-
bí neskorého feudalizmu. Bratislava 1974, s. 35.

35  A FÚ ECAV SB: Protocollum ecclesiae Evangelicae 
Belensis 1787 – 1803, f. 3, 6.

36  WEBER, Samuel: Monographie der evangelischen 
Gemeinde A. C. Bela. Kežmarok 1885, s. 32 – 33.

37  KOLLÁROVÁ, Zuzana: Die evangelischen Schulen 
in der Geschichte der Zips. In: SCHWARTZ, Karl 
– ŠVORC, Peter (zost.): Die Reformation und ihre 
Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und 
konfessionsgeschichtliche Beiträge. Wien 1996, s. 125 
– 137; CHALUPECKÝ, Ivan: Vzdelanosť a kultúra 
spišských miest a mestečiek v 15. – 16. storočí. In: 
Historický časopis 35, 1987, č. 3, s. 428.

38  Na našich stredných školách sa používala až po ob-
dobie kapitalizmu gramatika rímskeho autora Ae-
lia Donata (okolo r. 350) s titulom Gramatici urbis 
Romae ars grammatica (Umenie gramatické Aelia 
Donata, gramatika mesta Ríma) a jej stručný výťah 
nazývaný „malý Donát“, podávajúci katechetickou 
metódou základy latinskej gramatiky. Bližšie pozri: 
RUŽIČKA, Vladislav: c. d., s. 226.

39  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Bela. Igló 
(Spišská Nová Ves) 1892, s. 128; WEBER, Samuel: Ge-
schichte der Stadt Leibitz. Kežmarok 1896, s. 15.

40  FABIS, Ján – SLÁDEK, Imrich: Kultúra. Dejiny škol-
stva v Ľubici. In: Ľubica 1271 – 1971. Ľubica 1971, 
s. 91.

41  GRIGER, Michal: Z dejín školstva v Spišskej Belej. 
In: Spišská Belá..., s. 81.

Notový záznam z prebalu najstaršej mestskej zápisnice 
Spišskej Belej zo 17. storočia. ŠA LE, pobočka Poprad
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ako aj 1 zlatý od každého domáceho a 2 zlaté za 
každé cudzie dieťa. V r. 1852 dostala evanjelická 
obec od mesta 900 zlatých na platy učiteľov.42

Mládež na vyučovaní dostala základy vše-
obecných zásad náboženstva, čítania, krasopisu, 
počítania, chlapci čiastočne latinčiny a maďar-
ského jazyka. Deti sa v zimných mesiacoch učili 
dopoludnia od ôsmej do jedenástej hodiny, v le-
te od siedmej do desiatej a popoludní od dva-
nástej do pätnástej. Školský rok začínal prvého 
októbra a končil 31. júla.43 

Na evanjelickej a. v. škole pôsobili počas tohto 
obdobia títo učitelia:44

Vavrinec Serpilius Quendel – 1545, Pavol 
Majorta45 – 1547, Krištof Glogeniensis46 – 1548, 
Ján Fosten – 1549, Juraj Meltzer47 – 1550, Jakub 
Klemens48 – 1551, Krištof Schwartz – 1551, Ján 
Lubloviensis – 1553, Damián Graff – 1554, Ju-
raj Lindtner – 1557, Matúš Fröhlich – 1559, 49Ma-
túš Sommer, Ján Fabrici50 – 1566, Lorenz Fabri-
ci – 1573, Sebastián Lam-Ambrosy51 – 1575, Juraj 
Martsch – 1582, Samuel Braccius – 1585, Dani-
el Töpchen-Topschauer – 1586,52 Ján Brammer 
– 1589, Valentín Raab-Corvini, od r. 1594 rektor, 
od r. 1596 diakon, od r. 1598 farár v Smižanoch, 
ktorý sa ako senior Bratstva horného Hornádu 
zúčastnil aj synody v Spišskom Podhradí,53 Ján 
Fulgentius – 1596, Daniel Cornides – 1598, Ján 
Praetorius – 1599, Daniel Gutgesell54 – 1600, Da-
niel Madai – 1601, Andrej Villkorn55 – 1602, To-
máš Geisner56 – 1604, Tomáš Gniesner – 1606, 
Gašpar Motazilla – 1607, Benedikt Schimeragius 
– 1607,57 Ján Erythraeus – 1610, Jakub Räsmann58 
– 1614, Barlolomej Bertramus – 1619, Matúš Vi-
ti59 – 1620, Tobiáš Stachel60 – 1624, Izrael Leibitzer 
– 1624, Michal Jamba61 – 1625, Baltazár Vogler-
-Aucespis62 – 1625, Michal Eisdorffer – 1630, Ján 
Pileman63 – 1640, Matiáš Vincentius64 – 1641, Da-
niel Nikerlay65 – 1652, Andrej Roth – 1666, Juraj 
Roth66 – 1669.

Posledných spomínaných rektorov Andre-
ja Rotha a Juraja Rotha zastihol v r. 1674 nástup 
protireformácie a obaja museli odísť do exilu. 
Andrej Roth (*25. 11. 1632 Spišská Belá), syn Ši-
mona Rotha a matky Marty, získal v rodisku 
základy gramatiky a hudby. Študoval v Levoči, 
Bratislave a v Kremnici. Vo Wittenbergu bol rek-
torom. Po návrate do Spišskej Soboty tu pôsobil 
najskôr ako kantor, potom od r. 1666 ako rektor. 
Neskôr bol rektorom aj v Mníšku nad Popradom 
a Matejovciach. V r. 1676 bol poslaný do Ľubov-
ne, kde naňho naliehali, aby sa stal katolíkom. 
Keď s tým nesúhlasil, uväznili ho. Pretože chcel 
byť prepustený, najskôr držal hladovku a potom 

zaplatil pokutu 13 toliarov. 24. apríla 1675 odišiel 
do exilu.67 

Juraj Roth sa v rodnom mestečku Belá vzdelá-
val u Matiáša Vincentzia. Študoval v Bardejove, 
Kežmarku, Vratislavi (dnešný Wrocław), Jene. 
Keď sa vrátil do vlasti, bol správcom školy v Be-
lej. Spolu s ostatnými učiteľmi bol nútený odísť 
do vyhnanstva. S manželkou a deťmi sa uchýlil 
do Vratislavi. Na pozvanie rodiny Horvát-Stan-
čičovej v r. 1684 prišiel za farára do Strážok.68 

42 WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Bela..., s. 129 
– 130. 

43  WEBER, Samuel: Monographie..., s. 146. 
44  Menný zoznam učiteľov je uvedený v protokoloch 

uložených v archíve farského úradu ev. a. v. cirkvi 
v Spišskej Belej. A FÚ ECAV SB: Protocollum 1612 
– 1753, f. 2. Protocollum ecclesiae Evangelicae Belen-
sis 1787 – 1803, f. 6 – 7. Zoznam uvádza Weber v mo-
nografii: WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Bela. 
Igló 1892, 130 – 131. 

45  Na rozdiel od Webera Rezik uvádza jeho meno ako 
Magovita. Bližšie pozri: REZIK, Ján – MATTHAEI-
DES, Samuel: Gymnaziológia. Bratislava 1971, s. 454.

46  Rezik tu uvádza Krištofa Glogoviensisa zo Sliezska. 
REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 454.

47  Podľa Rezika ide o Rehora Meltzera. REZIK, Ján – 
MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 454.

48  Rezik spomína namiesto Jakuba Klemensa meno Ja-
kub Neosoliensis, ktorý sa zriekol priezviska svojich 
predkov a prisvojil si meno svojho rodiska.

49  V r. 1560 bol rektorom v Spišskej Belej Gregor Mel-
tzer, ktorý pochádzal z Moravy. Pozri: RUŽIČKA, 
Vladislav: Školstvo na Slovensku v období neskoré-
ho feudalizmu..., s. 217.

50  Rezik ho spomína ako Jána Fabritiusa zo Spišskej 
Belej (Laurentius Fabriczius Belensis). REZIK, Ján 
– MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 454, 544.

51  Jeho dielo Antitéza z r. 1591 bolo namierené pro-
ti Gregorovi Horvátovi-Stančičovi. Lám bol synom 
Ambróza Lama, kežmarského občana. Zomrel 24. ok-
tóbra 1620. REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: 
c. d., s. 454; Pozri aj: HAJDUK, Andrej: Gregor Hor-
váth-Stančič. In: Dvořák, K. I. (zost.): Tranovský evan-
jelický kalendár na rok 1997. Liptovský Mikuláš 1996, 
s. 108 – 109; Pozri aj HAJDUK, Andrej: Stančičova ško-
la v Strážkach. In: Tranovský evanjelický kalendár na 
rok 1984, roč. 84. Liptovský Mikuláš 1983, s. 85 – 86; 
VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na 
Slovensku. Liptovský Mikuláš 2004, s. 123 – 124.

52  Vo Weberovom zozname chýba N. Patscher, ktorého 
Rezik spomína ako magistra školy v Spišskej Belej 
v rokoch 1585 – 1594. REZIK, Ján – MATTHAEIDES, 
Samuel: c. d., s. 455.

53  KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Biografický slovník 
mesta Poprad. Poprad 2004, s. 168.

54  Tiež Gutgeschell z Bardejova. Ján Bocatius napísal 
o ňom báseň v liste Mikulášovi Eberhardovi Dalhe-
miovi. REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., 
s. 455.

55  V Rezikovej práci sa spomína ako Ondrej Vielkorn 
(Fielkorn). Jeho pôsobenie na belianskej škole opí-
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Zo Spišskej Belej pochádzal aj Martin Gräb 
(1625 – 1678) ktorý bol po ukončení štúdií učite-
ľom v Kežmarku, od r. 1650 rektorom v Spišskej 
Belej. V r. 1651 bol superintendentom Martinom 
Wagnerom vysvätený za kňaza a začal účinko-
vať v Žakovciach. 5. marca 1674 sa mal dostaviť 
pred bratislavský súd, ale predtým dobrovoľne 
odišiel do exilu a usadil sa vo Vratislavi, kde zo-
mrel v r. 1678.69

Počas viac ako storočného prenasledovania 
tu neustanovili žiadneho učiteľa, takéto neisté 
pomery trvali až do r. 1777, keď nastúpil rektor 
Tomáš Draypfennig.70 Po ňom nasledovali: 

Ján Juraj Draypfennig 1760 – 1808, Daniel 
Lang – 1786, Daniel Draypfennig – 1796, Justus 
Jonáš Spannagel – 1803, Martin Lang – 1805, Ján 
Tomasy – 1808, Eliáš Klein – 1810, Andrej Victo-
ris – 1818, Martin Lang – 1819, Ferdinand Mayer 
– 1821, Ján Metznik – 1822, Ján Jachmann – 1826, 
Andrej Hoffman – 1827, Ján Frommbold – 1839, 
Herman Mayer – 1852, Ján Brukner – 1862, 
Gustáv Justh – 1866, Moric Spittko – 1867 a Pavol 
Haitsch – 1868.71

Obecná škola v Spišskej Belej

Do činnosti evanjelickej školy a. v. zasiahol nový 
školský zákon z r. 1868, pretože podľa § 25 tohto 
zákona bola evanjelická škola reorganizovaná 
na obecnú školu. Obecná škola stratila konfesio-
nálny charakter. Náboženstvo vyučoval miest-
ny farár. Školu zriadila a vydržiavala obec, kto-
rá pre novú školu začala stavať školskú budovu. 
Bolo tu šesť tried, zborovňa a byt pre školníka, 
školská záhrada, ihrisko, telocvičňa. Všetko stá-
lo 27 tisíc zlatých, štát prispel podporou osemti-
síc zlatých. Budova bola dokončená v r. 1875. Pri 
obecnej škole bola v r. 1870 zriadená opakovacia 
škola na utvrdzovanie vedomostí pre mládež od 
13 do 15 rokov.72

Na miesta učiteľov obecnej školy boli zvole-
ní: Hermann Mayer – 1870, Pavol Haitsch – 1870, 
Andrej Hoffmann – 1870, Andrej Čuchran – 1870 
(miesto učiteľa neprevzal), Adolf Assoni – 1870, 
Moric Spittko – 1870, Ján Ludwigh – 1870, Albert 
Mehly – 1872, Emerich Verbovský – 1873, Lud-
vík Mayer – 1882, Aurélia Wehovská /Vehofská 
– 1889.73

Štátna ľudová škola v Spišskej Belej

Ďalšia zmena nastala v r. 1902, keď bola obecná 
ľudová škola poštátnená. Rozhodlo o tom mest-
ské zastupiteľstvo v Spišskej Belej. Novovzni-
kajúca štátna ľudová škola dostala školskú bu-
dovu s celým vybavením. Z mestskej pokladne 
mala škola dostávať 6000 korún v štvrťročných 
splátkach. Z tejto sumy sa uhrádzalo vykurova-
nie tried, rúbanie a dovoz dreva, čistenie učební, 
plat školského sluhu, ako aj 24-korunový pen-
zijný príspevok. Mesto sa zaviazalo dodať škole 
ročne 288 kubických metrov mäkkého jedľové-
ho dreva, ktorým sa kúrilo nielen v triedach, ale 
slúžilo aj pre učiteľov. Mesto vyplácalo mzdy aj 
drevorubačom. Dovoz dreva sa platil zo školskej 

sali jeho žiaci Matúš Vithz Belej, Tomáš Geisner 
a Benedikt Schmiraginus. Priradili ho k najzname-
nitejším mužom, pod jeho vedením sa naučili zákla-
dom mluvnice a mravnej dokonalosti. REZIK, Ján 
– MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 455, 544.

56  Rezik uvádza meno Deisner. REZIK, Ján – MATTHA-
EIDES, Samuel: c. d., s. 455.

57  V r. 1608 študoval v Magdeburgu Filip Hasz zo Spiš-
skej Belej, ktorý bol od r. 1608 korektorom v Kežmar-
ku. RUŽIČKA, Vladislav: c. d., s. 208.

58  V Rezikovej Gymnaziológii je uvedený ako Jakub 
Kosmann (Kuszmann), ktorý sa zúčastnil aj s inými 
školskými rektormi 23. januára 1614 na voľbe Štefa-
na Xylandera na úrad superintendenta na Spišsko-
podhradskej synode v Spišskom Podhradí. Po ňom 
Rezik uvádza Bartolomeja Patera v r. 1616, o ktorom 
sa Weber nezmieňuje. REZIK, Ján – MATTHAEIDES, 
Samuel: c. d., s. 455.

59  U Rezika je uvádzaný ako Vitz, ktorý pochádzal 
z Belej, pôsobil 3 roky ako správca školy v rodisku, 
naposledy tu bol diakonom. Vynikajúce vzdelanie 
získal v Jihlave, Drážďanoch, Prahe, Frankfurte nad 
Mohanom a v Gdansku. REZIK, Ján – MATTHAEI-
DES, Samuel: c. d., s. 455.

60  Autor Gymnaziológie o ňom uvádza, že pochádzal 
zo Spišskej Belej a vedel zapôsobiť na myseľ žiakov 
podnetným vyučovaním. REZIK, Ján – MATTHAEI-
DES, Samuel: c. d., s. 456.

61  Rezik ho uvádza pod menom Gamba (Gomba). V Be-
lej pôsobil podľa Izraela Leibitzera iba ako kantor. 
REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 456.

62  Podľa Rezika pochádzal z Belej. Po absolvovaní ško-
ly v rodisku odišiel na ďalšie štúdiá do Spišského 
Podhradia, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Soboty, Le-
voče a Vratislavi. Tamže, s. 456. 

63  Podľa Rezika to bol Ján Philemannus, ktorý bol au-
torom oslavnej blahoprajnej básne na počesť M. Jána 
Vindischa, pod ktorý sa podpísal ako rector scholae 
Belensis.

64  Po Matiášovi Vincentiusovi uvádza Rezik Jána Pi-
lemanna (Philemanna) mladšieho z Rakús na Spi-
ši, ktorý bol synom Jána Philemanna, farára v Spiš-
skom Podhradí. Tamže, s. 456 – 457.

65  Podľa Rezika Nikerlakus alebo Nikerlus. Tamže, 
s. 457.

66  V rodnej obci Belá sa vzdelával u Matiáša Vincen-
tzia. Študoval v Bardejove, Kežmarku, Vratislavi, 
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pokladne. Stromová škôlka, ktorá sa nachádzala 
v školskej záhrade, bola odovzdaná na praktické 
vyučovanie pre hospodársku opakujúcu školu. 
Mestské zastupiteľstvo odovzdalo škole školskú 
pokladňu pod podmienkou, že budovu bude 
udržiavať v dobrom stave. Popri nej sa mala 
spravovať aj tzv. Greschova základina. Súčasne 
si však mesto vyhradilo podmienku, aby žiaci 
utvárajúcej sa štátnej ľudovej školy boli oslobo-
dení od školských poplatkov a aby okrem 50-ha-
lierových poplatkov na vznikajúcu detskú kniž-
nicu neplatili nič viac.74

Učiteľov, ktorí pôsobili v obecnej škole, mali 
prevziať do štátnej ľudovej školy so všetkými 
dôchodkami, ktoré dostávali. Učebné miestnosti 
ľudovej školy mali bez náhrady prepustiť na vy-
učovanie učňov. Náklady na ďalší vývin školy 
mali byť bremenom eráru.75

Pri vymenovaní učiteľov sa bral ohľad na 
konfesionálne zloženie obyvateľov mesta. Dvaja 
evanjelickí a dvaja rímskokatolícki učitelia vyko-
návali kantorskú činnosť za osobitný plat, ktorý 
dostávali od svojej cirkvi, okrem vyučovacích 
hodín. Plat učiteľov zabezpečovalo mesto, učeb-
ne štátnej ľudovej školy ponechávali bezplatne 
na vyučovanie učňovskej škole. Hlavný župan 
vymenoval členov kuratória. Pretože učební bolo 
málo a všetky deti sa tu nemohli učiť naraz, škol-
ský inšpektorát podal návrh, aby sa pre štátnu 
školu do rozšírenia kapacity využívali aj učebne 
rímskokatolíckej školy. V r. 1905 sa začalo riešiť aj 
zriadenie detskej opatrovne v Spišskej Belej.76

Kráľovský školský dozorca Spišskej stolice 
vymenoval do štátnej ľudovej školy týchto uči-
teľov: Jána Ludviga, Jozefa Medgyesa, Micha-
la Neupauera, Ondreja Svitanu, Vojtecha Báto-
riho, Angelu Macsokovú a Auréliu Wehovskú. 
Všetci dostali učiteľský plat 800 korún a 200 ko-
rún osobný príplatok. Súčasne im mali byť po-
skytnuté príplatky na byty. Do konca roka 1905 
mali dostať tieto pôžitky z mestskej pokladne, 
od r. 1906 z ministerstva. Kráľovský škôldozor-
ca dr. Hajnóci poveril učiteľov Jána Ludwiga za 
evanjelickú cirkev a. v. a Vojtecha Bátoriho a An-
dreja Svitanu za rímskokatolícku cirkev vykoná-
vaním kantorských povinností mimo vyučova-
cích hodín za osobitnú odmenu. Tá sa vyplácala 
z mestskej pokladne. Michala Neupauera vyme-
novali za správcu štátnej ľudovej školy s pravi-
delným platom.77 

Kráľovský školský dozorca ďalej uviedol, že 
„nával bočných zamestnaní učiteľov štátnej ľudovej 
školy v záujme štátnych ľudových škôl nepovažujem 
za možné, ale vzhľadom na obsah návrhu škôldozor-

ského úradu splnomocnil som týmto výnimočne Mi-
chala Neupauera, správcu učiteľa štátnej ľudovej ško-
ly, aby pri tamojšej ev. a. v. cirkevnej obci za osobitný 
honorár a mimo vyučovacích hodín kantorské povin-
nosti mohol vykonávať“.78

V r. 1908 žilo v Spišskej Belej 2623 obyvate-
ľov, z toho bolo 1441 nemeckej, 926 slovenskej, 
198 maďarskej, 2 rusínskej a 56 inej národnosti. 
Z konfesionálneho hľadiska malo 1330 obyvate-
ľov rímskokatolícke vierovyznanie, 1089 evanje-
lické a. v., 37 gréckokatolícke, 22 evanjelické re-
formované, 4 pravoslávne a žilo tu aj 141 židov. 
V uvedenom roku navštevovalo školu 352 detí, 
z toho 200 chlapcov a 152 dievčat. Žiaci nemali 
žiaden mládežnícky spolok. V škole bolo 7 učeb-
ní, každá učebňa mala rozlohu 55 m2. K budove 
patril dvor s rozlohou 400 m2 a záhrada o výme-
re 1500 m2. V Spišskej Belej sa okrem štátnej ľu-
dovej školy nachádzala opatrovňa, priemyselná 
učňovská škola a hospodárska opakujúca diev-
čenská škola. Dievčatá vykonávali praktické cvi-
čenia v školskej záhrade.79

Jene. Keď sa vrátil do vlasti, bol správcom školy v Be-
lej. Spolu s ostatnými učiteľmi bol nútený odísť do 
vyhnanstva. S manželkou a deťmi sa uchýlil do Vra-
tislavi. Na pozvanie rodiny Horvátovej-Stančičovej 
v r. 1684 prišiel za farára do Strážok. Tamže, s. 456. 

67  KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): Biografický slovník..., 
s. 173; WEBER, Samuel: Monografie..., s. 138. REZIK, 
Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., 457. 

68  REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 456.
69  DROBNÝ, Ján P.: c. d., s. 94 – 106.
70  REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samuel: c. d., s. 545. 

Po r. 1674 začali spravovať katolícke školy v Spišskej 
Belej podolínski piaristi, ktorých viedol Glycerius 
Neumann. Piaristi tu ostali až do r. 1852, keď sa obec 
vymanila z cirkevnej závislosti Podolínca. RUŽIČ-
KA, Václav: Školstvo na Slovensku v období nesko-
rého feudalizmu..., s. 164.

71  WEBER, Samuel: Geschichte..., s. 131 – 132.
72  GRIGER, Michal: Z dejín školstva..., s. 82.
73  WEBER, Samuel: c. d., s. 134.
74  ŠA LE, pobočka Poprad: Školský inšpektorát Kežma-

rok (Ďalej ŠKI K), Štátna ľudová škola Spišská Belá 
1903, šk. 51.

75  Tamže. Tieto podmienky pri založení štátnej ľudovej 
školy schválilo mestské zastupiteľstvo Spišskej Belej 
16. decembra 1902 a potvrdil ich kráľovský školský 
dozorca dr. Jozef Hajnóci v r. 1905.

76  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K, Štátna ľudová škola 
Spišská Belá, Správa Uhorského ministra nábožen-
stva a výučby v Budapešti z r. 1903, šk. 51. 

77  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K, Štátna ľudová škola 
Spišská Belá 1905, šk. 51.

78  Tamže.
79  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K, Štátna ľudová ško-

la Spišská Belá, Kmeňová kniha učiteľov z r. 1908, 
šk. 51. 
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O budovu školy sa staralo mesto, ktoré za-
bezpečovalo upratovanie počas dňa a počas veľ-
kých prázdnin, ochranu pred požiarom a kúre-
nie. Na chod školy sa prispievalo aj zo základiny 
Augusta Grescha z r. 1900/1901. Táto základina 
bola 7408 korún. Žiacka knižnica mala 304 zväz-
kov, učiteľská odborná knižnica 24 zväzkov.80 
O školu sa starala správna rada, ktorá pozo-
stávala z piatich členov menovaných z úradnej 
moci, šiestich vymenovaných členov a šiestich 
volených (dvaja za mesto, dvaja za rímskokato-
lícku a dvaja za evanjelickú cirkev a. v.).81

Uvedieme tu niekoľko údajov o učiteľoch, 
ktorí pôsobili v Spišskej Belej v štátnej ľudovej 
škole:

Samuel Gömöry (*5. 2. 1883 Dobšiná) bol ma-
ďarskej národnosti, evanjelického augsburské-
ho vierovyznania. Bol ženatý. Ukončil Všeobec-
ný učiteľský ústav v Lučenci, kde získal diplom. 
Nadobudol kvalifikáciu kantora a drevorezbá-
ra, absolvoval požiarnický a drevorezbársky 

kurz. Okrem maďarčiny ovládal dokonale ne-
mecký a dobre slovenský jazyk. V rokoch 1902 
– 1904 pôsobil v Pusztaváme vo Fejérskej župe 
na evanjelickej škole a. v., v rokoch 1905 – 1910 
v Rakúsoch na evanjelickej škole a. v. V Spišskej 
Belej pracoval od 6. novembra 1910.82

Vidor Jurán (*30. 12. 1879 Hniezdne) mal ma-
ďarskú národnosť, rímskokatolícke vierovyzna-
nie. Bol ženatý, mal 4 deti. Navštevoval učiteľ-
ský ústav v Spišskej Novej Vsi. V r. 1899 učil 
v Spišskom Podhradí na rímskokatolíckej škole, 
od r. 1899 v Hniezdnom. V r. 1908 prišiel učiť na 
Štátnu ľudovú školu v Spišskej Belej.83 Bol znal-
com tatranskej prírody a propagátorom ochra-
ny jej fauny. Stál pri založení prvej poľovníckej 
organizácie na Slovensku. Publikoval príspevky 
v poľovníckych časopisoch, bol spoluautorom 
monografie Naše poľovníctvo.84

Ján Ludvigh (*31. júla 1844 Kežmarok). Bol 
nemeckej národnosti, evanjelického a. v., žena-
tý a mal 7 detí. Vzdelanie získal v Kežmarku. 
V rokoch 1868 – 1870 bol učiteľom v Lomnici na 
evanjelickej a. v. škole, od r. 1870 v Spišskej Belej. 
Tu najskôr pôsobil do 28. februára 1904 na obec-
nej škole, potom na štátnej ľudovej škole.85

Michal Neupauer sa narodil v Spišskom 
Podhradí, mal nemeckú a neskôr maďarskú ná-
rodnosť, evanjelické augsburské vierovyznanie, 
bol ženatý, mal 5 detí. V rokoch 1887 – 1891 na-
vštevoval Evanjelické kolégium v Prešove, kde 

80  Tamže. 
81  Tamže. 
82  Tamže, osobný spis Samuela Gömöryho.
83  Tamže, osobný spis Vidora Jurána.
84  Slovenský biografický slovník. II. zväzok, E – J. Mar-

tin 1987, s. 574 – 575. 
85  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K, osobný spis Jána 

Ludvigha.

Nákres budovy školy v Spišskej Belej z konca 19. storočia. ŠA LE, pobočka Poprad
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v r. 1891 získal diplom. Vlastnil certifikát z pe-
dológie, ktorý získal na seminári v Bruseli. Do-
konale ovládal nemecký a maďarský, menej 
francúzsky a slovenský jazyk. V Spišskej Belej 
pôsobil ako učiteľ, neskôr správca na obecnej 
škole od 1. septembra 1895 do 28. decembra 1904, 
kedy sa stal riaditeľom novozriadenej štátnej ľu-
dovej školy.86

86  Tamže, osobný spis Michala Neupauera.
87  Tamže, osobný spis Andeja Svitanu.
88  Tamže, osobný spis Jozefa Medgyesa.
89  Tamže, osobný spis Angely Macsokovej.
90  Tamže, osobný spis Aurélie Wehovskej.
91  Tamže, Kmeňová kniha učiteľov 1908.
92  Tabuľka zostavená podľa údajov uvedených v doku-

mentoch o belianskej škole z r. 1921. ŠA LE, pobočka 
Poprad: ŠKI K, Spišská Belá 1921, šk. 51. 

kde získala v r. 1879 diplom. V Spišskej Belej ako 
učiteľka pôsobila od r. 1888, od 28. februára 1904 
na štátnej ľudovej škole.90

Evanjelické náboženstvo tu vyučoval Fran-
tišek Ratzenberger, rímskokatolícke Ján Begala 
a židovské náboženstvo vyučoval Úres.91

O vývoji Štátnej ľudovej školy v Spišskej Be-
lej z obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou 

Andrej Svitana (*14. 2. 1865 Krížová Ves) mal 
slovenskú národnosť, bol rímskokatolíckeho 
vierovyznania, mal 2 deti. V rokoch 1882 – 1886 
ukončil učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. 
Ovládal maďarský, nemecký a slovenský jazyk. 
Učil v rokoch 1886 – 1896 na rímskokatolíckej 
škole v Krížovej Vsi, 1896 – 1904 na rímskokato-
líckej základnej škole v Spišskej Belej, od r. 1904 
na štátnej ľudovej škole.87

Jozef Medgyes sa narodil v r. 1882 v Spišskej 
Novej Vsi, mal maďarskú národnosť, evanjelic-
ké augsburské vierovyznanie. Bol ženatý, mal 
2 deti. Učiteľský ústav ukončil v Spišskej Novej 
Vsi, kde získal v r. 1901 diplom. Od r. 1901 praco-
val v Lomnici, v r. 1904 sa stal učiteľom na štát-
nej ľudovej škole v Spišskej Belej.88

Angela Macsoková (*16. 5. 1879 Spišská Belá) 
bola maďarskej národnosti, rímskokatolíckeho 
náboženstva, slobodná. Ukončila rímskokato-
lícky učiteľský ústav v Szatmári. V Spišskej Be-
lej učila od r. 1902 na obecnej škole, od r. 1904 na 
štátnej ľudovej škole.89

Aurélia Wehowská na narodila 29. júna 1858 
v Spišskej Belej. Bola slobodná, maďarskej ná-
rodnosti, evanjelického augsburského viero-
vyznania. Učiteľský ústav ukončila v Budapešti, 

a počas nej sa nezachoval archívny materiál, 
preto na záver uvádzame jej stav z r. 1921. V be-
lianskej škole, ktorá v r. 1918 vstúpila do nových 
pomerov, sa žiaci učili v slovenských aj nemec-
kých triedach a ich počet bol na začiatku novej 
éry takýto:

Slovenská Nemecká
trieda počet trieda počet

I. 24 I. 42
II. 29 II. 41

III. 40 III. 71
IV. 15 IV. 31

Spolu: 108 Spolu: 185

Počet žiakov v Štátnej ľudovej škole v Spišskej Belej  
v roku 192192

Tieto spišskobelianske deti sa už učili 
v nových pomeroch I. ČSR  

(Pred telocvičňou. Učitelia: Knoll /1/, 
Faithová /2/, Nemečková /3/,  

Hlaváčková /4/, König /5/,  
Königová /6/, Gömöryová /7/).  

Školská kronika
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Cesty Beľanov za vzdelaním

Obyvatelia Spišskej Belej sa vyznačovali veľkým 
citom pre vzdelanie, vedu, kultúru a umenie. 
Nesporne patrili medzi rozhľadených obyvate-
ľov Spiša. Vzdelanie získavali na školách nielen 
v blízkom okolí (Levoča, Kežmarok), ale ich ces-
ty za vedomosťami smerovali aj na zahraničné 
univerzity, predovšetkým do Nemecka a Poľ-
ska.

Na krakovskej univerzite od r. 1400 do r. 1526 
študovalo okolo 2500 študentov z Uhorska.1 Naj-
početnejšie boli zastúpení východoslovenskí 
študenti, ktorí študovali matematiku, astronó-
miu a humanitné vedy.

Podľa katalógov krakovskej univerzity zo 
Spišskej Belej tu študovali títo študenti: Anton 
(1404), Thomas Nicolai (1417)2 a Jakub Andrejev 
(1420).3 Viacerí študenti sa zapísali len ako štu-
denti zo Spiša.4 V rokoch 1451 – 1500 zo Spišskej 
Belej tu študovalo 5 študentov.5 Štyri roky teoló-
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giu tu študoval Vavrinec Serpilius Quendel, kto-
rý bol neskôr rektorom latinskej školy v Spišskej 
Belej (1546).

Do Vratislavi, kde sa v 15. a 16. storočí sú-
streďovala kultúra a umenie, prichádzali pre-
dovšetkým študenti z protestantských rodín. 
V 16. storočí tu vedľa evanjelického Kostola Má-
rie Magdalény založili školu (Magdalenum) pre 
žiakov elementárneho stupňa gramatiky až po 
Donáta. Pri Kostole sv. Alžbety školu založili už 
v 13. storočí (Elizabethum) a v r. 1499 tu bola hu-
manistická škola. Na týchto školách sa okrem hu-
manistických disciplín prednášali aj teologické, 
juristické a medicínske vedy. Vo Vratislavi zís-
kali vzdelanie rektori zo Spišskej Belej Ján Ber-
ger (okolo r. 1610), Baltazár Wogler a Juraj Roth. 
Počas prenasledovania evanjelikov sa Roth vrá-
til do Vratislavi aj so svojou manželkou a deťmi. 
Dva roky štúdia v Gdaňsku pri M. Gothardovi 
Irthusovi strávil Matúš Vitz zo Spišskej Belej.6 

Spišská Belá sa spája s menom vedca, kláštor-
ného lekára a lekárnika, v minulosti označova-
ného možno skôr ako čudáka – frátra Cypriána 
(1724 – 1774) z Červeného Kláštora. Podľa levoč-
ského historika Eleméra Köszeghyho napísal 
jeden profesor okolo r. 1760: „Bol som v Spišskej 
Belej na námestí, keď tam z príkazu nitrianskeho ar-
cibiskupa Ladislava Maťašovského (Mattyasovszký) 
z Markušoviec spálili čertov voz. Aparát zhotovil istý 
fráter Cyprianus z lechnického kláštora, ktorý podľa 
červených tehál, z ktorých je postavený, ľud volá čer-
veným Kláštorom. Pri spálení stroja bolo mnoho ľudí 
a dostavili sa aj ctihodní kanonici zo Spišskej Kapitu-
ly. Fráter Cyprianus, ktorého predtým nazývali Vo-
felbergom, pripol si čertovú mašinu na vrchu Troch 
korún a za jej pomoci doletel až k Morskému oku. 
Pán biskup nebol pri exekúcii prítomný, ale nemali 
sme možnosť vidieť ani mnícha, ktorého odviedli na 
miesto, odkiaľ už neuvidí hory a nebude v pokušení, 
aby znova lietal.“7

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie v nami sledovanom období 
sa v Spišskej Belej príliš nerozvinulo. V zbier-
kach Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa 
nachádza oválny reliéf Zvestovania zo Spišskej 
Belej s predpokladaným vznikom okolo r. 1700 
a autorstvo bolo pripísané pokračovateľom diel-

1  KOMINAREC, Igor: Slovensko-poľské vzťahy v de-
jinách školstva a pedagogiky. In: KÓNYA, Peter 
– MATLOVIČ, René (zost.): Acta Collegii evangelici 
Prešoviensis I. Prešov 1997, s. 293; RUŽIČKA, Vladi-
slav: Školstvo na Slovensku v období neskorého feu-
dalizmu. Bratislava 1974, s. 197; KOVÁCS, Endre: Vzťa-
hy krakovskej univerzity na Slovensku za renesancie. 
In: HOLOTÍK, Ľudovít – VANTUCH, Anton (zost.): 
Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16. 
storočí. Bratislava 1967, s. 147 – 161; HORVÁTH, Pavel: 
Študenti zo Slovenska na krakovskej univerzite v 15. 
a v prvej polovici 16. storočia. In: HOLOTÍK, Ľudovít 
– VANTUCH, Anton (zost.): Humanizmus a renesan-
cia na Slovensku v 15. a 16. storočí. Bratislava 1967, s. 
164 – 165; SROKA, Stanislav A.: Wokół kontaktów 
dawnych ziem węgierskich z Polską w średnowie-
czu. Bydgoszcz 2002, s. 76, 91 – 97.

2  KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže známe – neznáme 1276 – 2001. Stráže 2001, 
s. 93.

3  VOJTAS, Jozef (zost.): Matejovce pri Poprade 1271 – 
1971. Matejovce 1971, s. 45.

4  ŠIMEK, Ondrej: Husitizmus a reformácia na Spi-
ši. Liptovský Mikuláš 1971, s. 25, 26, 33, 44 – 45; RU-
ŽIČKA, Vladislav: c. d., s. 198; CHALUPECKÝ, Ivan 
(zost.): Dejiny Popradu...., s. 105 – 106; CHALUPEC-
KÝ, Ivan – HUDÁČEK, Ondrej: 700 ročná Tvarožná. 
Tvarožná 1971, s. 22. 

5  RUŽIČKA, Vladislav: c. d., s. 197.
6  REZIK, Ján – MATTHEIDES, Samuel: Gymnazioló-

gia. Bratislava 1971, s. 455.
7  BOHUŠ, Ivan: Lietajúci mních. In: Krásy Slovenska, 

LXIX, č. 3 – 4/1992, s. 28 – 29.
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ne Pavla Grossa zo Spišskej Soboty. Začiatkom 
18. storočia bol reliéf, pôvodne tvoriaci súčasť 
zatiaľ neznámeho celku, vsadený do nového 
akantového rámu s páskou. Kompozícia výja-
vu odohrávajúceho sa na pozadí antikizujúcej 
architektúry sa v použitej podobe objavuje na 
Spiši zhruba od druhej tretiny 17. storočia. Zho-
duje sa napríklad aj s tou, ktorú použil autor re-
liéfu postavami blízkeho prácam Pavla Grossa 
st. na čele kostolnej lavice (dnes vo Východoslo-
venskom múzeu). Vznikla použitím staršej gra-
fickej predlohy pravdepodobne podľa rozšíre-
ného vzoru od mníchovského maliara Krištofa 
Schwartza z r. 1580 či podobného diela Venturu 
Salimbeniho z r. 1594 sprostredkovaného maľ-
bou na oltári v Spišskej Kapitule z r. 1629. Re-
liéf zo zbierok Slovenskej národnej galérie je zo 
všetkých Grossovi ml. pripisovaných diel naj-
bližší tvorbe jeho otca spôsobom rezby, výstav-
by a typmi postáv.8

Literárna tvorba

Literárna tvorba v Spišskej Belej mala pozoru-
hodné zázemie v príležitostnej básnickej tvorbe 
v nemeckom jazyku. Zachovalo sa viacero žar-
tovných i oslavných veršov od známych a ne-
známych remeselníkov v mestských a cecho-
vých knihách rôznej úrovne.9

Ohne Mädchen, ohne Wein
Möcht´der Teufel Färber seyn!
***
Junge Mädchen werden alt,
Heisse Suppen werden kalt,
Enge Strümpfe werden weit,
Ich bleib ein Färber in Ewigkeit.
***
Im Richterambt H. Merten Weisz
auch dessen Ambtssorg und Fleiss
Ist ein neu Gemein Scheuer aufgericht,
H. Girg Gulden unterliess auch nicht
Als Nachtrichten sein Müh und Fleiss spürn
Mit Holz und Bretter herzuführen
Tobias Ambrosy als ein Bauherr,
Hat erlangt dadurch Ruhm und Ehr,
Dass Merten Guldens seine Müh
Belohne Gott der herr spät und früh,
Andere Bierbroner that auch das sein
Indem er es abgewartet sein
Solches zur Nachfolg der Posterität,
Thomas Dreypfennig in ś Protokoll schreiben thät.

V Spišskej Belej literárne tvorili predo-
všetkým kňazi a učitelia. Začiatky ich tvorby sú 
zaznamenané od 16. storočia, no nevylučuje sa, 
že to bolo už oveľa skôr. Karol Wagner vo svojom 
diele Analecta Scepusii sacri et profani II. v r. 1774 
uverejnil časť rukopisu belianskeho farára Jura-
ja (Georgius) Mollera10, ktorý napísal historický 
prehľad Brevis narratio de mutationibus dominorum 
urbis Késmark a aj ďalšiu časť – Synopsis rerum 
Scepusiensium saeculi XVI. quas seniores Fraterni-
tatis... consignarunt. Tento zanechal aj zbierku la-
tinských kázní Liber concionatorium.

Autorom príležitostných básní bol beliansky 
učiteľ Ján Erytreus-Roth (2. pol. 16. stor. Ľubi-
ca – 1. pol. 17. stor. ).11 V zborníku Carmina gra-
tulatoria de felici in Scepusium egregiis... J. Mona-
vii (Zhorelec, 1591) a Memoriae... matronae Anae 
Wolkensteinae, ... Johannis Krausii... conjugis (Zho-
relec, 1591) publikoval príležitostné verše Valen-
tinus Hortensius, ktorý bol farárom v Spišskej 
Belej v rokoch 1558 – 1572.12 Príležitostné gréc-
ke verše v spise Eliáša Lániho Scutum libertatis 
Christianae (Bardejov, 1595) napísal Daniel Cor-
nides-Vranka, rektor v Spišskej Belej v rokoch 
1596 – 1598.13 Ďalší beliansky rektor Johannes 
Pilemann uverejnil príležitostné latinské verše 
v zborníku Gamelia in honorem... M. Johanni Win-
disch, rectoris gymnasii Leutschov (Levoča, 1640).14 

8  CHMELINOVÁ, Katarína: Sochárska rodina Gros-
sovcov zo Spišskej Soboty. Levoča 2002, s. 33 – 34.

9  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 67, 
178 – 192.

10  Georgius Moller aj Moler, Möllner a Molitoris, spiš-
ského pôvodu, po domácich i zahraničných štúdiách 
najskôr pôsobil ako katolícky farár vo Veľkej Lomni-
ci, neskôr ako evanjelický farár okolo r. 1529 v Spiš-
skej Belej a od r. 1530 až do svojej smrti v r. 1558 
v Levoči. V rokoch 1528 – 1544 bol súčasne seniorom 
Bratstva 24 spišských farárov. Do jej knižnice daro-
val svoju veľmi cennú knižnú zbierku. Spočiatku bol 
významným odporcom reformácie, neskôr sa však 
pridal na jej stranu. KUZMÍK, Jozef: Slovník autorov 
slovenských a so slovenskými vzťahmi za humaniz-
mu I, A – M. Martin 1976, s. 474 – 475.

11  Slovenský biografický slovník, II. zv., E – J. Martin 
1987, s. 26.

12  KUZMÍK, Jozef: c. d., s. 297. Valentinus Hortensius sa 
narodil v Starej Ľubovni. Bol kňazom v Krakove. Po 
Spišskej Belej sa stal v r. 1572 evanjelickým kňazom 
v Ľubici. V r. 1581 ho zvolili za seniora a v r.1595 bol 
kňazom v Letanovciach. 

13  Daniel Cornides-Vranka, pôvodným menom Vranka, 
rodom z Prievidze, kde aj študoval. V rokoch 1608 – 
1639 pôsobil ako evanjelický farár v Žakovciach pri 
Kežmarku, kde od novembra 1634 do novembra 1636 
vykonával aj funkciu seniora. KUZMÍK, Jozef: c. d., 
s. 152.
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V zborníku Tedis sacratis, k sobášu levočského 
rektora J. Windischa uverejnil svoje príležitost-
né verše aj Johannes Winklerus, v r. 1640 učiteľ 
v Spišskej Belej.15

Rodák zo Spišskej Belej Adam Popradský 
(20. 7. 1636 – 9. 3. 1692) písal príležitostné verše, 
ale napísal aj dišputu o tzv. nepravých meteo-
roch: Physicam disputationem de meteoris empha-
ticis... (Wittenberg, 1660) a o more: Zur Fröm-
migkeit leitende Pestilentz-Betrachtung, nach ihren 
Ursachen, Zufällen und Begegenheiten, auch dersel-
ben endlicher Abwendung... (Wittenberg, 1680).16

Veršovník Juraj Teltsch (*17. st. Spišská Belá) 
študoval v rokoch 1664 – 1670 na gymnáziu 
v Levoči. Tu publikoval aj v spoluautorstve la-
tinskú a grécku príležitostnú poéziu, kondo-
lenčné a gratulačné básne – Lacrymae, super obi-
tu... Matthiae Zarewucii... (Levoča, 1664), Gamélia, 
solennitati nuptiali,... Christiani Seelmann... cum 
... Anna Euphrosyna... Martini Frölich... (Levoča, 
1668), Festum inaugurale... Jacobi Röseri... (Levoča, 
1670).17 

Náboženským autorom pohrebnej reči – 
Gedächtnissrede auf Frau Juditha v. Pulszky (Pre-
šov, 1808) a príležitostných veršov Kindliche Hul-
digung... (Levoča, 1819) bol beliansky farár Ján 
Sladkai (4. 7. 1778 – 3. 2. 1841).18

Od r. 1882 písal básne, ktoré vyšli až po jeho 
smrti v r. 1935 v Kežmarku, beliansky farár 
František Ratzenberger (23. 8. 1863 – 1. 12. 1930) 
– Iba Peag ond tol. Grendle Gedichtechen... Básne sú 
písané v nárečí spišských Nemcov a sú inšpiro-
vané každodenným životom a tvorbou E. Linde-
ra. Ako výrazový prostriedok autor používal ľu-
dový humor.19

Spolkový život

V Spišskej Belej v 17. sto-
ročí účinkovalo Bratstvo 
sv. Valentína a Bratstvo 
Všetkých svätých (1536 – 
1676). Obe vznikli v ka-
tolíckych kruhoch, no 
využívali ich aj evanje-
lici. Podľa Webera však 
Bratstvo sv. Valentína 
bolo pod patronátom 
evanjelickej cirkvi, čo sa 
nám zdá málo pravde-
podobné, keďže názov 
zrejme prevzali po pat-

rónovi kostola, ktorý zhorel v r. 1707. Zmienka 
o bratstve sa nachádzala v Kochovej kronike, 
keď v r. 1666 bol zvolený nový predseda, ktorý 
prevzal vedenie po Jánovi Henschovi. Tretím 
bolo Bratstvo sv. Ducha, založené v r. 1637 Gir-
gom Mayerom, Jánom Spittkom, Pavlom Wagne-
rom a ďalšími. Zhromažďovalo vyššie luterán-
ske vrstvy na tajných stretnutiach v deň Svätej 
Trojice. Obsah stretnutí vychádzal z Wittenber-
skej doktríny. Propagoval sa na nich pobožný 
a morálny život, pomoc biednym, členovia asis-
tovali pri pohreboch a zabezpečovali nábožen-
ské služby.20 

Chlapčenský spolok Burchenchaft si za svojho 
predsedu volil staršieho paholka. Hlavnou úlo-
hou členov bola starostlivosť o kostol a o dodr-
žiavanie poriadku. Napr. v r. 1763 členmi spolku 
boli Michal Gulden, Ján Weisz, Jakub Liebsbier 
a Jakub Kitsch. K symbolom spolku patrila zá-
stava a pohár. 

Medzi najstaršie patril Spišskobeliansky stre-
lecký spolok, založený v r. 1637. Strelecké bratstvá 
vznikali v stredoveku v celej strednej Európe. 
Členmi streleckého bratstva boli predstavitelia 
mesta, remeselníci, učitelia, lekári, ba i kňazi. 
Spočiatku však boli členmi remeselníci, preto 
sa aj bratstvo svojou štruktúrou a organizáciou 
úplne podobalo cechom – malo vlastnú zástavu, 

14  Johannes Pilemann po štúdiách v rokoch 1615 – 1633 
pôsobil ako konrektor v Kežmarku, po rektorovaní 
v Spišskej Belej bol farárom v Tvarožnej, kde v r. 1651 
zomrel. KUZMÍK, Jozef: c. d., s. 582.

15  Johannes Winklerus, aj Winckler, po štúdiách pôso-
bil v Spišskej Belej a od r. 1651 ako evanjelický kňaz 
v Iliašovciach a Kurimanoch. KUZMÍK, Jozef: c. d., 
s. 813.

16  Slovenský biografický slovník, IV. zv., M – Q. Martin 
1990, s. 520.

17  Slovenský biografický slovník, VI. zv., T – Ž. Martin 
1994, s. 40.

18 Ján Sladkai (4. 7. 1778 Krupina – 3. 2. 1841 Spiš-
ská Belá) študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici 
a v Bratislave, na univerzite v Jene. Bol vychovávate-
ľom, od r. 1807 kňazom v Prešove a od r. 1812 fará-
rom, neskôr seniorom 13 spišských miest v Spišskej 
Belej. Zaoberal sa aj medicínou, poskytoval zdravot-
né služby. Slovenský biografický slovník, V. zv., R – 
Š. Martin 1992, s. 279.

19  František Ratzenberger (23. 8. 1863 Švedlár – 1. 12. 
1930 Levoča ?). V Belej pôsobil od r. 1908. Slovenský 
biografický slovník, V. zv., R – Š. Martin 1992, s. 47.

20  TRAJDOS, Tadeusz M.: Reformacja i kontrrefor-
macja na Spiszu. In: GŁADKIEWICZ, Ryszard – 
HOMZA, Martin (zost.): Terra Scepusiensis. Levoča 
– Wrocław 2003, s. 476. Trajdos chybne datuje Brat-
stvo všetkých svätých rokmi 1526 – 1676. WEBER, Sa-
muel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 263 – 264.

Sv. Valentín
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truhlicu na listiny a peniaze, pečatidlo, zvoláva-
ciu tabuľku i niekoľkokrát potvrdené artikuly. 
V Belej k insígniám patril aj znak, ktorý bol na 
líci vygravírovaný v cíne a na rube v medi. 

Strelecký spolok mal v r. 1639 58 členov, 
v r. 1640 73 členov a v r. 1845 595 členov. Na čele 
spolku bol Bruder Vater. Prvým bol v r. 1637 Ja-
kub Weisz, syn miestneho farára. Neskôr bolo 
týchto funkcionárov viac – kapitán, nadporučík, 
podporučík, nosič zástavy, pobočník a trubač. 
Medzi významných členov spolku v neskoršom 
období patril aj katolícky farár Jakub Lengvá-
ri (ako terčmajster), farári David Freytag, Karol 
Madai a Samuel Weber. Členovia nosili unifor-
my – trojrohý klobúk, biely kabát a červené ša-
ravary (mužské dlhé široké nohavice). Neskôr 
uniforma pozostávala z polovičného kabáta 
francúzskej modrej farby s bielymi gombíkmi, 
stojatým menčestrovým golierom čiernej far-
by a šesťcólovým vysokým klobúkom. Podľa 
artikulov pri streľbách platili prísne predpisy: 
každý mal určený presný počet výstrelov, kaž-
dý smel používať len svoju vlastnú zbraň, tá ne-
smela mať zvláštny vývrt, neplatili dvojité vý-
strely, strelec strelca nesmel znepokojovať, nikto 
sa nesmel pozrieť na svoj zásah bez povolenia 
terčmajstra a podobne. Určili aj odmeny pre ví-
ťazov, ktorých všetci museli odprevadiť na rad-
nicu (v opačnom prípade platili pokutu). Pokutu 
platili aj v prípade nadávania.

Členovia bratstva sa v streľbe cvičili prak-
ticky po celý rok. Cvičenia pravidelne raz za tri 
roky vyvrcholili súťažou, ktorá sa konala zvlášť 
pre príslušníkov remeselných cechov (každý 
cech mohli reprezentovať nanajvýš dvaja, ale ak 
boli cechy malé, dvojica mohla pochádzať z roz-
ličných cechov) a zvlášť pre ostatné obyvateľstvo. 
Streľby boli rôznorodé – z hákovníc, z pušiek, 
neskôr z revolverov. Na okrúhle drevené terče, 
zvané kráľovské, ktoré mali priemer nanajvýš 
1,5 m, sa strieľalo asi zo vzdialenosti pol kilomet-
ra a táto vzdialenosť sa používala do r. 1818. Do 
terča (možno aj náhodou) trafilo maximálne 10 – 
15 strelcov. Terč sa, samozrejme, viac nepoužíval 
a mená šťastlivcov boli vpísané do terča k mies-
tu ich zásahu. V neskorších časoch sa pre víťa-
zov maľovali zvláštne pamätné terče. Terče, ktoré 
používali strelci, boli v priebehu storočí rôznoro-
dé. Prvé boli drevené, potom pribudli plechové 
v tvare rôznych figurín a napokon v 20. storočí 
sa strieľalo do papierových terčov. V 16. a 17. sto-
ročí sa dokonca strieľalo na živé terče – živé ko-
húty, od polovice 17. storočia sa to však zmeni-
lo. Do zviazaných kohútov hádzali palice, alebo 

sa ľudia so zaviazanými očami snažili palicami 
kohúty usmrtiť. Neskôr sa tieto „formy zábavy“ 
nespomínajú, uvádza sa však akási hra šťastia 
a v 18. storočí pribudla hra s kartami.

V najstarších streľbách víťaz prvého kola do-
stal veniec, ktorý musel nosiť bez klobúka, ak 
tak neurobil, hrozila mu pokuta. Celkovo najlep-
ší strelec získal hodnotnú vecnú cenu – pozlá-
tený pohár, strieborný príbor, striebornú misu, 
podnos a pod. Cenu si musel pripevniť na puš-
ku. Víťazi sa v sprievode všetkých súťažiacich zo 
strelnice vracali k radnici, kde boli pozdravení 
slávnostnou salvou. Kto tak neurobil, platil po-
kutu vo forme vína. Nezabudlo sa ani na naj-
nešťastnejšieho strelca. Dostal cenu útechy, živé 
prasiatko, ktoré musel hnať pred sebou zo strel-
nice k radnici, čo bolo asi 1 km. Že to s prasiat-
kom v sprievode nemal ľahké, je viac ako isté. 
Pôvodný účel bratstva sa postupom storočí začal 
vytrácať, lebo obrana mesta strácala zmysel. Pre-
stalo aj delenie strelieb na cechové a všeobecné. 
Z prísneho bratstva sa stával zábavný strelecký 
meštiansky spolok.

V 18. a 19. storočí sa spolok premenil na špor-
tový a spoločenský. V r. 1852 bol spolu s ostat-
nými spolkami rozpustený, ale už v r. 1859 ho 
obnovili. V rokoch 1881 – 1882 si jeho členovia 
postavili novú strelnicu a strelecký dom neďa-
leko mestských kúpeľov. V r. 1905 obnovili jeho 
stanovy. Vyvrcholením činnosti streleckého 
spolku boli tzv. kráľovské streľby, ktoré sa konali 
každý rok. Začínali sa a prebiehali podľa starých 
zvykov za sprievodu hudby. Víťaz streľby sa stal 
na rok kráľom strelcov a prislúchala mu zvlášt-
na úcta. Strieľalo sa do terčov zo športových pu-
šiek. Po streľbách bývala veľká tanečná zábava. 
Kráľovské streľby patrili v Belej medzi sviatočné 
dni. Strelecký spolok mával asi 50 členov.21

Na základe praktických potrieb ochrany 
mesta bol založený hasičský zbor.22 Prvý organi-
zovaný dobrovoľný hasičský zbor vznikol 13. mar-
ca 1878 so 67 členmi. Jeho prvým predsedom bol 
evanjelický farár Samuel Weber, podpredsedom 
farbiar Friedrich Roth, veliteľom mäsiar Albert 
Lang, zástupcom veliteľa učiteľ Adolf Asoni 

21  CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky do 
roku 1918. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá. 
Bratislava 1971, s. 52 – 55; WEBER, Samuel: Geschich-
te der Stadt Béla..., s. 264 – 275; BRUCKNER, Győző: 
A szepesmegyei Lövészcéhek élete. Levoča 1911, 
s. 57 – 58.

22  Príčiny jeho vzniku sme už uviedli v kapitole týkajú-
cej sa hospodárstva Spišskej Belej.



151Kultúrna, spolková a zdravotnícka činnosť do roku 1918

(Aszonyi), tajomníkom lekárnik Ján Tunner, po-
kladníkom Adolf Gabriel. Vo výbore boli Andrej 
Braun, Viktor Knieszner, Kornel Čach (Csach), 
učiteľ Michal Neupauer a Ján Britz. Neskôr mal 
zbor 150 členov a na vtedajšie časy bol už dob-
re vyzbrojený ručnou štvorkolesovou striekač-
kou, ktorú použili v r. 1882 pri požiari na Mla-
ke. Stanovy mu schválilo valné zhromaždenie 
9. júla 1887. Členmi sa mohli stať občania od 19 

mesta, hospodár za svoju prácu dostával od ma-
gistrátu honorár, lebo zodpovedal za spoľahli-
vosť výstroja a výzbroje. 27. júna 1879 sa v Belej 
konalo veľké hasičské cvičenie za účasti hasičov 
z Kežmarku a Podolínca. V r. 1880 hasiči uspo-
riadali výstavu hasiaceho náradia a poľnohospo-
dárskych strojov, po ktorej nasledovalo hasičské 
cvičenie. Postupne sa počet členov zmenšoval 
a nakoniec 1. marca 1891 museli v meste zaviesť 
povinnú požiarnu službu, čím spolok zanikol. 
Obnovili ho v r. 1896. Napr. v r. 1903 tu bolo za-
pojených 65 mužov. Samuel Weber bol aktív-
nym presesom hasičov až do svojej smrti v máji 
1908. Po jeho smrti zápisnice podpisoval oberko-
mandant Armin Gretzmacher a vicepreses Lang. 
V r. 1909 si členovia do čela zboru zvolili Fran-
tiška Ferenza, ktorý túto funkciu vykonával do 
r. 1922.23 V r. 1915 však spolok prešiel krízou a na 
čas sa rozpadol. Práca zboru v duchu vtedajších 
pomerov mala aj kultúrny rozmer, keďže zbor 
mal už pri svojom vzniku skupinu huslistov 
a dychovú hudbu.24 V r. 1912 boli schválené sta-
novy zboru hasičov z povolania.25

Ďalším zo spolkov, ktoré založil Samuel We-
ber, bol Beliansky spevokol. Vznikol v r. 1862. Jeho 
vedúcim bol Ján Čuchran. Spočiatku mal asi 100 
členov, neskôr však jeho činnosť poklesla. Nové 
stanovy mu boli potvrdené v r. 1894. Podľa nich 
členovia nacvičovali spev aspoň raz týžden-
ne v budove ľudovej školy a aspoň raz do roka 
usporadúvali koncert, ktorého výnos, pokiaľ 
ho nepotreboval spolok, venovali dobročinným 
účelom.26

Významným kultúrnym počinom S. Webe-
ra bolo aj založenie ochotníckeho divadelného spol-
ku v r. 1870. V počiatkoch v spolku vystupovali 
Imrich Verbovský (Verbovszky), Friedrich Roth 
a Ludwig Mayer. Ochotníci mali rôzny reper-
toár. Na začiatku roka hrali hru Michala Baluc-
kého Pán obecný radný, ktorá mala premiéru v r. 
1880 vo Viedni. Po každom predstavení bola ta-
nečná zábava. Zisk z divadelných predstavení, 
predstavujúci za osem rokov viac ako 10 000 zla-
tých, venovali na založenie detskej opatrovne, 
na podporu hasičov, streleckého spolku a pod. 
Väčší príspevok dali na stavbu turistickej uby-
tovne Thalia v Tatranskej Kotline.27 V r. 1878 vo 
vedení spolku boli farár Weber, dr. Weisz, Edu-
ard Krompecher, Armin Mayer, Samuel Gresch, 
August Ludvigh, František Čach, J. Stephany 
a Imrich Verbovský.28 Ochotnícky spolok vystu-
poval aj v r. 1914.29

V r. 1881 Spišská župa podpísala stanovy 
Spišskobelianskeho ženského spolku.30 Bol to chari-

23  ŠA LE, pobočka Poprad: Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Belej 1882 – 1950. Zápisnice 1903 – 1928.

24  NOVAJOVSKÝ, Valentín: Požiarna ochrana..., s. 58 – 
64. CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky..., 
s. 55.

25  ŠA LE: SŽ 529/1912.
26  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 52. ŠA LE: SŽ 7349/

1894.
27  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 52; WEBER, Samuel: 

c. d., s. 276.
28  ŠA LE, pobočka Poprad: Ochotnícky divadelný spo-

lok Spišská Belá 1873 – 1878.
29  ŠA LE: SŽ 548/1914.
30  ŠA LE: SŽ 10821/1881.

do 42 rokov, ktorí sa delili na činných a podpo-
rujúcich. Podporujúci, ktorí sa nemohli zúčast-
ňovať na likvidácii požiaru, platili hasičskú daň 
– za veľký dom 1 zlatý, za stredný 75 grajciarov 
a za malý dom 50 grajciarov. V zbore neorgani-
zovaní občania platili do požiarnej pokladnice 
za veľký dom 10 zlatých, za malý dom rovnako 
ako živnostníci 7 zlatých, tí, ktorí nemali vlast-
ný dom, platili 4 zlaté. Valné zhromaždenie sa 
konalo prvú nedeľu po Novom roku a tu sa vo-
lil výbor na tri roky. Pokladníka volil magistrát 

Kresba nerealizovanej budovy spišskobelianských hasičov 
z roku 1886. ŠA LE, pobočka Poprad 
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tatívny spolok, ktorý sa staral o rozvoj detskej 
škôlky, o lepšiu telesnú i mravnú výchovu diev-
čat, o zvýšenie morálnej úrovne slúžok a o chu-
dobné deti a siroty. Prostriedky si obstarával 
z členského, z darov, zo vstupného z plesov, zá-
bav a divadelných predstavení, koncertov a pod. 
Jeho prvou predsedníčkou bola manželka Samu-
ela Webera Mária, rod. Steinerová. Počas okupá-
cie Bosny a Hercegoviny spolok poslal raneným 
vojakom 120 párov zápästníkov a 30 párov po-
nožiek.31 

Z náboženských spolkov treba spomenúť 
činnosť Spolku evanjelickej mládeže, založeného 
v r. 1900. 

V r. 1903 vznikol židovský dobročinný a rituálny 
spolok Chewra Kadisa. Mal charitatívny charakter. 
Opatroval chorých, pomáhal chudobným, po-
skytoval im bezplatné lekárske ošetrenie, lie-
ky a podpory, pochovával mŕtvych, opatroval 
pozostalosti, organizoval modlitby za chorých 
a zomretých a pod. Členovia konali na príkaz 
funkcionárov a striedali sa podľa abecedného 
poriadku. V prípade úmrtia spolok členovi ur-
čil hrob a vystrojil mu pohreb. Na čele spolku 
stál predseda – hlavný gabe, podpredseda – gabe, 
3 členovia a 2 náhradníci výboru. Predseda vie-
dol knihu hrobov.32

 V r. 1906 Petzvalov výbor žiadal o povole-
nie umiestniť pamätnú tabuľu na rodnom dome 
Jozefa Petzvala. Dôvodil to významom svojho 
rodáka, ktorého ocenili už dávno v zahraničí.33

Organizovanie športových spolkov začalo 
založením korčuliarskeho spolku v r. 1890. Prezi-
dentom bol hlavný notár Alexander Haasz a po-
kladníkom lekárnik Ján Tunner. Spolok mal 30 
členov, ktorí sa pri svojej činnosti zabávali, zís-
kavali silu a zdravie.34

Spišskobeliansky športový spolok – Szepesbélai 
sport egyesület bol založený v r. 1911. Stanovy mu 
potvrdili 25. februára 1911 a schválilo ich mi-
nisterstvo 15. marca 1911. Členovia spolku po-
čas pravidelných telocvičných a šermiarskych 
hodín si upevňovali zdravie a aj zdatnosti pri 
usporadúvaní atletických pretekov, športových 
slávností, hier, pretekov v plávaní a pod. V rám-
ci spolku vznikol turistický a futbalový oddiel. 
Jeho členovia sa smeli zúčastniť na zápasoch 
a pretekoch len v zastúpení spolku a v jeho uni-
forme. Okrem toho hrávali aj futbal, čo prezrá-
dza správa z 31. júla 1910, ktorá oznamovala, že 
sa odohral futbalový zápas medzi Spišskou Be-
lou a Matejovcami.35

Okrem už spomenutých spolkov sa Beľania 
zúčastňovali aj na činnosti celospišských a uhor-

ských spolkov. Úspešne pracovali napr. v Spiš-
skom dejepisnom spolku, Uhorskom karpatskom spol-
ku a Spišskom učiteľskom spolku, ktorý tu v r. 1892 
usporiadal valné zhromaždenie pri príležitosti 
osláv 300. výročia Jana Amosa Komenského.36 

Zdravotné pomery

Zdravotná situácia na Spiši bola v období zálo-
hu (1412 – 1772) taká zlá ako v celej Európe. Malé 
vedomosti obyvateľov, ale aj odborníkov v spo-
jení s nízkou životnou úrovňou boli živnou pô-
dou pre množstvo epidémií nákazlivých chorôb 
a zlý zdravotný stav Spišiakov. 

Zdravotný stav obyvateľov Spišskej Belej bol 
poznamenaný mnohými epidémiami. Morový-
mi rokmi boli roky 1419 a 1509. V rokoch 1544 – 
1545 zachvátil celý Spiš mor, ktorý vypukol ako 
následok zničenia úrody kobylkami. V rokoch 
1599 a 1600 zomrelo v Spišskej Belej 700 osôb. 

Búrlivé 17. storočie so stavovskými povsta-
niami, tureckými vpádmi a nerovnomerným 
hospodárskym vývojom podporovalo zlé zdra-
votné a sociálne postavenie obyvateľstva. Bola 
zaznamenaná vysoká detská úmrtnosť. Rok 
1622 je považovaný za hladový rok. Ľudia jed-
li orechové púčiky zmiešané s otrubami. V Spiš-
skej Belej vtedy podľahlo epidémii 175 ľudí. Od 
30. júla do adventu 1679 zomrelo tu 418 osôb.37 

V rokoch 1709 – 1710 vypukol mor ako ná-
sledok občianskej vojny za Rákociho povstania. 
Spišské mestá boli obsadené cisárskym vojskom, 
ktoré dobývalo Levoču. Keď toto vojsko odtiahlo, 
20. januára 1710 mestečká obsadilo cárske vojsko 
z Poľska. Obyvatelia museli všetkých zásobovať. 
V týchto rokoch bolo na Spiši vraj okolo 40 000 
obetí. Podľa Webera v Belej náhle zomrelo 631 
ľudí. V ďalších rokoch boli tieto obete: v r. 1768 
– 60 a v r. 1770 – 60.38

Nemocnice, vzhľadom na svoj katastrofálny 
stav, nedostatočné vybavenie, zlé jedlo, neod-

31  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 54.
32  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 55 – 56.
33  ŠA LE: SŽ bez sp. č./1906, šk. 1759.
34  WEBER, Samuel: c. d., s. 278.
35  ŠA LE: SŽ 4031/1911.
36  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 56.
37  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Leibitz. Kež-

marok 1896, s. 148; WEBER, Samuel: Zipser Ges-
chichts- und Zeitbilder..., s. 315, 317. MALLY, F.: Gaš-
par Hein – Die Letschauer Chronik. Praha 1943, 
s. 78.

38 WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 322.
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borných ošetrovateľov i lekárov, boli skôr po-
strachom, ako pomocou pre nevzdelaný jedno-
duchý ľud.39

Začiatok 19. storočia bol poznačený veľkými 
neúrodami v rokoch 1816 – 1819 a 1846 – 1847, 
ktoré vyústili do hladomorov. Na Spiši poklesol 
počet obyvateľov až o 11,8 %. V Belej v r. 1807 zo-
mrelo 70 osôb, 1814 – 50 a v r. 1820 – 40.40 Dr. Grei-
siger v r. 1880 ohlásil v škole epidémiu kiahní.41

Aj keď počas vlády Márie Terézie a Jozefa II. 
sa stále viac rozširovala zdravotnícka osveta a or-
ganizovala štátna sanitárna ochrana, a to najmä 
proti epidémiám týfusu a kiahní, masovým ná-
kazám sa ešte nedokázalo účinnejšie čeliť. O to 
s väčšou hrôzou boli zaznamenané chýry o ne-
známej ázijskej cholere. Tá sa začala šíriť z Hali-
če a z Ukrajiny. Po skúsenostiach z predchádza-
júcich rokov úrady na pokyn panovníka začali 
s okamžitými opatreniami, ktoré by zabránili 
prenikaniu tejto choroby. Základom prevencie 
bolo dodržiavanie hygieny, ako dezinfekcia slú-
žili sanitrové a chlórové pary. Odporúčané boli 
čerstvé potraviny, mäsité polievky s ryžou, krú-
pami, mierne užívanie korenia. Dôležitým as-
pektom bol spánok a „pokoj tela a duše“. Vyhláš-
ky upozorňovali na príznaky choroby a prvú 
pomoc postihnutým. Špeciálne boli pokyny pre 
správcov krajov. V prípade choroby museli byť 
utracované aj domáce zvieratá, boli zatvárané 
školy, krčmy, obchody, kostoly..., mŕtvoly mali 
byť obliate chlórovým vápnom, ich šaty a osobné 
veci spálené a bez ceremónií pochované. Hrob sa 
nemal otvoriť aspoň 50 rokov a mal byť označe-
ný. Opatrenia, ktoré sa opierali o racionálne po-
znanie, sa však hlboko ľudsky dotýkali nevzde-

laného poddaného ľudu. Ten veril, že najväčšou 
ochranou mu budú modlitby a viera v Boha. Keď 
po spišských dedinách začali chodiť lekári a sna-
žili sa dezinfikovať studne chlórovým vápnom, 
vznikla tzv. travičská legenda a napätie vrcholi-
lo vzburami a zabíjaním mešťanov, šľachty a ľu-
dí z obecných zastupiteľstiev. Cholera z r. 1831 si 
v Spišskej Belej vyžiadala 80 obetí, 1836 – 50, 1838 
– 30, 1845 – 50, 1847 – 40, 1848 – 30, 1849 – 50, 1855 
– 20 a 1866 – 38 osôb. Zrejme poslednou cholero-
vou epidémiou v 19. storočí na Spiši bola cholera 
v r. 1873, na ktorú v Belej zomrelo 42 obyvateľov. 
Od r. 1600 do roku 1873 zomrelo v Belej na epidé-
mie 3153 obyvateľov.42 V r. 1880 vypukla v Belej 
epidémia kiahní.43 

Zdravotnícka starostlivosť

Zmienky o mestských špitáloch pochádzajú už 
od 13. storočia, ale až v 14. a 15. storočí ich máme 
doložené na Spiši.44 Nevieme presne, kedy bol 
špitál založený v Spišskej Belej. Bola to drevená 
stavba pri severnej strane okrúhleho múru ka-
tolíckeho kostola. Na jej mieste v r. 1774 posta-
vili nový objekt z pevného stavebného materi-
álu zo starého Kostola sv. Valentína, zničeného 
požiarom v r. 1707. V minulosti išlo skôr o chu-
dobinec. Mesto chudobným často poskytovalo 
aj lieky. Špitál vznikol ako fundácia katolíckej 
náboženskej obce. Hospodárske vedenie bolo 
zverené katolíckej cirkvi a mestskému magis-
trátu. Z r. 1800 sa nám zachovali jeho účty. Príj-
my činili 108 florénov a 30 grajciarov, výdavky 
40 florénov a 39 grajciarov s dlhom 67 florénov 
a 56 grajciarov. Základný kapitál bol 1163 floré-
nov a 30 grajciarov. Keďže sa špitál neskôr uká-
zal ako nedostatočný, mesto zakúpilo nový dom 
– chudobinec, v ktorom prvý obyvateľ z Belej 
zomrel v r. 1871.45

V r. 1914 bola v Belej, v budove tabakovej to-
várne, v tzv. Laktarni, zriadená filiálka vojenskej 
nemocnice s miestnymi dobrovoľnými ošetrova-
teľmi pod vedením dr. Bedricha Gabriela.46

Zdravotnícku starostlivosť v meste poskyto-
vali chirurgovia, pôrodné baby, medici a ránho-
jiči. Kontrolu nad nimi v neskoršom období mal 
landfyzikus, ktorý mal univerzitné vzdelanie. 

Od r. 1536 si Bratstvo farárov 24 spišských 
miest, do ktorého patrila aj Spišská Belá, plati-
lo lekára Vavrinca (Laurentia). Beliansky farár 
platil 1 florén. Neskôr týmto spôsobom platiť za 
lekára odmietol. Chcel totiž platiť iba osobitne 
toho lekára, ktorý ho navštívi.47 Beľanov zrejme 

39  KOLLÁROVÁ, Zuzana: Epidémie a nákazlivé choro-
by, postihujúce obyvateľov Spiša od 13. po 19. storo-
čie. In: ŠVORC, Peter (zost.): MUDr. Ľudovít Marku-
šovský a jeho doba. Prešov – Bratislava – Wien 1993, 
s. 111 – 119.

40  WEBER, Samuel: c. d., s. 322.
41  ŠA LE: SŽ 5111/1880.
42  KOLLÁROVÁ, Zuzana: c. d., s. 111 – 119; WEBER, Sa-

muel: c. d., s. 322 – 323.
43  ŠA LE: SŽ 5111/1880.
44  VOJTAS, Jozef: Z dejín zdravotníctva Spišskej Novej 

Vsi. In: VOJTAS, Jozef: Spišská Nová Ves..., s. 173.
45  PERÉNYI, Fridrich: Stručné dejiny zdravotníctva 

v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská 
Belá. Bratislava 1972, s. 51 – 57; WEBER, Samuel: c. d., 
136. 

46  A MÚ SB: Pamätná kniha mesta Spišskej Belej. 1933, 
s. 20.

47  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 51 – 57. Vojtas uviedol, že 
v r. 1535 v Levoči je reč o lekárovi Vavrincovi, kto-
rého Bratstvo 24 spišských farárov zvolilo za svoj-
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ošetroval levočský lekár Samuel Spillenberger 
(1575 Levoča – 1655 Levoča), ktorý bol v r. 1605 
stoličným lekárom.48 

Veliteľ Ľubovnianskeho hradu Andrzej 
Moszczena-Moszczeński v mene vtedajšieho 
starostu (kráľovnej Márie Jozefy) prikázal pred-
staviteľovi autonómnych miest spišskému grófo-
vi listom z 26. augusta 1748, aby za Land Physicu-
sa pre 13 miest ustanovil Zytmanna. Ustanovený 
fyzikus mal vykonávať protiepidemické opatre-
nia. Kráľovná mu určila odmenu 240 florénov. 
Majetok mal v Kurlande, ten však zanechal, 
keď sa usadil na Spiši. Na konferencii vo Var-
šave v rokoch 1749/1750 mu odmenu zvýšili na 
300 florénov. Zytmann sa ako lekár spomína aj 
v r. 1761. Fysicusom bol asi do r. 1764.

Karol František Sala von Grossa z Ľubov-
nianskeho hradu určil v r. 1753 stavebné miesto 
v strede Spišskej Belej lekárovi dr. Karolovi 
Gottliebovi Hentschelovi.49 

V r. 1764 starosta Kazimír Poniatowski po-
volal do funkcie Land Physicusa Samuela Ham-
bachera. Jeho úlohou bol dozor nad lekárňami, 
chirurgmi, mal povinnosť zakročiť proti zaká-
zanému predaju liekov, mal rôzne veterinárne 
povinnosti, zároveň musel raz ročne obozna-
movať pôrodné baby s anatómiou ľudského tela, 
mal povinnosť sám pitvať a chirurg mu smel iba 
pomáhať, musel vyšetrovať telá osôb zomretých 
za podozrivých okolností, ako aj osoby podozri-
vé z potratu, a mal aj policajnú právomoc v čase 
epidémií.50

V nasledujúcich desaťročiach tu pôsobili chi-
rurgovia, ktorí mali pôvodne liečiť iba „vonkaj-
šie“ choroby, rany, zlomeniny a kožné choroby. 
Chirurgovia boli ešte v 18. storočí považovaní 
viac za remeselníkov a boli organizovaní v ce-
choch. Ich odvolania a iné podania vybavovali 
cechy v Levoči, v Košiciach a v Prešove. Od po-
lovice 18. storočia na nich dohliadali starostovia 
spišských zálohovaných miest. Z r. 1760 je zná-
my chirurg Jakub Dorn. Bol súčasne lekárom aj 
lekárnikom. Súpis jeho pozostalosti nám umož-
ňuje zoznámiť sa s jeho pracovnými nástrojmi. 
V súpise sa nachádzajú tieto predmety: 1 súpra-
va na stavanie baniek, 12 prasknutých sklených 
baniek, 1 náradie na púšťanie krvi, 2 staré malé 
chirurgické nože, 2 špongie, 1 kliešte, 2 striekač-
ky, 3 felčiarske nože, 1 mažiarik, 2 tenké trubice 
na preplákavanie čriev, 1 páska, malé vrecúško 
a v ňom lístie kasie, 2 uncie náplasti na prietrž, 
2 uncie tartarus emeticus, 1 uncia cremor tarta-
ri, 2 uncie očnej masti, radix jalapae v množstve 
asi 1 uncie, 2 uncie nitri depurificati, 12,8 g galoy, 

6,4 g manny, 38,4 g rebarbory. V jeho knižnici sa 
nachádzali knihy: Georgius Henricus Behrius: 
Physiologia medica, Dr. Christianus Weissbach: 
Die rechte und wahrhafte Feldscheerkunst, Dr. Geor-
gius Cresthalen In einem Collegio Privatissimo 
Menschlicher Krankheiten Discursweise vorgetra-
gen, Caspar Baurini de Compositione medica, Phi-
lippus Theoprasti Paracelsus Bom Natur Zehen 
Bücher. Knižnica Jakuba Dorna bola na vtedaj-
šie časy veľmi skromná. Okrem niekoľkých od-
borných kníh nebolo v nej nijakých diel z iných 
vedných odborov, ako to bolo zvykom v tomto 
období.51

V r. 1773 boli v Spišskej Belej dvaja chirur-
govia pre 1813 obyvateľov. Jedným bol Karol 
Hentschel. Bol ženatý, hospodáril na 1,1 ha ornej 
pôdy druhej triedy a z nehnuteľného majetku 
platil ročne daň 3,48 fl. Druhým bol Ján Scholtz. 
Bol bezdetný, bez vlastného domu a neplatiaci 
daň. O ňom sú zmienky aj v r. 1777.52 

V ďalších rokoch je známy chirurg Michal 
Sakmári (1793), ktorý sa okolo r. 1797 neúspešne 
pokúsil založiť v Spišskej Belej lekáreň, a Ján Un-
ger z 90. rokov 18. storočia. V r. 1799 vymenovali 
Mateja Wohlfarta za mestského chirurga s roč-
ným platom 80, neskôr 150 zlatých (okrem na-
turálnych požitkov). Tu zotrval do svojej smrti 
v r. 1834. Jeho nástupcom bol Anton Bernáth.53

V r. 1810 sa spomínajú dve pôrodné babice – 
Mária Demitterová a Eva Kniesnerová.

Dr. Johann Weisz (21. 10. 1813 – 1. 8. 1894) 
pochádzal zo Spišskej Belej, kde aj pôsobil. Bol 
široko-ďaleko známy svojou lekárskou ľudo-
milnosťou. Základnú školu vychodil v rodis-

ho lekára a dávali mu určitý ročný paušál. Bol to 
asi jediný kvalifikovaný doktor na Spiši. VOJTAS, 
Jozef: Z dejín zdravotníctva Spišskej Novej Vsi. In: 
KURUC, Jozef (zost.): Spišská Nová Ves 1. Zborník 
k dejinám a výstavbe mesta. Spišská Nová Ves 1968, 
s. 179; WEBER, Samuel: c. d., s. 333.

48  SOJÁK, Marián (zost.): Dejiny obce Spišská Tepli-
ca. Spišská Teplica 2002, s. 84; WEBER, Samuel: c. d., 
s. 333 – 334.

49  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 51 – 57.
50  ZOLYOMI, Norbert Duka: Zdravotníctvo v 13 spiš-

ských mestách za poľského panstva (1412 – 1770). 
Vlastivedný časopis 24, 1975, č. 1, s. 30 – 35.

51  MARTINCZAK, František: Medicína na Spiši v ro-
koch 1412 – 1770. In: SPIŠ, vlastivedný zborník 3 – 4. 
Spišská Nová Ves 1973, s. 217.

52  LIPTÁK, Johann: Aerzte und Heilkunst in der Zips 
im 18. Jahrhundert. In: Zipser Heimat 3. Folge, 1936, 
s. 1; MARTINCZAK, František: Medicína na Spiši 
v rokoch 1412 – 1770..., s. 215.

53  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 51 – 57; WEBER, Samuel: 
c. d., s. 335 – 336.
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ku, v štúdiu pokračoval v Rožňave a Kežmar-
ku. Lekárske štúdiá absolvoval v Budapešti, kde 
mu bol vzorom Dr. Stahli. Získal titul chirurga 
a magistra pôrodníctva. V Spišskej Belej nastú-
pil po štúdiách v r. 1843. V rokoch 1848 – 1849 
bol lekárom honvédov v Košiciach. Po 42-ročnej 
službe a za obetavú prácu počas cholerovej epi-
démie ho v r. 1879 vyznamenal panovník zlatým 
krížom za zásluhy. Zastával viacero cirkevných 
a školských funkcií. V rokoch 1857 – 1887 bol 
inšpektorom evanjelickej cirkevnej obce a 4 ro-
ky bol školským inšpektorom. V r. 1860 bojoval 
za práva evanjelikov s Karolom Mádaiom pro-
ti prijatému Patentu. Získal aj titul čestného do-
životného cirkevného inšpektora. Funkciu po-
kladníka 13 spišských miest vykonával 23 rokov. 
Okrem Spišskej Belej ošetroval obyvateľov zo su-
sedných obcí, z Magurského okresu a Gelnice.54

Richtári zo Slovenskej Vsi, Krížovej Vsi a Sto-
tiniec napísali toto potvrdenie: „My nižej podpisa-
ni urad a i cela hromada obci Slovenskej, zaznamena-
vame s timto pismom a komu o tom vedeti prinaleži, 
na vedomost činime, že pán doktor Joannes Weisz 
z cisarskeho kralowskeho XVI mesta Beli, v nassej 
obczi velom horim ludiom, ktere s tich w nebezpeč-
nich wsselijakich nemocach postaweny boli, ku stale-
mu zdrawju se swim doctorskim kumsstom dospomo-
hel, co my uznati musime, žeby nas nebil powinnen 
w horosti nawsstiwowat, kdižby jeho dobra wule, a ku 
horim krestianska laska sama nenutila, ktereho usi-
lovnost a dobrodeni uznavame, a ku jeho cti a chwa-
le to pismo widawame, kde se kolwek pridržeti bude 
wsseho dobreho jemu winssujeme a žadame – co pre 
wekssu pewnost a wiru to wiswečeny ne jen swima 
jmenami, ale i hromadsku pečeti hodnowerne potwr-
dzujeme. Slovenská Ves 20. apríla 1843.“55

Obľúbeným doktorom v Spišskej Belej bol 
Dr. Július Gabriel, ktorý sa stal v r. 1873 obeťou 
cholery. Potom sú známe mená doktorov Kleina 
a Blumenfelda. Mestskými lekármi boli neskôr 
Dr. Michal Greisiger a Dr. Aladár Schwarz s fix-
ným platom 300 florénov ročne.56

Dr. Michal Greisiger. „Bol to muž nižšej po-
stavy, silnej telesnej konštrukcie s hnedými očami 
a vlasmi vekom preriedenými. Nosil neveľkú bradu 
a fúzy. K ľuďom sa správal pokojne, bol tichej, zná-
šanlivej povahy, mal dobré srdce a svedomito vyko-
nával svoje povolanie. Ako syn jednoduchého roľníka 
sa od malička húževnato prebíjal životom. Mal ne-
obyčajne silné sociálne cítenie. Nepoznal nijaké tried-
ne rozdiely. Radi sa s ním stretali bohatí aj chudobní, 
s každým sa rád porozprával, poradil a rád pomohol, 
ako len mohol. Ani jeden žobrák neobišiel jeho dom, 
lebo dobre vedel, že odtiaľ neodíde s prázdnymi ruka-
mi. Mestský lekár mal pri svojej dlhoročnej a rozsiah-
lej praxi tisícero príležitostí pomáhať, kde bolo treba. 
Všetkým svojim pacientom sa venoval s rovnakou 
starostlivosťou. Niektorí mešťania mu to aj zazlievali 
– nepáčilo sa im napríklad, že príliš veľa času venu-
je obyvateľom cigánskych osád z Rakús a z Krížovej 
Vsi. Aj jeho manželka sa často sťažovala, že zašpinia 
celú ordináciu. Dr. Greisiger ich však aj ďalej starost-
livo liečil.“ 

Dr. Greisiger po svojej promócii v Budapešti 
sa usadil ako praktický lekár v Spišskej Belej a v r. 
1883 sa stal hlavným mestským lekárom. Bol 
členom obecného zastupiteľstva. Lekársku prax 
začal v chudobných pomeroch, no bol od začiat-
ku ľudomilom. Pre chudobných ordinoval zväč-
ša zadarmo. Často navštevoval chorých a cho-
dil aj niekoľko kilometrov za svojimi pacientmi. 
Niekedy šlo o desať- až dvadsaťkilometrové ces-

54  Oženil sa 20. februára 1848 s Amáliou, rod. Guldeno-
vou. Mali viacero detí, no prežila iba Paulína, ktorá 
sa vydala za známeho advokáta Augusta Grescha. 
WEBER, Samuel: c. d., s. 336 – 337, 377 – 378; HLE-
BA, Edmund: Prvá lekárska slovenská spoločnosť 
a osobnosti lekárskej vedy na Spiši v 19. storočí. In: 
ŠVORC, Peter (zost.): MUDr. Ľudovít Markušovský 
a jeho doba. Prešov – Bratislava – Wien 1993, s. 107; 
HLEBA, Edmund: Lekári a Spiš. Spišská Nová Ves 
1996, s. 52; ŠA LE, pobočka Poprad: MM SB bez sp. 
č./1844; WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvol-
ler Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská 
Nová Ves 1901, s. 325 – 327.

55  ŠA LE, pobočka Poprad: Krompecher, slovaciká bez 
sp. č. /1843.

56  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 337.

Dr. Johann Weisz
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ty za nízky honorár. Ruch v jeho ordinácii bol 
vždy veľmi veľký. Ľudia si Dr. M. Greisigera vá-
žili ako svedomitého lekára, bol uznávanou au-
toritou v celej popradskej doline, predovšetkým 
ako internista. Volali ho k chorým až do Po-
pradu, Hniezdneho, Spišskej Magury, ba až do 
Poľska. Hovorilo sa, že keď rozvodnená Bialka 
zničila most na Lysej Poľane a nemohol ísť k cho-
rému cez hučiacu rieku, kričal cez ňu a tak dá-
val lekárske rady. Dochádzal až do Javoriny, kde 
bol úradným lekárom tamojšieho panstva. Bol aj 
lekárom v belianskej tabakovej továrni. Stávalo 
sa, že za chudobných zaplatil lieky. Bojoval proti 
alkoholizmu a fajčeniu.

Ordinácia Dr. M. Greisigera bola v jeho po-
schodovom dome na námestí. V pracovni mal 
veľkú skriňu z červeného smreku, v ktorej boli 
uložené lekárske prístroje a presne označené 
zbierky chrobákov a motýľov, v ďalšej časti skri-
ne za sklom mal uloženú výzbroj z revolučných 
rokov 1848 – 1849, archeologické zbierky z bron-
zovej doby a doby kamennej, zbierku plakiet, 
mincí a lekárskych receptov z tých istých revo-
lučných rokov.57 

Príkladom zdravotnej starostlivosti Beľanov 
o širšie okolie je starostlivosť ich farára Henri-
ka Jurkoviča (Jurkovicha) o Rómov z Krížovej 
Vsi. 22. apríla 1868 napísal: „...Pokiaľ zo skúseností 
viem, túto chorobu by som nazval týfusom – choro-
bou chudobných ľudí. Hoci som oslovil zemepána aj 
starostu, trápia sa a umierajú bez akejkoľvek lekárskej 
a inej pomoci, odhliadnuc od mojej pomoci, ktorú im 
zo svojej strany poskytujem. Touto cestou som sa roz-
hodol úradne ponížene poprosiť váženého služobné-
ho, aby poslal obvodného lekára, aby zabránil šíreniu 
choroby.“58

Počínajúc rokom 1848 v meste pracoval aj 
úradný veterinár Augustín Herzog.59

Obyvatelia Spišskej Belej lekárenské služby 
využívali v susednom Kežmarku. Po už spome-
nutom neúspešnom pokuse chirurga Sakmári-
ho (Szakmáry) začiatkom 19. storočia sa lekáreň 
uchytila až pod vedením Samuela Hayda von 
Göllnitz (1828 – 1836) v dome Jána Langscha. 
Ďalšími známymi lekárnikmi boli Ján Palumbini 
(1836 – 1872), Ján Stephani (1872 – 1889), Ján Tun-
ner (1891 – 1892 ako provizor, lebo lekáreň bola 
pod konkurzom, a v rokoch 1892 – 1899 ako ma-
jiteľ) a PhMr. Alexander Schwarz (1904 – 1930). 
Prví lekárnici Palumbini a Stephani boli veľmi 
obľúbení a vážení občania. Ich lekáreň bola dob-
re vybavená a priestranná. Do 90. rokov 19. sto-
ročia majiteľ pracoval sám. Neskôr zamestnával 
aj pomocníka a istý čas aj praktikanta.

57  VOJTAS, Jozef: Dr. Michal Greisiger, beliansky lekár 
a prírodovedec. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská 
Belá. Bratislava 1972, s. 131 – 135.

58  MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 
Krížovej Vsi. Krížová Ves 2002, s. 61.

59  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 51 – 57.
60  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 56 – 57; MULÍK, Ján: Za-

niknuté kúpele na východnom Slovensku. In: Nové 
obzory, 7. Košice 1965, s. 455.

V r. 1817 vznikli Belianske kúpele. V tom 
čase fyzikus Provincie 16 spišských miest Dr. Jo-
zef Lippics uskutočnil chemickú analýzu vody, 
pri ktorej zistil prítomnosť síry, vápnika a žele-
za. Štyri menšie sírne pramene mali kalnú vodu 
páchnucu po sírovodíku. Podľa novšej analýzy 
údajne nemali charakter liečivých vôd, preto ich 
prof. Hensel vypustil zo zoznamu kúpeľov. Prof. 
Hinie ich uviedol medzi jednoduchými sírnymi 
vodami. S výstavbou kúpeľov sa začalo v rokoch 
1817 – 1818. V neskoršom období zachytili jeden 
z prameňov do studne, z ktorej potom vodu čer-
pali na prípravu kúpeľov. V kúpeľnej budove 
bolo dvanásť komôr na individuálne kúpanie, 
reštaurácia, tanečná sieň a ubytovacie priestory. 
Liečili sa tu reumatické a kožné choroby. Podľa 
Webera mali skôr charakter očistných kúpeľov. 
Neskôr mestečko kúpele prenajalo nájomcom, 
ktorí viedli vlastnú reštauráciu a mali k dispo-
zícii niekoľko izieb pre hostí. Okrem toho bol 
tu malý kúpeľný park a niekoľko súkromných 
víl. Kúpele boli najviac navštevované miestnym 
obyvateľstvom a boli miestom ich oddychu a zo-
tavenia.

Liečebné poslanie mali aj zariadenia v Tat-
ranskej Kotline, ktorá ležala v katastrálnom úze-
mí Spišskej Belej.60 
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Rok 1918 priniesol zásadný zvrat v živote oby-
vateľov strednej Európy. Rozpadla sa tradičná 
a niekoľko storočí existujúca habsburská ríša 
a na jej území vznikali po skončení prvej sveto-
vej vojny nové, nástupnícke štáty. Takýmto štá-
tom bola aj Československá republika.

Česko-slovenský štát bol vyhlásený v Prahe 
28. októbra 1918, o dva dni neskôr 30. októbra 
slovenská politická reprezentácia prezentova-
la v Martinskej deklarácii vôľu slovenského ná-
roda žiť spolu s Čechmi a rozchod s Uhorskom. 
V nasledujúcich týždňoch sa začal proces po-
stupného začleňovania Slovenska do novovy-
tvárajúceho sa štátu.

Vyhlásenie ČSR sa na Slovensku nestretlo 
s rovnakou odozvou. Proti novému štátu a proti 
odtrhnutiu Slovenska od Uhorska boli prirodze-
ne Maďari, ktorým hrozilo, že sa v novom štáte 
stanú menšinou, čo si nevedeli vôbec predsta-
viť. Proti novému štátu však boli aj Nemci a Ži-
dia, ktorí žili na území Slovenska. Na začiatku 
20. storočia bolo už nemecké obyvateľstvo Uhor-
ska značne pomaďarčené, rovnako aj Židia prijali 
maďarskú kultúru, ako kultúru vyšších vrstiev, 
s ktorými sa stotožňovali. Pravdaže aj Slováci 
a Rusíni, ktorí boli do r. 1918 vo výhodných štát-
nych, ba aj cirkevných funkciách, neradi videli 
radikálne štátoprávne zmeny, v ktorých už ne-
museli obstáť. Väčšina slovenského obyvateľstva 
však vznik Československej republiky uvítala.1

Spiš predstavoval región, v ktorom žilo nie-
len slovenské, ale aj početné nemecké, ďalej ži-
dovské, rusínske a čiastočne aj maďarské oby-
vateľstvo. Z celkového počtu 164 536 obyvateľov 
v r. 1921 sa k Slovákom hlásilo 64,88 % obyva-
teľov, k Nemcom 22,56 %, k Maďarom 3,25 %, 
k Rusínom 6,06 %, k Židom 2,11 % a k Poliakom 
0,35 % obyvateľov.2

Politický život a obecná správa v Spišskej Belej (1918 – 1945)

V Spišskej Belej žilo v tomto roku 3046 oby-
vateľov, z ktorých sa ku Slovákom hlásilo 1553 
obyvateľov (v tomto počte už boli aj Česi, ktorí tu 
pôsobili), k Nemcom 1122, k Židom 126, k Maďa-
rom 25 obyvateľov a evidovaných tu bolo 217 cu-
dzincov.3 

Z celkového počtu obyvateľov Spišskej župy 
bola minimálne jedna tretina proti vzniku Čes-
koslovenska, pričom medzi nimi boli ekonomic-
ky i politicky najvplyvnejšie osobnosti nesloven-
ského Spiša. V samotnej Spišskej Belej bol pomer 
obyvateľstva, ktoré vítalo vznik nového štátu, 
a obyvateľstva, ktoré ho odmietalo, jedna k jed-
nej. Pritom však Nemci a Židia mali dominant-
nejšie hospodárske i politické postavenie ako 
Slováci, a teda aj rozhodujúcejší vplyv. Napriek 
tomu však slovenské obyvateľstvo po správach 
o vyhlásení Československa ožilo. V dedinách 
i mestách boli zriaďované národné výbory alebo 
miestne národné rady a miestne občianske strá-
že, ktoré mali dbať na poriadok v tejto neistej 
dobe. Takáto stráž vznikla aj v Spišskej Belej, ale 
bola v rukách miestnych Nemcov, ktorí verili, že 
chýry o vzniku ČSR sú len planým poplachom 
a v štátoprávnych záležitostiach sa nič nezmení. 
V tomto presvedčení ich posilňovali rôzni agitá-
tori, ktorí prichádzali z Budapešti a žiadali, aby 
sa obyvateľstvo búrilo proti snahám Čechov od-
trhnúť Spiš od Uhorska. 

V októbri 1918 vznikla v Spišskej župe Ma-
ďarská národná rada, ktorá v memorande ma-
ďarskému ministrovi Oskarovi Jászimu žiadala, 
aby sa Uhorsko nevzdalo Spiša, a vykresľovala 
v ňom tunajšie pomery tak, že slovenské obyva-
teľstvo ani nie je slovenským, ale slovjackým, je 
ho menej ako Nemcov a Maďarov a sú to väčši-
nou len sluhovia a robotníci, čiastočne aj reme-
selníci, ale bez vyššieho spoločenského postave-
nia, preto Spiš plným právom patrí k Uhorsku. 
V podobnom duchu písal Jászimu aj redaktor 
časopisu Karpathen-Post Gyula Hefty, ktorý na 
Spiši organizoval hnutie proti pripojeniu Spiša 
k ČSR. V závere listu písal, že ak by sa nepoda-
rilo udržať Spišskú župu v rámci Uhorska, spiš-
skí Nemci na základe sebaurčovacieho práva 
vytvoria osobitný nemecký Spiš a priklonia sa 
k Uhorsku, lebo vraj nikto nemôže od nich žia-
dať, aby sa kvôli slovenským roľníkom a sluhom, 
ktorí majú v rodinách 8 – 10 detí, zatiaľ čo Nemci 
a Maďari 1 – 2, oni stali Slovákmi.4 

1  Bližšie pozri: ŠVORC, Peter: Prouhorské integračné 
snahy na území Slovenska na konci roku 1918. In: 
Historický časopis, 47, 1999, 1, s. 44 – 55.

2  Statistická příručka Republiky Československé. II.   
Praha : Státní úřad statistický, 1925, s. 377 – 378.

3  Statistický lexikon obcí v Republike Českosloven-
skej. III. Slovensko. Praha 1927, s. 103.

4  TAJTÁK, Ladislav: Spiš a vznik Československa. In: 
Peter ŠVORC (ed.): Spiš v kontinuite času/Zips in 
der Kontinuität der Zeit. Prešov – Bratislava – Wien : 
Universum, 1995, s. 149 – 151.
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V Budapešti začiatkom novembra 1918 vznik-
la Nemecká národná rada na čele s univerzitným 
profesorom Jakubom Bleyerom, do ktorej vyslali 
svojich zástupcov aj spišskí Nemci. V Kežmarku 
sa zas formovalo centrum organizačných aktivít 
spišských Nemcov a celého horného Uhorska. 
18. novembra 1918 založili oblastnú Nemeckú 
národnú radu a Hornouhorskú národnú radu 
uhorských Nemcov a vyslovili požiadavku vy-
hlásenia Spišskej republiky, ktorú si predstavo-
vali ako nezávislé a neutrálne Švajčiarsko s mož-
nosťami silného ekonomického rastu. Noviny 
Szepesi Lapok žiadali miestnu inteligenciu, aby 
pôsobila aj v slovenských obciach, lebo ani tieto 
vraj ešte neboli rozhodnuté pre život v Českoslo-
vensku, a burcovali proti nemu. Prezídium Hor-
nouhorskej národnej rady zvolalo na 9. decem-
bra 1918 do Kežmarku veľké zhromaždenie, na 
ktorom vyhlásili Nezávislú Spišskú republiku 
(Selbstsändige Zipser Republik). 

Spiš však nebol dejiskom len nemeckých a ma-
ďarských aktivít. Slovenské obyvateľstvo sa rov-
nako aktívne snažilo o opačný proces – začleniť 
svoje územie do vyhláseného česko-slovenského 
štátu. Miestne slovenské národné rady, prípadne 
aj jednotlivci, žiadali ústrednú Slovenskú národ-
nú radu v Martine o pomoc a rýchly vojenský zá-
sah, obávajúc sa, že aktivity Nemcov a Maďarov 
budú úspešnejšie. Medzitým sa na Spiši rozpada-
li vojenské posádky, ktoré tu boli, vojaci sa vracali 
z frontu domov, burcovali revolučnú atmosféru, 
ktorá sa miestami premenila aj na útoky a rabo-
vačky miestnych židovských obchodov. Takýto 
incident sa v prvých poprevratových dňoch odo-
hral aj v Spišskej Belej. Tu napadli obchod miest-
neho obchodníka Filipa Gartnera, ktorému vy-
bili okná a poškodili železnú roletu. Napätie sa 
stupňovalo, podráždená miestna občianska stráž 
tvrdo zakročila proti výtržníkom. Vojtecha Vida 
zastrelili guľkou do hlavy, Štefana Bednarčíka 
odvliekli zraneného do starej tabakovej továrne 
a Aladár Theiss, člen občianskej stráže, ho tam 
surovo zastrelil. Andreja Kubíka, vojnového vy-
slúžilca, prebodol bodákom jeden z príslušníkov 
občianskej stráže. Ten 11. decembra 1918 zrane-
niu podľahol.5 Všetci traja mŕtvi boli slovenskej 
národnosti a pravdepodobne len obavy sloven-
ského obyvateľstva z ďalších represálií a neistej 
budúcnosti spôsobili, že v Spišskej Belej nenasta-
li ďalšie a rozsiahlejšie krvavé konflikty. 

V týchto pohnutých dňoch, keď sa nevedelo, 
ako to všetko skončí, či sa Spiš a celé Slovensko 
vymania z maďarského područia, alebo zostanú 
súčasťou Uhorska a starých poriadkov, sa kona-

li v spišských obciach zhromaždenia iniciované 
spišskými Nemcami a Maďarmi, ktoré rezolút-
ne odmietali akékoľvek zmeny. Takéto zhromaž-
denie sa konalo aj v Spišskej Belej v mestskom 
dome, kde sa miestni Nemci prihlásili k Spišskej 
republike. Vtedy stál na čele mestečka Gyula/
Július Ludvigh ako jeho starosta.6 11. decembra 
1918 o zhromaždení v Spišskej Belej písal miest-
ny obyvateľ Roman Vaverčák Slovenskej národ-
nej rade do Martina: „Tu v Spišskej Belej a celej sto-
lici si páni – t. j. Nemci a Židia – to je vládna strana, 
vihlásili spisskú Republiku, aby pod Slovakoch nepri-
šli... My tu v Belej sa doznali, že je v mestskom dome 
Nemcom schodza, mi Slovaci, t. jest pritomni boli 
a všetci sme proti tomuto protestovali. Ale Nemci, co 
ich tu len tretja čiastka je, zato vyhlašeli že si cele 
mesto jednohlasne tu republiku žada. My Slova-
ci v Belej a na okoli z veľku trpezlivoscu čakame čo 
sa stane... čakame trpezlive s veľku duveru a f čistu 
slovenskim duchu na vas mili bratja v Svatom Mar-
tine, abi stje nam napomohli boli, abi čim skorej tu 
v spiskej stolici nam Slovakom smrtve sa vstalo... bo 
sa narod nemože dočkac.“ 7 List však prezrádza, že 
Slováci zo Spišskej Belej až takí trpezliví nebo-
li, chceli mať čím skôr zodpovedanú otázku, čo 
bude s nimi v najbližších dňoch a rokoch. Táto 
otázka ich trápila aj v inej súvislosti. Na úze-
mie Spiša si robili nárok aj Poliaci argumentujúc 
tým, že Spiš je poľský a bol súčasťou Poľska od 
r. 1412, keď uhorský kráľ Žigmund Luxembur-
ský dal poľskému kráľovi Vladislavovi II. do zá-
lohu 13 spišských miest a medzi nimi aj Spišskú 
Belú. 11. decembra 1918 odišiel z Nového Sączu 
väčší oddiel 1. pluku Strzelcov Podhalańských, 
ktorý nakrátko postupne obsadil Starú Ľubov-
ňu, Hniezdne, Podolínec, Spišskú Belú, Ľubi-
cu a Kežmarok.8 No a to už bol ďalší dôvod na 

5  A MÚ SB: Pamätná kniha mesta Spišskej Belej/Ge-
denkbuch der Stadt Spišská Belá od roku 1933, s. 21.

6  ŠA LE, pobočka Poprad: fond MM – Sp. Belá. Zápis-
nice rady 1902 – 1922, šk. č. 498, Jegyzökönyv. Felvéte-
tett Szepesbélán, a városi tanácsnak 1918 évi sept. hó 
4 napján tartott rendes ülésében. 

7  Citované podľa: TAJTÁK, Ladislav: Spiš a vznik Čes-
koslovenska. In: Peter ŠVORC (ed.): Spiš v kontinuite 
času/Zips in der Kontinuität der Zeit. Prešov – Brati-
slava – Wien : Universum, 1995, s. 152.

8  ROSZKOWSKI, Jerzy M.: Polskie zabiegi o przyłąc-
zenie Spiszu i pierwsze lata przynależności pół-
nocnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918 
– 1925). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o deji-
nách Spiša, Levoča – Wrocław : Slovensko-poľská 
komisia humanitných vied – Ministerstvo školstva 
SR – Ministerstvo národnej výchovy a športu Poľ-
skej republiky, 2003, s. 823.
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znepokojenie spišskobelianskych Slovákov. Zdá 
sa však, že mali dosť aj domácej nemeckej nad-
radenosti, no potrebovali oporný bod, ktorý by 
im umožnil hrdo zdvihnúť hlavu. Týmto bodom 
mala byť a potom aj bola Československá repub-
lika. Poľský záujem o Spiš však znepokojoval aj 
nemecké obyvateľstvo na Spiši.

V krátkom čase však aj spišskí, teda aj spiš-
skobelianski Nemci, pochopili nereálnosť vzni-
ku Spišskej republiky a potrebu racionálneho 
a pragmatického uvažovania a konania. Aj me-
dzi nimi boli takí, ktorí dávali prednosť doho-
de s Čechmi a Slovákmi. 11. decembra 1918 prišli 
do Liptovského Mikuláša zástupcovia spišských 
Nemcov Dr. Förster a Dr. Winkler, aby nadvia-
zali styk s liptovským výborom Slovenskej ná-
rodnej rady a oznámili, že Čechov chcú prijať 
priateľsky a nepostavia sa ani proti prichádza-
júcemu československému vojsku. Bol to naj-
vyšší čas. 15. decembra 1918 československé voj-
sko pod vedením plukovníka Schöbla obsadilo 
Poprad9 a do konca roku 1918 bolo už celé úze-
mie Slovenska súčasťou nového štátu. Zo Spiš-
skej Belej odišli do Maďarska tí, ktorí sa právom 
obávali novej moci. Medzi nimi aj Aladár Theiss, 
ktorý zavraždil Štefana Bednarčíka.

Pomery na Spiši a rovnako aj v Spišskej Belej 
sa postupne stabilizovali. V rokoch 1919 – 1920 
vládlo ešte napätie v súvislosti s otvorenou čes-
koslovensko-poľskou hranicou, keď si Poliaci 
nárokovali slovenské územie na Spiši. V Spiš-
skej Belej si tento problém uvedomovali oveľa 
viac, lebo práve tu sídlila plebiscitná komisia za 
československú stranu, za poľskú stranu sídlila 
v Spišskej Starej Vsi. Po stanovení 24. júla 1920 
ako dňa plebiscitu poľskí a propoľskí agitáto-

ri a príslušníci tzv. spišsko-oravskej légie, kto-
rá bola súčasťou maďarsko-poľských légií, in-
tenzívnejšie ako predtým rôznymi metódami 
– propagandou, letákmi, ale i vraždami – získa-
vali a zastrašovali slovenské obyvateľstvo v slo-
vensko(spišsko)-poľskom pohraničí. Českoslo-
venská strana veľkú iniciatívu nevyvíjala, o čom 
svedčí aj hlásenie veliteľa III/2 práporu v Spiš-
skej Belej, v ktorom píše: „...žádam, aby byl sem 
okamžite vyslán úředník, který by celou správu uvedl 
v pořádek a napravil všechny křivdy... dále buď též 
sem vysláni úředníci, kterí by uvědomovali lid a ih-
ned a rázne čelili polské agitaci...“10 Na tri dni sa tu 
síce zastavili československí agitátori, ale väčší 
osoh z ich pobytu nebol, keďže z toho im dva 
dni trvala len cesta.

Medzitým sa v Spišskej Belej posilňoval slo-
venský živel. Pre úradníkov sa organizova-
li kurzy slovenčiny, vznikali nové slovenské 
spolky a uskutočnili sa prvé voľby do Národ-
ného zhromaždenia – do Poslaneckej snemov-
ne a Senátu. V Spišskej Belej najviac hlasov odo-
vzdali Československej sociálnodemokratickej 
strane.11 V spišských okresoch dosiahla 46,16 %, 
no v Kežmarskom okrese to bolo len 21,68 %.12 
Potrebné je však pripomenúť, že až do augusta 
1922 sa zápisnice mestskej rady písali v maďar-
čine, ktorá bola ešte stále rokovacím jazykom, 
pravdepodobne už popri nemčine a pomaly sa 
presadzujúcej slovenčine, lebo maďarský jazyk 
vtedy ovládali nielen pomaďarčení spišskobe-
lianski Nemci, ale aj Slováci.13 Prvou po sloven-
sky písanou zápisnicou zo zasadnutia mestskej 
rady bola zápisnica z 11. augusta 1922.14 Tu na-
chádzame takéto zloženie reprezentatívneho 
orgánu mesta: Ján Gotsch, mešťanosta, Aurel 
Harsányi, mestský radca, Dr. Dezider Szuto-
risz, mestský hlavný notár, Dr. Adalbert Weiss, 
mestský právny zástupca, Dr. Friedrich Gabriel, 
mestský úradný lekár.

V r. 1920 bol penzionovaný dovtedajší meš-
ťanosta Spišskej Belej Július Ludvigh a na jeho 
miesto bol dočasne stanovený János/Johann/Ján 
Gotsch, „policajný kapitán energický, korektný člo-
vek s veľkými úradníckymi skúsenosťami, všeobecne 
vážený“.15 V nasledujúcom roku sa udiali zme-
ny na samotnom policajnom kapitanáte. August 
Schmeisz odišiel do výslužby a na jeho miesto 
bol vymenovaný Koloman Dzimko, ktorý bol na 
tomto mieste až do zrušenia Policajného kapita-
nátu v Spišskej Belej v r. 1922.

Rok 1922 znamenal pre Spišskú Belú zmenu 
jej postavenia. Zákonom č. 385/1922 boli zrušené 
pôvodné župy a vytvorené nové veľžupy, pôsob-

9  SULÁČEK, Jozef: Sociálne premeny na Spiši v pr-
vej polovici 20. storočia. In: Peter ŠVORC (ed.): Spiš 
v kontinuite času/Zips in der Kontinuität der Zeit. 
Prešov – Bratislava – Wien : Universum, 1995, s. 170.

10  MAJERÍKOVÁ, Milica: Spiš v politike Poľska v me-
dzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-
-poľských vzťahov. Rigorózna práca. Prešov : Kated-
ra slovenských dejín a archivníctva FF PU v Prešove, 
2005, s. 35 a 39.

11  A MÚ SB: Pamätná kniha mesta Spišskej Belej/Ge-
denkbuch der Stadt Spišská Belá od roku 1933, s. 23.

12  SULÁČEK, Jozef: Spoločenské a politické pomery na 
Spiši v rokoch 1918 – 1938. Prešov : Metodické cen-
trum, 1992, s. 18.

13  ŠA LE, pobočka Poprad: fond MM – Sp. Belá. Zápis-
nice rady 1902 – 1922, šk. č. 498.

14  Tamže, Zápisnica spísaná v Spišskej Belej v zasad-
nutí mestskej rady dňa 11. augusta 1922.

15  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 23.
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nosť župných úradov prešla na okresné úrady. 
Zákonom č. 275/1922 Zb. boli zrušené  aj mestá 
so zriadeným magistrátom, teda aj Spišská Belá, 
ktorá prešla do kategórie „veľobce“. Mala však 
právo používať označenie „mesto“.16 Magistráty 
si zachovali len Košice a Bratislava. 

Podľa vyhlášky ministra vnútra č. 412/1922 
Zb. a po dohode s ministrom s plnou mocou pre 
správu Slovenska bola od 1. januára 1923 zru-
šená pôsobnosť mešťanostu, mestského policaj-
ného kapitána a magistrátu vo veciach štátnej 
administratívy, ktorá prešla na Okresný úrad 
v Kežmarku. Štátnu správu a jej úlohy zabezpe-
čoval od 1. januára 1923 notár. Notárske úrady 
sa stali štátnymi administratívnymi prvkami, 
čím obce finančne získali, lebo náklady na ne už 
znášal štát a nie obec. V r. 1922 bol hlavný mest-
ský notár Dr. Dezider Szutorisz penzionovaný 
a ako štátny vedúci notár bol na jeho miesto do-
sadený Slovák Ján Somora, ktorý v tejto funkcii 
zotrval v celom medzivojnovom období. Neskôr, 
ako pridelený notár pre druhú notársku stani-
cu, ktorú žiadalo mestské zastupiteľstvo zriadiť 
v r. 1923, bol vymenovaný Aurel Harsányi, bý-
valý senátor spišskobelianskeho magistrátu.17

Spišská Belá patrila do obvodu Okresného 
úradu v Kežmarku a Župného úradu v Ružom-
berku (predtým patrila do pôsobnosti Župného 
úradu v Levoči, potom v Liptovskom Mikuláši). 
Ďalej patrila pod daňovú správu a Daňový úrad 
v Kežmarku a pod Okresný súd v Kežmarku.

Obecná správa od r. 1923 pozostávala z obec-
ného zastupiteľstva, obecnej rady a starostu. 
Obecné zastupiteľstvo bolo volené podľa záko-
na a prejednávalo obecný rozpočet, fondy obce, 
záverečný účet obce, prevody a prenájmy obec-
ného majetku, školské a kultúrne záležitosti, voľ-
bu zamestnancov, čestných občanov, prijímalo 
do zväzku obce nových občanov a pod. Zasada-
niam, ktoré boli verejné, predsedal starosta.

Obecná rada sa skladala zo starostu, jeho 
dvoch námestníkov (podrichtárov), volených 
členov a obecného notára. Pripravovala a vyko-
návala uznesenia obecného zastupiteľstva vo 
veciach samosprávy a viedla bežnú hospodár-
sku správu obce. Zasadaniam predsedal staros-
ta, ale tie už neboli verejné.

Starosta zastupoval obec navonok a vybavo-
val úlohy, ktoré boli obci uložené. K dispozícii 
mal zamestnancov obce.

Obecný úrad sa delil na dve časti18 a mal aj 
komisie, ktoré sa špecializovali na jednotlivé od-
bory – mal finančnú, hospodársku a lesnú komi-
siu, stavebnú a okrášľujúcu, sociálno-zdravotnú, 

kultúrnu a podnikovú komisiu. Posledne uve-
dená sa starala o odborné a obchodné vedenie 
obecných podnikov. 

Po zákonom stanovených zmenách a po voľ-
be starostu a jeho dvoch námestníkov, ktorá sa 
uskutočnila 31. decembra 192219, sa 10. februára 
1923 zišlo obecné zastupiteľstvo na svojom pr-
vom zasadnutí, na ktorom starosta Friedrich 
Roth a dvaja podrichtári – Roman Vaverčák ako 
1. podrichtár a Pavel Skokan ako 2. podrichtár 
zložili pred obecným zastupiteľstvom prísahu. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčast-
ňovali: Albert Britz, Ján Čarnogurský, Michal 
Čarnogurský, Jozef Červinek, Štefan Gáspár, 
Johann Gotsch, Aurel Harsányi, Roman Horni-
čak, Anton Kleinberger, Johann Kotsch, Ján Ku-
ruc, Štefan Laban, Friedrich Lang, Štefan Liška, 
Štefan Marušinec, Armin Mayer, Emil Mayer, 
Adolf Nikházy – pokladník, Michal Olekšák, Ja-
kub Pitoňák, Dr. Ján Pollák, Franz Ratzenberger, 
Emil Schmeisz, Jozef Slodička, Gregor Slodička, 
štátny notár Ján Somora, Moric Szabo, Dr. Dezi-
der Szutorisz, František Šilon – mestský gazda, 
Michal Tatár, Kornel Teltsch, Dr. Albert Weisz, 
Jozef Widenka.20 Členovia mestského zastupiteľ-
stva dostávali za svoju činnosť v zastupiteľstve 
čestný honorár, ktorý sa odvíjal od ich účasti na 
zasadnutí zastupiteľstva.

Zápisnice zo zasadnutia boli písané v slo-
venskom a v nemeckom jazyku, podpisoval ich 
vždy starosta, notár a traja, prípadne viacerí 
overovatelia.

Zloženie mestského zastupiteľstva sa v prie-
behu volebného obdobia mierne menilo. Vplý-
vali na to rôzne udalosti, nemoci, odchod za prá-
cou a pod. 

V zápisniciach z obecného zastupiteľstva 
v ďalších rokoch nachádzame aj mená žien – Zu-
zana Gorná, Žofia Krišáková, ako aj ďalšie mená 

16  ŠA LE, pobočka Poprad: Obecný notársky úrad Spiš-
ská Belá 1923 – 1945. Inventár. Stará Ľubovňa 1965 
– 1966, s. 1.

17  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 25.
18  ŠA LE, pobočka Poprad: Obecný notársky úrad Spiš-

ská Belá 1923 – 1945. Inventár. Stará Ľubovňa 1965 
– 1966, s. 2.

19  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, 1923, šk. 
3. Odvolanie Liška Štefan a spol. obyv. v Sp. Belej 
oproti voľbe starostu a výboru v Sp. Belej, č. j. 558/
1923.pres.

20  Tamže, fond Obecný notársky úrad Spišská Belá, 
Zápisnice mestského zastupiteľstva z roku 1923. Zá-
pisnica spísaná v Spišskej Belej v zasadnutí obecné-
ho zastupiteľského sboru, vydržiavanom dňa 10. 
februára roku 1923.
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– Ján Brejka, Jozef Fodor, Juraj Gabriel, Gejza 
Gretzmacher, Jakub Kovalčík, Karl Roth, Michal 
Mittura, Pavol Skokan.

Riadne voľby do obecného zastupiteľstva sa 
však konali 16. septembra 1923. Prebehli v dvoch 
volebných obvodoch a miestami volieb boli už 
tradične Mestský dom a hotel Belá.

Do volieb šli21: pod číslom 1 Komunistická strana 
Československa s týmito kandidátmi: Jozef Fodor 
(murár), František Laban (murár), Michal Mittu-
ra (robotník v tabakovej továrni), Jakub Kovalčík 
(drevársky robotník), Zuzana Gorna (robotníčka 
v tabakovej továrni), Ján Brejka (drevársky ro-
botník), Žofia Krišáková (robotníčka v tabako-
vej továrni), Šimon Bekeš (mäsiar), Gustáv Sutor 
(garbiar), Eduard Kreitler (robotník v tabakovej 
továrni), Andrej Bednarčík (obuvník), Robert 
Kálna (robotník v tabakovej továrni), Pavel Gur-

nik (drevársky robotník), Silvester Kuruc (tesár), 
Heinrich Schlosser (robotník v tabakovej továr-
ni), Fridrich Gulden (obuvník).

Pod číslom 2 Sociálna demokratická strana ro-
botnícka s kandidátmi: Pavel Skokan (zámočník), 
Emil Schmeisz (zámočník), Albert Britz (dielo-
vedúci), Alexander Petrovský (dielovedúci), Ka-
rel Pavelka (úradník tabakovej továrne), Viliam 
Erthner (remenár), Anna Lothová (robotníčka), 
Samuel Horváth (robotník), Jakub Schwing (sto-
lár), Zuzana Andrášová (robotníčka).

Pod číslom 3 Spišskonemecká strana s kandi-
dátmi: Friedrich Roth, Franz Ratzenberger, Ro-
man Hornicsak, Georg Gabriel, Josef Widenka, 
Johann Kotsch, Julius Gabriel, August Schmeisz, 
Karl Roth, Geza Gretzmacher, Friedrich Lang, 
Adolf Koch, Julius Jachmann, Friedrich Mayer, 
Viktor Frank, August Hentschel, Jakob Fodor, 
Wilhelm Schleifer, Adolf Lingsch, Bela Kniesner, 
Gedeon Greb, Julius Hoffmann, Julius Schütz.

Pod číslom 4 Spojené slovenské strany s kandi-
dátmi: Roman Vaverčák (roľník), Michal Olekšák 
(roľník), Juraj Michlik (roľník), Oldřich Šamber-

21  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, 1923, 
šk. č. 3. Voľby: župné zastupiteľstvo, okresný úrad, 
obec.

Vyhlásenie kandidátov za HSĽS, že súhlasia so svojou  
kandidatúrou na voľby do obecného zastupiteľstva (r. 1923). 

ŠA LE, pobočka Poprad

Vyhláška o vypísaní volieb do obecného zastupiteľstva  
v r. 1927. ŠA LE, pobočka Poprad
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ger (úradník), Ján Mlynarčík (robotník), Tomáš 
Pisarčík (robotník), Michal Bizub (obuvník), Šte-
fan Marušinec st. (robotník), Jozef Svitana (roľ-
ník), Michal Begala (kolesár), František Chova-
nec (údenár), Jozef Makovský (obuvník).

Číslo 5 mala Židovská národná strana. Jej kan-
didáti boli: Anton Kleinberger, Moritz Szabó, 
Alfred Federmann, Moritz Immergut.

Číslo 6 mala Slovenská ľudová strana. Jej kan-
didáti boli: Jozef Slodička, František Šilon, Mi-
chal Čarnogurský, Pavel Kubík, Valent Bachle-
da, Bartolomej Pitoňák, Ján Čarnogurský, Peter 
Olekšák, Jakub Kalafut, Mikolaj Čizik, Ondrej 
Makovský, Margita Galovičová, Michal Tatár, 
Pavel Siska, Jozef Budzák, Júlia Šilonová, Štefan 
Munka, Jozef Krišák, Ján Andráš, Ján Zoričák, 
Ondrej Bachleda, Ján Hrebenár, Jozef Kovalčík, 
Ján Olekšák, Pavel Bednarčík, Michal Pavličko, 
Gašpar Slodička.

Voličské oprávnenie malo 793 voličov, z nich 
sa volieb zúčastnilo 737, ktorí odovzdali 730 
platných hlasov. Výsledky volieb do obecného 
zastupiteľstva v Spišskej Belej dopadli najlepšie 
pre KSČ, ktorá získala 245 hlasov. Na druhom 
mieste bola Spišskonemecká strana s 230-timi 
hlasmi, tretia bola Slovenská ľudová strana (od 
r. 1925 HSĽS), ktorá získala 122 hlasov, na štvr-
tom mieste boli Spojené slovenské strany, ktoré 
mali 63 hlasov, a zhodne po 44 hlasov získali Ži-
dovská národná strana a Sociálna demokratická 
strana robotnícka.22 

Starostom sa po voľbe obecného zastupiteľ-
stva stal opäť Friedrich Roth zo Spišskonemec-
kej strany. Za prvého námestníka bol zvolený 
roľník Jozef Slodička (Slovenská ľudová strana), 
za druhého mäsiar Šimon Bekeš (KSČ).

30. septembra 1923 sa konali voľby do okres-
ného výboru v Kežmarku. V Spišskej Belej získali 
hlasy politické strany v takomto poradí: Spišsko-
nemecká strana – 288 hlasov, Slovenská ľudová 
strana – 199 hlasov, KSČ – 158 hlasov, Židovská 
národná strana – 40 hlasov a agrárna strana – 21 
hlasov.23 Do okresného výboru sa zo Spišskej Be-
lej dostal Jozef Slodička, reprezentujúci Sloven-
skú ľudovú stranu (zo Spišskej Belej za SĽS kan-
didovali ešte Bartolomej Pitoňák a Jozef Krišák) 
a v pozícii náhradníka Pavel Gurnik za KSČ.

Toho istého dňa sa konali voľby aj do žup-
ného zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, kde 
bolo sídlo Podtatranskej župy (č. XIX), do ktorej 
patrila Spišská Belá. Do neho sa zo Spišskej Belej 
nedostal nikto, len v pozícii náhradníka na 175. 
mieste bol továrnik Anton Kleinberger za Ži-
dovskú národnú stranu.

Po istom ustálení života v nových podmien-
kach 31. júla 1925 prijalo obecné zastupiteľstvo 
nový organizačný štatút mesta, ale trvalo to ešte 
ďalšie štyri roky, kým bol starý organizačný šta-
tút mesta z r. 1913 definitívne v r. 1929 nahrade-
ný novým.

Koncom roku 1927 sa končil mandát mestské-
ho zastupiteľstva, no v Spišskej Belej boli vypí-
sané obecné voľby starostu a jeho námestníkov 
už na 18. februára 1927. Voľby sa konali za pred-
sedníctva Dr. Edmunda Engelmayera, okres-
ného náčelníka z Kežmarku. Samotný priebeh 
volieb riadil námestník starostu Jozef Slodička, 
ktorý bol členom HSĽS. Členmi volebnej komi-
sie – „dôverníkmi“, ako ich v dobovej terminoló-
gii nazývali –, boli Jozef Fodor za komunistic-
kú stranu, Karl Roth za Spišskonemeckú stranu 
(Zipser deutsche Partei, ZDP), Anton Kleinber-
ger za Židovskú stranu, František Šilon za HSĽS, 
Roman Vaverčák za Republikánsku stranu ze-
medelského a maloroľníckeho ľudu (agrárna 
strana) a Pavel Skokan za Československú soci-
álnu demokraciu. Za starostu bol v r. 1927 zvole-
ný Slovák Bartolomej Pitoňák.

ZDP si nárokovala post 1. námestníka ako 
druhá najsilnejšia strana vo voľbách v r. 1923 
a komunisti post 2. námestníka starostu ako naj-
silnejšia strana v tých istých voľbách. Obe skupi-
ny si potom spomedzi svojich kandidátov zvolili 
svojich zástupcov na uvedené miesta. ZDP mala 
len jedného kandidáta, Jána Kotscha, komunisti 
tiež jedného – Šimona Bekeša.24

Po voľbách mala obecná rada v Spišskej Belej 
takéto zloženie: Ján Kotsch – 1. námestník sta-
rostu, Šimon Bekeš – 2. námestník starostu, Mi-
chal Olekšák, Jozef Slodička, František Šilon, Ro-
man Horničák, Jozef Widenka.

Obecné zastupiteľstvo tvorili: Roman Vaver-
čák, Michal Čarnogurský, Ján Čarnogurský, Pa-
vel Kubík, Friedrich Hoffmann, Adolf Koch, Ju-
raj Gabriel, Július Gabriel, Friedrich Lang, Karl 
Roth, Gejza Gretzmacher, Moric Szabo, Jozef Fo-
dor, Gustáv Girgasch, Zuzana Gorná, Ján Brejka, 

22  Tamže, Hlasovací sosnam popísaný pri voľbe obec-
ného zastupiteľstva v Spišskej Belej vydržiavanej 
dňa 16. septembra 1923.

23  Tamže, Hlasovací soznam k zisteniu výsledku voľby 
do okresného výboru okresu Kežmarského konanej 
dňa 30. septembra 1923.

24  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Obecný notársky úrad 
Spišská Belá, Zápisnice o zasadnutí obecného za-
stupiteľstva mesta Spišská Belá v r. 1927. Zápisnica 
o voľbe obecného starostu, námestníkov a radcov 
v Spišskej Belej, konanej dňa 18. februára 1927.
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Juraj Ištoci, Ilona Regecová (bola náhradníčkou 
za Žofiu Krišákovú, s menom ktorej sa už stretá-
vame na neskorších zasadaniach), Pavel Skokan, 
Ján Bogár. 

Obecnými úradníkmi, ktorí sa zúčastňova-
li zasadania obecného zastupiteľstva, boli: Ko-
loman Dzimko, Dr. Adalbert Weisz, Jakub Pito-
ňák, Viliam Scholtz a August Risdorfer.25

Rok 1927 bol volebným rokom, čo sa v Spiš-
skej Belej prejavilo v zvýšenej aktivite politic-
kých strán. 25. septembra usporiadala HSĽS Deň 
Slovače. Predseda miestnej organizácie Bartolo-
mej Pitoňák žiadal Okresný úrad v Kežmarku 
o jeho povolenie. Na programe mali okrem sláv-
nostného rečníka za HSĽS pochod účastníkov 
osláv cez mesto, spievanie národných piesní, 
vystúpenie Ždiarčanov a Lendačanov so svoji-
mi tancami, telocvičné vystúpenie členov telo-
cvičnej jednoty Orol a večer zábava v hoteli Belá 
„až do rána“. Vstupné na denný program boli 3 
koruny, na večernú zábavu 5 korún.26 Na ten istý 
deň pripravovala aj agrárna strana na námestí 
v Spišskej Belej zhromaždenie svojich členov 
a priaznivcov, na ktorom mal vystúpiť zástupca 
strany s prednáškou o hospodárskej a politickej 
situácii v krajine.27 

24. a 25. septembra 1927 bola v Spišskej No-
vej Vsi pripravovaná manifestácia proti akcii 
lorda Rothermera, na ktorú mohli prísť záujem-
covia zo širokého okolia. Táto manifestácia bola 
v podstate organizovaná štátom na viacerých 
miestach Slovenska, železnice mali v uvedené 
dni poskytnúť 50-percentnú zľavu na cestov-
nom, kolektívny lístok mal vybaviť starosta obce 
alebo notár. Prípis s takouto povinnosťou dostal 
aj starosta Spišskej Belej. Zo zachovaných do-
kumentov sa však nedá určiť, či zo Spišskej Be-
lej cestoval niekto do Spišskej Novej Vsi. V tej-
to súvislosti treba povedať, že akcia anglického 
tlačového magnáta lorda Rothermera spočívala 
v uverejnení dvoch článkov v jeho novinách The 
Daily Mail, ktoré podporovali revíziu Trianon-
skej mierovej zmluvy a hraníc Maďarska. Oživil 
tak upadajúce revizionistické hnutie v Maďar-
sku a rozdúchal kampaň, ktorá v Českosloven-
sku, a obzvlášť na južnom území Slovenska, vy-
volávala veľké obavy.28 Akoby aj nie. Veď neboli 
žiadnym tajomstvom požiadavky vplyvného 
verejného činiteľa a vydavateľa novín Budapes-
ti Hírlap Eugena Rákosiho, Rothermerovho in-
formátora, vytvoriť väčšie Maďarsko s 30-milió-
novou maďarskou populáciou tak, že by každý 
Maďar zmaďarizoval aspoň dvoch Nemaďarov, 
no a, samozrejme, posunutím hraníc Maďarska 
do predvojnovej podoby.29 Proti takýmto ašpirá-
ciám sa konali v Československu veľké protes-
ty. Na Slovensku ich organizačne zabezpečovala 
najmä Slovenská liga na Slovensku.

O osem mesiacov neskôr, v septembri 1927 
boli vypísané riadne voľby do obecného zastu-
piteľstva. Okresný úrad v Kežmarku pripome-
nul Notárskemu úradu v Spišskej Belej povin-
nosť všetkých občanov mesta s právom voliť 
zúčastniť sa volieb. Kto by sa volieb nezúčastnil 
bez ospravedlnenia, mohol byť pokutovaný su-
mou od 20 do 500 Kč alebo potrestaný väzením 
od 24 hodín do 1 mesiaca.30

Mechanizmus volieb do obecného zastupi-
teľstva bol takýto: 22. septembra 1927 bola vy-
vesená vyhláška o vypísaní volieb. V Spišskej 
Belej, a v podstate takmer na celom Spiši, bola 
vyhláška písaná v slovenčine a nemčine. Na nej 
bol uvedený termín volieb a oznam, že 14 dní 
pred voľbami budú v obecnej úradovni tri ho-
diny denne zverejnené zoznamy voličov. Tie si 
mohli občania Spišskej Belej prezrieť, skontrolo-
vať a doplniť chýbajúce údaje, či mená zabudnu-
tých voličov. Zo zoznamu však nesmeli nikoho 
vyškrtnúť. Kandidačné listiny mali byť podané 
najneskôr do 2. októbra 1927 do 12.00 hod. Mu-

25  Tamže, fond Obecný notársky úrad Spišská Belá, Zá-
pisnice o zasadnutí obecného zastupiteľstva mesta 
Spišská Belá v r. 1927. Zápisnica spísaná v zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva mesta Spišskej Belej dňa 
4. marca 1927 vydržiavaného.

26  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, šk. 4. 
Uzavretie žiadosti Predsedníctva Slovenskej ľudovej 
strany v Sp. Belej o povolenie národnej slávnosti Slo-
vače v Sp. Belej dňa 25. IX. 1927, č. 8381/1927 adm.

27  Tamže, fond Spišská Belá, šk. 4. Ohláška sekretariá-
tu Republikánskej strany zemedelského a maloroľ-
níckeho ľudu v Spišskej Novej Vsi na deň 25./9. 1927 
o 13½ hod. vo Spišskej Belej, č. 8517/1927 adm.

28  SETON-WATSON, Robert Wiliam: Treaty Revision 
and The Hungarian Frontiers. London 1934, s. 50 – 53.

 Maďarskí revizionisti vystúpenie lorda Rothermera 
privítali s neskrývanou dávkou nadšenia. Dr. Föl-
deši, bývalý minister poľnohospodárstva v Maďar-
sku, napísal 16. mája 1928 v novinách Pester Lloyd, 
že lord Rothermere svojimi článkami uskutočnil po-
dobný akt ako Martin Luther, keď na dvere kostola 
vo Wittembergu pribil svoje tézy. Vydavateľ a drama-
tik Eugen Rákosi použil prirovnania so Sv. Trojicou, 
keď Otec (Rothermere) poslal svojho Syna (Esmonda 
Harmswortha) do Maďarska a Svätého Ducha bolo 
možné vidieť vznášať sa nad jeho hlavou (s. 50).

29  SETON-WATSON, Robert Wiliam: c. d., s. 51.
30  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, šk. 4. Voľ-

by do obcí, trestanie pre nesplnenie volebnej povin-
nosti, č. j. 20390/1927.
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seli obsahovať názov politickej strany, prípadne 
volebnej skupiny (vytvorenej koalície), zoznam 
kandidátov, ktorý mohol mať najviac o polovi-
cu viac osôb ako malo byť zvolených do zastu-
piteľstva. V Spišskej Belej, ktorá mala 30-členné 
obecné zastupiteľstvo, mohla politická strana 
navrhnúť najviac 45 kandidátov. Nakoniec mal 
byť označený zmocnenec a jeho náhradník, kto-
rý uvedenú stranu alebo skupinu zastupuje. Na 
kandidačných listinách musel byť vlastnoručný 
podpis kandidáta, že súhlasí so svojou kandi-
dátkou. Ak chceli politické strany vyslať svojho 
zástupcu do volebnej komisie, museli najmenej 
8 dní pred voľbami nahlásiť obecnému úradu 
meno svojho zástupcu.31 

7. októbra 1927 bola vyvesená vyhláška, kto-
rá v súlade s paragrafom 30 obecného volebné-
ho poriadku dávala na všeobecnú známosť, že 
voľby do obecného zastupiteľstva sa uskutočnia 
v nedeľu 16. októbra 1927 na dvoch miestach, 
a to v Mestskom dome a v hoteli Belá.

Voľby pripravovala miestna komisia. Na jej 
čele bol starosta Spišskej Belej Bartolomej Pito-
ňák. Členmi boli Ján Somora, Jozef Fedor, Jozef 
Slodička, Fridrich Maspet, Ján Zoričák, Bohdan 
Frešo a Roman Vaverčák. 

Do volieb do mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Belej chceli ísť tieto strany a volebné 
skupiny: Československá sociálnodemokratická 
strana, Hlinkova slovenská ľudová strana, Ko-
munistická strana Československa, Republikán-
ska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu, 
Spišskonemecká strana, volebná skupina česko-
slovenských zamestnancov a robotníkov, Strana 
chudoby v Spišskej Belej, Židovská strana.

Predvolebné a volebné koalície boli v obec-
ných voľbách úplne iné ako koalície do parla-
mentu či župy. Tu mali inú logiku, lebo jednot-
livé strany v každej konkrétnej obci sledovali 
vlastné lokálne ciele a dobre vedeli, ktoré poli-
tické strany môžu byť pritom ich spojencami ale-
bo odporcami, resp. ktorí členovia týchto strán. 
Koalície mali teda vyslovene pragmatický cha-
rakter a nešlo v nich o odraz záujmov tzv. veľkej 
politiky, ale o odraz miestnych záujmov. Napr. 
8. októbra 1927 vydala Židovská strana vyhlá-
senie obecnému úradu, že svoju kandidátku pre 
obecné voľby spojila so Spišskonemeckou stra-
nou32, s ktorou vytvorila volebný blok, ale pri 
voľbách starostu a jeho námestníkov o mesiac 
neskôr už bola v bloku s HSĽS a agrárnou stra-
nou. Druhý volebný blok vytvorili Strana čs. za-
mestnancov a robotníkov, agrárna strana a Čs. 
sociálna demokracia. Ostatné strany šli do vo-

lieb samostatne. Ako ukázali výsledky volieb, 
v Spišskej Belej mali silnú pozíciu Nemci, ktorí 
sa združili na etnickom základe (ZDP). Ten bol 
rozhodujúci, len v menšej miere to boli sociálne 
a profesijné hľadiská. Agrárna strana, ktorá re-
prezentovala roľnícke záujmy, v Spišskej Belej 
prepadla. Lepšie na tom bola KSČ, kde nachá-
dzame aj Slovákov, aj Nemcov a Židov. Druhým 
rozhodujúcim faktorom vo voľbách bola konfe-
sionalita. V Spišskej Belej bolo v 20. rokoch 1890 
rímskokatolíkov, 39 gréckokatolíkov, 901 evan-
jelikov, 7 kalvíni, 177 izraelitov.33 To sa odrazilo 
aj vo volebných preferenciách. Druhou najsilnej-
šou stranou bola v Spišskej Belej HSĽS, ktorú vo-
lilo slovenské katolícke obyvateľstvo. Evanjelik-
mi boli väčšinou Nemci. Nemeckí katolíci dali 
svoje hlasy ZDP, prípadne KSČ. Židia dávali hla-
sy najmä Židovskej strane a niekoľko hlasov sa 
rozdelilo medzi KSČ a Stranu čs. zamestnancov 
a robotníkov.

V Spišskej Belej mali jednotlivé strany takéto 
kandidačné listiny34:

Za Československú sociálnodemokratickú 
stranu kandidovali len dvaja: Pavel Skokan (zá-
močník v tabakovej továrni), ten bol aj splno-
mocnencom strany, a Emil Schmeiss (zámočník 
v tabakovej továrni), ktorý bol jeho náhradní-
kom. Podpismi ich podporilo 14 voličov.

Volebná skupina československých zamest-
nancov a robotníkov navrhovala týchto kandi-
dátov: Karel Pavelka (úradník tabakovej továr-
ne), František Březina (dôchodkový referent 
a prednosta úradu v Spišskej Belej), Pavel Gur-
ník (robotník), Štefan Liška (strojvedúci), Jozef 
Červinek (podúradník tabakovej réžie), Jakub 
Kupský (vojnový poškodenec), Tomáš Pisarčík 
(traťový pomocník), Josef Rýdel (zriadenec ta-
bakovej réžie), Samuel Bretz (podúradník taba-
kovej réžie). Splnomocnencom tejto skupiny bol 
Jozef Michálek a náhradníkom Jozef Červinek. 
Podpismi ich podporilo 18 voličov.

Hlinkova slovenská ľudová strana kandido-
vala týchto členov: Michal Čarnogurský (hostin-
ský), Bohdan Frešo (správca školy), Bartolomej 
Pitoňák (roľník), Andrej Mlynarčík (drevorobot-

31  Tamže, fond Spišská Belá, šk. 4. Vyhláška o vypísaní 
voľby.

32  Tamže, fond Spišská Belá, šk. 4. Prehlásenie Židov-
skej strany z 8. októbra 1927 Obecnému úradu.

33  Statistický lexikon obcí v Republike Českosloven-
skej. III. Slovensko. Praha 1927, s. 103.

34  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, šk. 4. 
Kandidačné listiny jednotlivých politických strán.
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ník), Ján Zoričák (roľník), Mikuláš Čizik (roľník), 
Pavel Kubík (roľník), Jozef Slodička (roľník), Ignác 
Siska (roľník), Andrej Kostka (robotník), Michal 
Bizub (roľník), Juraj Michlík (roľník), Ján Andráš 
st. (roľník), Mária Čarnogurská (robotníčka), Pe-
ter Olekšák (roľník), Jozef Pataky (roľník), Michal 
Pavličko (roľník), Viktor Šupik (úradník v dô-
chodku), Samuel Šelep (robotník na píle), Jakub 
Olekšák (robotník), Katarína Tilešová (domáca), 
Andrej Kovalčík (robotník), Gregor Slodička (roľ-
ník), Eduard Oľšavský (roľník), Michal Pisarčík 
(roľník), Jozef Budzak (roľník), Ján Marchevka 
(železničiar), Ján Svitana (roľník), Simon Bekeš 
(robotník v tabakovej továrni), Ján Heldák (roľ-
ník). Spolu 30 kandidátov. Ich splnomocnencom 
bol Bohdan Frešo a náhradníkom Ján Zoričák.

Komunistická strana Československa mala 
týchto kandidátov: Ján Bogár (robotník), Johan 
Brejka (robotník), Michal Mittura (robotník), Ju-
raj Istoczi (kurič), Gustáv Girgasch (robotník), 
Žofia Kojšáková (robotníčka), Zuzana Gorna 
(robotníčka), Simon Bekeš (mäsiar), Ilona Rege-
cová (robotníčka), Katarína Dudová (domáca), 
Johan Mlak (robotník), Johan Kotsch (robotník). 
Splnomocnencom bol Ján Bogár.

Republikánska strana zemedelského a ma-
loroľníckeho ľudu mala v r. 1927 týchto kandi-
dátov: Michal Olekšák (roľník) a Ignác Adamjak 
(hostinský). M. Olekšák bol aj splnomocnencom. 
Podpismi ich podporilo takmer 40 občanov.

Strana chudoby v Spišskej Belej mala týchto 
kandidátov: Jozef Fodor (stavebník), Juraj Istoczi 
starší (tehlár v Spišskej Belej). Jej splnomocnen-
com bol Michal Olekšák (roľník) a náhradníkom 
Šándor Petrovský (dielovedúci). 33 voličov ich 
podporilo svojimi podpismi. Podľa mien sa dá 
usúdiť, že to boli aj Slováci, aj Nemci a Židia.

Spišskonemecká strana kandidovala týchto 
členov: Karl Roth (hostinský), Geza Gretzmacher 
(obchodník), Dr. Friedrich Gabriel (lekár), Julius 
Hoffmann st. (gazda), Georg Gabriel (úradník), 
Julius Schütz ml. (gazda), Dr. Desiderius Szuto-
risz (bankový úradník), Roman Hornicsak (ko-
váč), Adolf Koch (gazda), Julius Gabriel (gazda), 
Johann Kotsch (učiteľ), Julius Haasz (učiteľ), Emil 
Mayer (murár), Wilhelm Hoffmann (sladovník), 
Viktor Frank (zámočník), Friedrich Lang (jar-
močník), Julius Jachmann (kožušník), Wilhelm 
Schmeisz (gazda), August Novajovsky (tkáč), 
Daniel Duffala (dielovedúci), Arthur Teltsch, 

Tobias Jachmann, Andreas Braun, Friedrich 
Mayer, Friedrich Koch, Friedrich Frank, August 
Riszdorfer, Karl Riszdorfer, Jakob Fedor, Otto 
Greb, Hermann Schleifer. Splnomocnencom 
strany bol Wilhelm Schroeder, jeho náhradní-
kom Julius Gabriel. Spolu 32 kandidátov.

Židovská strana mala týchto kandidátov: 
Anton Kleinberger (fabrikant), Moritz Szabo 
(drevársky úradník), Nathan Fridmann (majiteľ 
domu), Moritz Immergut (obchodník), Alfred 
Federmann (drevársky úradník). Splnomocnen-
com strany bol Anton Kleinberger a jeho ná-
hradník Moritz Szabo. Podpismi ich podporilo 
35 občanov Spišskej Belej, všetko Židov.

Voľby sa konali 16. októbra 1927 v dvoch vo-
lebných obvodoch: Prvý volebný obvod mal vo-
lebnú miestnosť v Mestskom dome, druhý vo-
lebný obvod v hoteli Belá. Výsledky volieb boli 
takéto: Najviac hlasov získala Spišskonemecká 
strana – 612 (13 mandátov), ktorá mala aj v pr-
vom, aj v druhom volebnom obvode približne 
rovnako vysoký počet hlasov. Na 2. mieste bola 
HSĽS – 398 hlasov (8 mandátov), na 3. mieste 
bola KSČ – 219 hlasov (4 mandáty), na 4. mieste 
bola Židovská strana – 102 hlasov (2 mandáty), 
na 5. mieste Strana čs. zamestnancov a robotní-
kov – 98 hlasov (2 mandáty), na 6. mieste obstála 
Strana chudoby – 27 hlasov (žiadny mandát), na 
7. mieste bola agrárna strana – 17 hlasov (1 man-
dát), na 8. mieste bola Čs. sociálnodemokratická 
strana – 11 hlasov (bez mandátu). Voliči, ktorých 
bolo 1630 a z ktorých sa volieb zúčastnilo 1485 
osôb, odovzdali 1480 platných hlasov. Na ich zá-
klade bolo potom zostavené 30-členné obecné 
zastupiteľstvo v takomto zložení: Karel Pavel-
ka, František Březina (za Stranu čs. zamestnan-
cov a robotníkov), Michal Čarnogurský, Bohdan 
Frešo, Bartolomej Pitoňák, Andrej Mlynarčík, 
Ján Zoričák, Mikuláš Čizik, Pavel Kubík, Jozef 
Slodička (za HSĽS), Ján Bogár, Johan Brejka, Mi-
chal Mittura, Juraj Istoczi (za KSČ), Anton Klein-
berger, Moritz Szabo (za Židovskú stranu), Karl 
Roth, Geza Gretzmacher, Dr. Friedrich Gabriel, 
Julius Hoffmann st., Georg Gabriel, Julius Schütz 
ml., Dr. Desiderius Szutorisz, Roman Hornicsak, 
Adolf Koch, Julius Gabriel, Johann Kotsch, Julius 
Haasz, Emil Mayer (za Spišskonemeckú stranu) 
a Michal Olekšák (za agrárnu stranu).35

Priebeh volieb o niekoľko dní nato spo-
chybnil Jozef Fodor, ktorý 24. októbra 1927 na-
písal sťažnosť obecnému úradu. V nej uviedol, 
že v Mestskom dome členka ZDP, ktorá bola vo 
volebnej komisii, mala prehľad o tom, kto ako 
hlasuje, a tak sa mnohí, najmä mestskí zamest-

35  Tamže, č. j. 4883/1927 adm. Vyhláška. Členovia za-
stupiteľstva – Mitglieder der Vertretung.
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nanci, obchodníci a sluhovia báli hlasovať podľa 
svojho presvedčenia z obavy, že by po voľbách 
alebo prišli o svoje miesta, alebo by nedostali li-
cencie. V druhom volebnom obvode zas, podľa 
neho, nemali byť uznané dva hlasy pre HSĽS, 
lebo neboli v obálke.36 Jeho sťažnosť nebola ak-
ceptovaná a vo vyhláške o výsledkoch volieb 
boli už na druhý deň – 17. októbra 1927, zverej-
nené mená členov nového zastupiteľstva.

Voľby starostu a jeho námestníkov sa konali 
17. novembra 1927. V týchto voľbách na post sta-
rostu kandidoval reprezentant Spišskonemec-
kej strany Karl Roth. Na post jeho námestníka 
bývalý starosta Bartolomej Pitoňák.37 Na post 2. 
námestníka kandidoval Karol Pavelka. Voľbu 
riadil najstarší člen obecného zastupiteľstva Dr. 
Friedrich Gabriel zo skupiny ZDP. Členmi vo-
lebnej komisie boli František Březina, Ján Brejka, 
Bohdan Frešo, Anton Kleinberger, Ján (Johann) 
Kotsch a Michal Olekšák.38

V týchto voľbách boli z členov novozvole-
ného zastupiteľstva vytvorené dve volebné zo-
skupenia, tzv. „volebné skupiny“. K. Roth bol za 
volebnú skupinu ZDP, ktorá šla do volieb s ko-
munistami a volebnou skupinou čs. robotníkov 
a zamestnancov, získal 19 hlasov. Ďalšiu sku-
pinu, ktorá presadzovala B. Pitoňáka, tvorila 
HSĽS, Židovská strana a agrárna strana, o čom 
svedčí aj oficiálne vyhlásenie s menom kandidá-
ta. Za Židovskú stranu je podpísaný Anton Kle-
inberger. Vo voľbách získal B. Pitoňák 11 hlasov 
(nadpolovičnú väčšinu tvorilo už 10 hlasov), K. 
Pavelka získal 19 hlasov.

Starosta a obecné zastupiteľstvo tak ako 
v uplynulých rokoch, aj po voľbách riešili kaž-
dodenné záležitosti mesta. V r. 1928 si obyvate-
lia Spišskej Belej pripomenuli 10. výročie vzniku 
ČSR. Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo 
rozhodlo, že pri evanjelickom kostole vybudu-
je Jubilejný sad, čo sa aj uskutočnilo. 28. októb-
ra 1928 si slovenskí obyvatelia mesta uvedené 
výročie slávnostne pripomenuli. Zápisy, ktoré 
máme k dispozícii, nehovoria o nemeckých spo-
luobčanoch a ich prijatí tohto výročia. Len zápis 
v Pamätnej knihe Spišskej Belej, ktorý na strane 31 
urobil slovenský kronikár, naznačuje, že šlo skôr 
o jednostrannú slovenskú, resp. československú 
záležitosť.

Národné povedomie slovenskej časti mesta 
posilnil o rok neskôr Andrej Hlinka. Do Spiš-
skej Belej však prišiel v čase smutných udalostí, 
keď vyhoreli domy na Letnej ulici. Zašiel medzi 
ľudí, ktorí vyhoreli, postihnutým daroval 1000 
korún a požiadal poslancov za HSĽS, aby inter-

venovali vládu a žiadali pre pohorelcov štátnu 
podporu.39 Aj v neskorších rokoch Hlinka nav-
štívil mesto. V jeseni 1931 bol súkromne u miest-
neho rímskokatolíckeho farára Dr. Jána Polláka 
a v septembri 1934 v rámci veľkej manifestácie 
HSĽS posvätil zástavu telocvičnej jednoty Orol. 
Andreja Hlinku slovenské rímskokatolícke oby-
vateľstvo mesta obdivovalo a malo k nemu pozi-
tívny vzťah. Po manifestácii HSĽS naplánovali 
dokonca futbalový zápas medzi domácim klu-
bom Š. K. Liga a XI. organizáciou Orla z Levoče 
o Hlinkov strieborný pohár. Miestne mužstvo zví-
ťazilo a radosť z pohára, ktorý bol spätý s Hlin-
kovým menom, bola taká veľká, že začala vážne 
prekážať niektorým českým členom Š. K. Liga, 
ktorí z nej dokonca vystúpili.40 Hlinkove návšte-
vy Spišskej Belej, hoci neboli veľmi časté, predsa 
len posilnili pozície miestnej organizácie HSĽS, 
ktorá sa v meste postupne stala najsilnejšou slo-
venskou politickou stranou, čo sa vždy explicit-
ne prejavilo vo voľbách.

27. septembra 1931 sa uskutočnili ďalšie voľ-
by do obecného zastupiteľstva a 17. novem-
bra obecné zastupiteľstvo volilo starostu a jeho 
dvoch námestníkov. Karl Roth bol opäť zvolený 
do úradu starostu. Prvým námestníkom sa stal 
Michal Begalla za HSĽS, ktorý v r. 1923 kandi-
doval do obecného zastupiteľstva za Spojené slo-
venské strany, druhým námestníkom bol Ľudo-
vít Fodor za KSČ.

V 30. rokoch sa začali na Slovensku aktivizo-
vať viaceré nacionalistické prúdy. Platilo to nie-
len o Maďaroch, ale aj o Nemcoch, ktorí však na 
Spiši ešte stále inklinovali k promaďarským sta-
noviskám. Okrem nich sa na severovýchodnom 
Slovensku aktivizovali aj Rusíni a Ukrajinci, 
ktorí zas požadovali od československej vlá-
dy, aby sa krajinská hranica medzi Slovenskom 
a Podkarpatskou Rusou posunula na západ až 
po rieku Poprad a zahrnula tak do autonómnej 

36  Tamže, Odvolanie Jozefa Fodora, obyvateľa a voliča 
veľobce Spišskej Belej o zrušenie voľby do obecného 
zastupiteľstva velobce Sp. Belej konanej dňa 16. ok-
tóbra 1927.

37  V Pamätnej knihe mesta Spišská Belá kronikár píše 
o Bartolomejovi Pitoňákovi, že bol starostom mesta 
až do roku 1931. Pozri: A MÚ SB: Pamätná kniha..., 
s. 29.

38  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, 1923, šk. 
4. Zápis o voľbe obecného starostu, námestníkov 
a radných v Spišskej Belej, konanej dňa 17. novembra 
1927.

39  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 68.
40  Tamže, s. 69.
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Podkarpatskej Rusi, ktorá bola súčasťou ČSR, 
všetko územie, na ktorom žilo rusínske a ukra-
jinské obyvateľstvo.41 A nielen to. Mnohí grécko-
katolícki kňazi, ale aj učitelia rusínskej národ-
nosti neskrývali svoju promaďarskú orientáciu, 
v mnohých prípadoch vyvierajúcu zo sklamania 
z československej vlády, ktorá neplnila svoje sľu-
by dané Rusínom. Ale ani Poliaci nezabudli na 
svoje ašpirácie pripojiť najmä Spiš k Poľsku. Na 
prelome 20. a 30. rokov sa začalo ukazovať, že 
nielen juh Slovenska, ale aj sever môže byť národ-
nostne destabilizovaný. Vznikali obavy, aby slo-
venské obyvateľstvo, ktoré bolo vystavené rôznej 
presne cielenej propagande, nerezignovalo a ne-
ostalo pasívne v týchto stále sa komplikujúcich 
časoch. Pripomeňme, že v Spišskej Belej do kon-
ca roku 1918 sa v neslovenskom duchu pôsobilo 
na miestne obyvateľstvo aj cez jednotlivé cirkvi 
– cez katolícku i evanjelickú. Kázne sa odbavova-
li maďarsky, piesne sa spievali nemecky, omša sa 
slúžila latinsky.42 V školách sa vzdelanie dostá-
valo v maďarčine a v uhorskom štátnom duchu. 

A trvalo to desiatky rokov, počas ktorých sa zo 
slovenského obyvateľstva vytláčal pocit národnej 
hrdosti i národného vedomia. Radikálna zmena 
sa teda nedala a ani nemohla udiať zo dňa na deň. 
Aj na to bol potrebný čas naplnený činorodou 
prácou v slovenskom národnom duchu. Posilniť 
slovenský živel i na Spiši si zobrala za úlohu Slo-
venská liga, ktorá tu, ako aj na celom východnom 
Slovensku, už mala niekoľko miestnych organi-
zácií, dobovo označovaných ako zbory Sloven-
skej ligy. V r. 1932 takýto zbor založila v Spišskej 
Belej pod poradovým číslom 306 a s oficiálnym 
názvom 306. zbor Slovenskej ligy.43 Jeho úlohou 
bolo prostredníctvom rôznych kultúrno-výchov-
ných aktivít posilňovať slovenské národné pove-
domie, aktivizovať slovenské obyvateľstvo najmä 
v tých mestách a dedinách, kde žilo aj s neslo-
venským obyvateľstvom. Takýmto mestom bola 
teda aj Spišská Belá. Predsedom 306. zboru Slo-
venskej ligy v Spišskej Belej bol Roman Vaverčák, 
podpredsedom Ignác Siska, tajomníkom Imrich 
König, pokladníkom Štefan Mišura.

Podľa sčítania obyvateľstva v r. 1930 mala 
Spišská Belá 3690 obyvateľov. Z toho bolo pri-
bližne 2161 Slovákov (v dobovom označení Če-
choslovákov, v tomto počte boli zahrnutí aj Česi, 
ktorí žili v Spišskej Belej), 1269 Nemcov, 10 Ru-
sínov (v dobovej terminológii Rusov), 31 Maďa-

41  Pozri bližšie: ŠVORC, Peter: Krajinská hranica medzi 
Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojno-
vom období (1919 – 1939). Prešov : Universum, 2003.

42  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 57.
43  Tamže, s. 42. 

Pamätná kniha mesta Spišská Belá – slovenský zápis. 
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

Pamätná kniha mesta Spišská Belá – nemecký zápis. 
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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rov a 42 Židov. Štatistika tu evidovala ešte 177 
cudzincov.44 

V r. 1932 vyšlo Vládne nariadenie zo 17. novem-
bra 1932 o pamätných knihách obecných, ktoré ukla-
dalo všetkým obecným úradom založiť a viesť 
pamätnú knihu obce, teda kroniku od r. 1933, 
ak už takúto kroniku obec nemala. Úlohou obce 
bolo založiť letopiseckú komisiu, ktorá by dozera-
la na vedenie pamätnej knihy i na to, aby v nej 
boli zaznamenané všetky dôležité udalosti bez 
straníckeho, konfesionálneho a národnostného 
skreslenia, teda pravdivo. Členmi letopiseckej 
komisie mali byť starosta obce a dvaja členovia. 
V prípade, že obec mala 20 % a viac obyvateľov 
inej národnosti, mal byť v letopiseckej komisii aj 
príslušník národnostnej menšiny. Pamätná kni-
ha mala byť opečiatkovaná obecnou pečiatkou 
na každej desiatej strane a na začiatku mala mať 
obecnú pečať. Uložená mala byť na bezpečnom 
mieste na obecnom úrade. K dispozícii bola kro-
nikárovi, ktorý ju viedol, a letopiseckej komisii. 
Ostatní občania a záujemcovia mohli do nej na-
hliadnuť len so súhlasom obecnej rady po vypo-
čutí stanoviska kronikára. Raz za tri roky mala 
byť vystavená na obecnom úrade, aby sa mohli 
do nej pozrieť aj ostatní občania.

Na konci každého roku mala komisia po-
dať obecnému zastupiteľstvu správu o vedení 

kroniky. Ak by sa však v názore na hodnotenie 
udalosti kronikár a letopisecká komisia nevede-
li zhodnúť, mala o tom, ako bude udalosť zazna-
čená, rozhodnúť obecná rada a ak by ani ona ne-
bola schopná rozhodnúť, malo to urobiť obecné 
zastupiteľstvo. Ako vidieť, štát prikladal histórii, 
a to aj obecnej, veľký význam. Preto žiadal, aby 
kronikári pozbierali materiál i z obdobia 1. sve-
tovej vojny a vzniku ČSR v r. 1918 a údaje o nich 
potom zapísali do kroniky. Vo vládnom naria-
dení sa nepísalo, akým jazykom má byť kronika 
vedená, ale predpokladalo sa, že to bude jazyk 
štátny – „československý“, na Slovensku jazyk 
slovenský.

Vládne nariadenie dávalo možnosť viacerým 
obciam spojiť sa a mať jednu kroniku a jedné-
ho kronikára. V Spišskej Belej bol však opačný 
problém. Jasné bolo, že pamätná kniha má byť 
písaná v slovenskom jazyku, no obecné zastupi-
teľstvo malo silné zastúpenie tunajších Nemcov, 
ba i samotný starosta bol nemeckej národnosti. 
Nemecké obyvateľstvo malo okrem toho silné 

44  Štatistický lexikon obcí v krajine Slovenskej. Vydaný 
ministerstvom vnútra a Štátnym úradom štatistic-
kým na základe výsledkov sčítania ľudu z 1. decem-
bra 1930. Praha 1936, s. 32.

Telocvičná jednota Orol v Spišskej Belej oslávila 23. IX. 1934 svoje 10-ročné jestvovanie oslavou posviacky novej spolkovej zástavy. 
Posviacku vykonal Msg. Andrej Hlinka z Ružomberka. Privítanie: dr. Pitoniak – pravotár z Kežmarku, 

J. Begalla – podstarosta obce. Školská kronika
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spoločenské pozície a zdá sa, že s takouto mož-
nosťou nebolo spokojné. Dôvodov bolo viac a ur-
čite spišskobelianskym Nemcom šlo aj o prestíž 
v meste. A tak v Spišskej Belej bola pamätná 
kniha písaná aj po slovensky, aj po nemecky. Od 
prvej strany ju písal slovenský kronikár a od po-
lovice knihy nemecký.

Zvolená bola letopisná komisia, ktorú tvoril 
Karl Roth, starosta, Roman Vaverčák za agrárnu 
stranu a Juraj/Georg Gabriel za ZDP. Za sloven-
ského kronikára bol 28. júna 1933 zvolený Ko-
loman Dzimko, obecný referent, za nemeckého 
kronikára Július Hirschmann, miestny evanjelic-
ký farár. Koloman Dzimko bol rodákom zo Spiš-
skej Novej Vsi, v Spišskej Belej pôsobil od r. 1920. 
Mal za sebou ruské zajatie počas 1. svetovej voj-
ny i dôstojnícku školu vo Fiume a tiež prácu že-
lezničného výpravcu. Július Hirschmann pôso-
bil v Spišskej Belej od r. 1931 a samotný Dzimko 
ho charakterizoval ako milého človeka. Koloman 
Dzimko viedol pamätnú knihu do roku 1935, od 
r. 1936 sa stal kronikárom Imrich König.45

Kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali 
v meste, mali v 30. rokoch národný, ale aj politic-
ký podtext. Takým bol napr. katolícky deň 19. júla 
1936, ktorý usporiadali miestne katolícke spolky 
a na ktorý prišlo takmer 4000 ľudí. Bol spojený 
so zhromaždením robotníkov, ktorí patrili ale-
bo inklinovali ku kresťanskému odborovému 
združeniu. Večer sa uskutočnila akadémia za 
účasti miestnej organizácie Orol a Štúrovho di-
vadelného krúžku. 

V Spišskej Belej pôsobili dve telocvičné orga-
nizácie – Orol a Sokol, ktoré mali politické poza-
die, stupňujúce sa najmä v 30. rokoch. Staršou 
bola telocvičná jednota Sokol, ktorá v Spišskej 
Belej vznikla v r. 1921. Jej prvým predsedom bol 
František Mrázek. V 30. rokoch mal Sokol v mes-
te 47 členov a 18 dorastencov. Na Slovensku So-
kol pôsobil od r. 1919, hoci jeho korene siahajú 
až do r. 1871 do Martina. Politickú podporu mal 
u centralistických politických strán (napr. agrár-
na strana, národní socialisti). Aj keď nebol kon-
fesionálne vyhranený, predsa len sa k nemu viac 
prikláňalo nekatolícke obyvateľstvo. Zameriaval 
sa na upevňovanie československej štátnosti.

Orol, ktorý vznikol v Spišskej Belej v ro-
ku 1923 z iniciatívy rímskokatolíckeho kaplána 
J. Cehulu, mal v 30. rokoch 80 členov a 205 doras-
tencov. Jeho predsedom (starostom) bol A. Mly-

narčík. Táto telocvičná organizácia vznikla v ro-
ku 1909 na Morave a v Čechách, na Slovensko sa 
dostala v r. 1919 a o rok neskôr sa stala súčasťou 
Medzinárodnej únie katolíckych spolkov pre 
telesnú kultúru. Na Slovensku bol Orol a jeho 
miestne organizácie pod politickým vplyvom 
HSĽS a Andrej Hlinka bol jeho čestným pred-
sedom.

V lete 1937 zomrel dlhoročný starosta Spiš-
skej Belej Karl Roth. Do najbližších obecných 
volieb viedol obecný úrad 1. námestník staros-
tu Michal Begalla z HSĽS. Voľby boli vypísané 
na 16. novembra 1937. Predvolebný čas vypĺňa-
li rokovania o budúcom starostovi medzi naj-
silnejšími politickými subjektmi v meste, HSĽS 
a Spišskonemeckou stranou (ZDP). Za HSĽS bol 
navrhovaný M. Begalla a za ZDP Georg Gabriel. 
V meste sa rozpútal boj, ktorý ho rozdelil na dve 
časti. Politické strany oslovovali miestne organi-
zácie ostatných politických strán, ktoré v Spiš-
skej Belej nemali veľké zastúpenie a ani voličov, 
v snahe získať hlasy pre svojich kandidátov pri 
voľbe starostu. 17 hlasov z 30 získal vo voľbách 
kandidát ZDP Georg Gabriel. Pomohli mu hlasy 
agrárnej strany, Židovskej strany a komunistov. 
M. Begalla z HSĽS dostal 13 hlasov a rozčarova-
ný odišiel zo zastupiteľstva aj s ostatnými člen-
mi HSĽS, ktorí boli v obecnom zastupiteľstve. To 
pokračovalo v rokovaní aj bez nich a zvolilo za 
1. námestníka Ľudovíta Fodora z KSČ a za 2. ná-
mestníka starostu Štefana Mišuru z agrárnej 
strany.46 Michal Begalla však viedol obecný úrad 
naďalej, kým neboli výsledky nových volieb po-
tvrdené okresným úradom.

V prelomovom roku 1938

Spišskú Belú však onedlho čakali nové obecné 
voľby, ktoré sa konali 12. júna 1938. Odohráva-
li sa v období stupňujúceho sa medzinárodného 
i vnútropolitického napätia, ktoré sa prenáša-
lo aj do miest a dedín v Československu. Spiš-
ská Belá nebola výnimkou. Pravda, na miestnej 
úrovni mali politické zápasy, politické koalície 
neraz úplne odlišnú podobu, akú mali v pod-
mienkach veľkej politiky. A tak vznikali koalí-
cie, ktoré by sa cez prizmu veľkej politiky ani 
nedali vysvetliť. Vcelku platilo aj v Spišskej Be-
lej, že sa začali formovať bloky čechoslovakistic-
ké a autonomistické, hoci v ich obecnej politike 
otázka existencie nezmeneného Československa 
či otázka slovenskej autonómie neboli jedinými 
dôvodmi, ktoré ich posúvali do týchto blokov.

45  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 53.
46  Tamže, s. 59.
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Rozdelenie mesta pretrvávalo ďalej, ale v ro-
ku 1938 sa toto delenie ešte prehĺbilo. Napä-
tie existovalo medzi slovenským a nemeckým 
obyvateľstvom, ale aj medzi samotnými Slovák-
mi a potom už aj medzi Nemcami. Miestna or-
ganizácia HSĽS vedená Ignácom Siskom bola 
v ostrej opozícii voči miestnej organizácii Čes-
koslovenskej národno-socialistickej strany, re-
prezentovanej J. Štefaniakom. Súperiace strany 
sa hanlivo označovali, vyhlasovali tých druhých 
za vlastizradcov a pod. Kronikár Spišskej Belej 
o tom napísal: „Ozaj, boj to bol. Ale boj nenávisti 
a osočovania. Ako by boli všetci ostatní zabudli, že sú 
tiež Slováci a katolíci.“47

V nemeckom tábore súperili Spišskonemecká 
strana a Karpatonemecká strana (Karpathende-
utsche Partei, KDP), ktorá na Slovensku vznikla 
v r. 1929 ako Karpathendeutsche Volksgemein-
schaft a ktorá od r. 1935 vystupovala už ako sa-
mostatná strana. Vznikla z iniciatívy bratislav-
ského teológa Rolanda Steinackera a spišského 
továrnika Karla Manouscheka. Jej cieľom bolo 
zjednotenie Nemcov na Slovensku a ich orien-
tácia na Nemecko a nie na Maďarsko, ku ktoré-
mu slovenskí Nemci ešte stále inklinovali, naj-
mä tí, ktorí žili na Spiši. Karpatonemecká strana 
mala silný protimaďarský postoj, ktorý ju v ce-
loslovenskom meradle zbližoval s HSĽS. Najťaž-
šie sa však presadzovala na Spiši. V októbri 1938 
sa pretvorila na Nemeckú stranu na Slovensku 
a potom sa zlúčila so Sudetonemeckou stranou. 
Po r. 1938 bol jej oficiálny názov Sudetonemec-
ká a karpatonemecká strana a jej predsedom sa 
stal Konrad Henlein. Od r. 1937 stál na čele KDP 
Franz Karmasin.48 Oslabilo ich vydelenie ľavicovo 
orientovaných občanov, ktorí založili miestnu or-
ganizáciu Nemeckej sociálno-demokratickej stra-
ny a niektorí z nich boli už dávno členmi KSČ.

Ak do r. 1938 spišskobelianski Nemci tvorili 
relatívnu jednotu, ktorá sa vždy úspešne preja-
vila v obecných voľbách, tak vo voľbách v r. 1938 
to už neplatilo. Ich rozháranosť ich navzájom 
oslabila tak, ako celé medzivojnové obdobie 
oslabovala slovenskú časť Spišskej Belej jej poli-
tická rozháranosť. Spišskobelianski Nemci, ktorí 
sa stali členmi Karpatonemeckej strany a inkli-
novali k nacionálno-socialistickým ideám, boli 
po májových voľbách 1938 pobúrení správaním 
sa Spišskonemeckej strany, odmietajúcej zjedno-
tenie všetkých Nemcov na Slovensku, a teda aj 
na Spiši pod hlavičkou Karpatonemeckej stra-
ny. Otvorene a jasne to povedal predseda miest-
nej organizácie KDP Gejza Schmeisz na verejnej 
schôdzi strany 2. júna 1938 v hoteli Belá.49 V tom 

čase predáci KDP v Spišskej Belej miernili svo-
jich radikálnych členov v ich správaní sa voči 
Slovákom a vyzývali ich, aby sa zdržali provo-
kácií, „lebo cieľom strany je s tunajšími Slovákmi 
dobre nažívať a spolupracovať“.50

Treba však povedať, že nebola to len národ-
nosť, ktorá rozdeľovala spišskobelianskych ob-
čanov, ale aj ich politické smerovania a sociálna 
situácia. Platilo to aj na začiatku 20. rokov, aj na 
konci 30. rokov 20. storočia. Politický obraz Spiš-
skej Belej sa v podstate nevymykal obrazu Slo-
venska medzivojnového obdobia.

V obecných voľbách si 1748 hlasov rozdeli-
lo 10 strán: Najsilnejšou stranou sa stala HSĽS 
(474 hlasov, 8 mandátov – obsadili ich Ignác Sis-

47  Tamže, s. 60.
48  LIPTÁK, Ľubomír a kol.: Politické strany na Sloven-

sku 1860 – 1989. Bratislava : Archa, 1992, s. 201 – 204.
49  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Sp. Belá, 1932, 

šk. č. 13. Zpráva o verejnej schôdzi Karpatendeutsche 
strany v Spišskej Belej konanej dňa 2. júna 1938.

50  Tamže, Zpráva o verejnom zhromaždení Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany v Spišskej Belej, konanom 
dňa 11. júna 1938.

Obyvatelia Spišskej Belej počas slávnostného  
odhalenia pomníka gen. Milana Rastislava Štefánika.  

Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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ka, Michal Begalla, Jakub Nebus, Michal Čar-
nogurský, Jozef Kalafut, Jakub Budzina, Andrej 
Mlynarčík a Ján Rezničák). Druhou bola Karpa-
tonemecká strana (457 hlasov, 8 mandátov – ob-
sadili ich Gejza Schmeisz, Emil Mayer, Eduard 
Koch, Adalbert Knieszner, Arpad Reich, Adolf 
Lingsch, Julius Schütz, Johann Kótsch), na tre-
ťom mieste bola Československá národno-socia-
listická strana (302 hlasov, 5 mandátov – obsadili 
ich Ondrej Štefaniak, Jozef Pisarčik, Bedřich Ku-
lík, Ján Duračinský, Štefan Svitana), štvrtá bola 
agrárna strana (94 hlasov, 2 mandáty – obsadi-
li ich František Šilon a Vincent Smrek), piatou 
bola Spišskonemecká strana (90 hlasov, 2 man-
dáty – obsadili ich Emil Knieszner a Georg Ga-
briel), na šiestom mieste sa umiestnilo Občian-
ske združenie robotníkov (87 hlasov, 2 mandáty 
– Alois Knausz, Ludwig Fodor), siedma bola Ži-
dovská strana (81 hlasov, 1 mandát – obsadil ho 
Anton Kleinberger), na ôsmom mieste bola KSČ 
(62 hlasov, 1 mandát – obsadil ho Július Dre-
scher), na deviatom mieste Československá so-
ciálno-demokratická strana (61 hlasov, 1 man-
dát – obsadil ho Gustáv Girgasch), na desiatom 
mieste skončila Nemecká sociálno-demokratic-
ká strana (40 hlasov, bez mandátu).51

Politickými dohodami sa starostom Spišskej 
Belej v tomto ťažkom období stal predstaviteľ 
HSĽS Michal Begalla, ktorého podporila aj KDP. 
Tá si zas uplatnila nárok na druhého námest-
níka starostu, v čom ju podporila HSĽS. Stal 
sa ním Arpád Reich. Prvým podstarostom sa 
stal J. Štefaniak z Československej národno-so-
cialistickej strany. HSĽS a KDP spojil národný 
program každej strany, v r. 1938 namierený proti 
čechoslovakistickým a hungarofilským tenden-
ciám, ktoré na Slovensku i na Spiši existovali. 

Spišská Belá žila celospoločenskými prob-
lémami, jej obyvatelia pozorne sledovali, čo sa 
v štáte dialo, a zapájali sa do politického a spo-
ločenského života. 5. júna 1938 sa zúčastnila 20-
-členná delegácia HSĽS na turíčnej manifestá-
cii HSĽS v Bratislave. Po jej návrate sa 10. júna 
1938 v miestnom hoteli Belá uskutočnilo verejné 
zhromaždenie HSĽS, na ktorom prehovoril ľu-
dácky poslanec Martin Longa z Kežmarku, od-
borový tajomník Karol Prestor z Košíc a rímsko-
katolícky kaplán v Spišskej Belej Jozef Kútnik. 
Všetci horlili za autonómiu Slovenska, informo-
vali miestne obyvateľstvo o delegácii Sloven-
skej ligy v Amerike, ktorá doniesla na Sloven-
sko originál Pittsburskej dohody z r. 1918, lebo 
v nej sa hovorilo o autonómnom postavení Slo-
venska v budúcom Československu, a nenaplne-
ní tejto dohody, podpísanej aj prezidentom T. G. 
Masarykom. K. Prestor a J. Kútnik rozpaľovali 

51  Tamže, Kandidátne listiny pre voľbu do obecného 
zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 12. júna 1938. 

Slávnostné odhalenie pomníka gen. Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej 21. mája (nedeľa) 1939. Rečnil poslanec  
Pavol Čarnogurský. Vpravo veniec HG z Kežmarku, vľavo veniec mesta Spišská Belá. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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u miestnych občanov nacionalistické nálady na-
mierené najmä proti Židom a Čechom.52

Slovenské obyvateľstvo na Spiši prechádza-
lo počas medzivojnového obdobia procesom ná-
rodného sebauvedomovania a rastu národného 
sebavedomia. To bolo do roku 1918 potláčané po-
litikou uhorskej vlády, ktorú úspešne využíva-
li pre seba tunajšie maďarské i nemecké vrstvy 
obyvateľstva. V závere 30. rokov tento proces 
vrcholil a zodpovedal všeobecným tendenci-
ám existujúcim aj v iných krajinách. Preto aj 
spišskobelianskym Slovákom, ktorí mali rôzne 
skúsenosti so svojimi nemeckými a maďarský-
mi spoluobčanmi, imponovali ľudácke národné, 
ba až nacionalistické aktivity. Pomáhali im dví-
hať sebavedomie aj doma vo vlastnom meste, pri 
sporoch, ktoré prirodzene vznikali či už v po-
litickej, ale aj v hospodárskej a kultúrnej sfére. 
V medzivojnovom období do rastu tohto sloven-
ského národnouvedomovacieho procesu necit-
livo zasiahol politický čechoslovakizmus, ktorý 
mal tendenciu ho limitovať, ba až eliminovať. Na 
Spiši, rovnako ako v iných častiach Slovenska, 
citlivo prijímali obsadzovanie úradníckych, poš-
társkych, žandárskych a iných miest štátnej sprá-
vy českými silami, ktoré obmedzovali miestne 
slovenské pracovné sily a prispievali k udržaniu 
vysokej nezamestnanosti slovenského obyvateľ-
stva. Preto požiadavky slovenských autonomis-
tických síl, ktorých najvýraznejším predstavite-
ľom bola práve HSĽS, boli aj na Spiši prijímané 
so sympatiami, rovnako ako požiadavka auto-
nómie Slovenska, ktorá pre miestne slovenské 
obyvateľstvo znamenala dôkaz slovenskej vy-
spelosti a rovnocennosti s miestnymi Nemcami 
a Maďarmi. Tak ako boli na Spiši po roku 1918 
vďační Čechom za možnosť stať sa rovnocen-
nými občanmi s inými národnosťami, tak boli 
vďační slovenským autonomistickým stranám 
za možnosť túto rovnocennosť posilniť a potvr-
diť aj v štátoprávnej rovine. Preto keď bola 6. 
októbra 1938 v Žiline vyhlásená autonómia Slo-
venska, prejavili aj Spišskobeľania svoju radosť. 
V nedeľu 9. októbra miestni Slováci vyzdobili 
svoje domy slovenskými zástavami, niektorí aj 
autonomistickými zástavami s dvojkrížom. Na 
námestí sa uskutočnila veľká manifestácia, na 
ktorej rečnil Dr. A. Pitoňák z Kežmarku, Rudolf 
Knoll, správca ľudovej školy, a Roman Vaverčák 
ml., učiteľ na tunajšej škole. 

V tento deň v Spišskej Belej začali organizo-
vať miestnu Hlinkovu gardu, ktorú viedol od 
októbra do decembra 1938 Roman Vaverčák ml. 
Keďže 20 ročníkov mužov bolo zmobilizovaných 

pri vojenských posádkach, v začiatkoch tvorili 
HG len mladí chlapci do 20 rokov, ktorí nepod-
liehali mobilizácii, a nevojaci. „Je príznačné, ako 
razom ožil národný život.“ Píše miestny kronikár 
a dodáva: „Na kabátoch objavujú sa trikolóry, auto-
nomistické stužky a odznaky. Pozdrav ´Na stráž!´ stal 
sa dominujúcim pozdravom mesta, ktorý začínajú uží-
vať Slováci od trojročných detí počnúc.“53 

Aktivizovali sa aj Nemci. Prejavilo sa to aj 
v ich sebavedomí a hrdosti nielen na vlastnú ná-
rodnosť, ale aj na príslušnosť k vlastnej nemeckej 
strane. Okresný úrad v Kežmarku oznamoval 
notárskemu úradu a četníckej stanici v Spišskej 
Belej, že Ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny 
schválilo žiadosť predsedníctva Nemeckej stra-
ny, aby strana mohla na svojich zhromaždeniach 
používať okrem slovenskej štátnej zástavy aj zá-
stavu svojej strany s hákovým krížom v červe-
nom poli. Funkcionári strany mohli na ramene 
nosiť pásku so znakom strany.54

Radosť Slovákov zo získanej autonómie bola 
však sprevádzaná akciami, ktoré zásadným 
spôsobom zasiahli do dovtedajšieho, hoci nie 
ideálneho, ale predsa len „susedského“ spolu-
žitia občanov mesta. Slovenské a nemecké na-
cionalistické sily našli spoločnú reč vo vzťahu 
k miestnym Židom. V tomto virvare sa zabudlo 
na predchádzajúcu spoluprácu i politické koalí-
cie so Židovskou stranou, ktorá bola v medzivoj-
novom období v Spišskej Belej alebo na strane 
HSĽS, alebo na strane ZDP. 

Už po Mníchovskom diktáte sa v Českoslo-
vensku začali stupňovať útoky proti Židom, na 
Slovensku ich vystupňovali výsledky Viedenskej 
arbitráže z 2. novembra 1938, podľa ktorých mu-
selo Československo odstúpiť Maďarsku sloven-
ské a podkarpatskoruské južné pohraničie. Židia 
na Slovensku boli v tlači zobrazovaní ako spo-
jenci Maďarska. Prispela k tomu aj demonštrácia 
niekoľkých stoviek židovských demonštrantov 
1. novembra 1938 pred bratislavským hotelom 
Carlton, v ktorom bola ubytovaná maďarská de-
limitačná komisia. Demonštranti vystupovali 
s promaďarskými heslami a zazneli aj požiadav-
ky za návrat do Maďarska. Keď na druhý deň Ri-
bentropp a Ciano podpísali Viedenskú arbitráž, 
ktorá dopadla v prospech Maďarska, vzniklo na 

52  Tamže, Zpráva o verejnej schôdze Karpatendeutsche 
strany v Spišskej Belej konanej dňa 2. júna 1938.

53  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 61.
54  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 

1932, šk. č. 13. Politická strana Deutsche Partei – pou-
žívanie znaku s hákovým krížom, č. j. 111/1938.
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Slovensku veľké sklamanie. Hľadali sa vinníci 
a tými nemohlo byť Nemecko a Taliansko. Stali 
sa nimi Židia. Slovenské noviny, ako napr. Slo-
vák, Slovenský denník, Slovenská pravda a iné, písa-
li o Židoch ako o večných nepriateľoch sloven-
ského národa, ktorí ho chcú aj teraz dostať pod 
maďarskú kuratelu. Krajinský úrad 2. novembra 
1938 vydal nariadenie, že z územia, ktoré pripad-
ne Maďarsku, sa Židia nesmú presťahovať na Slo-
vensko. 4. novembra slovenská autonómna vlá-
da vydala nariadenie o vysťahovaní židovského 
obyvateľstva zo Slovenska na územie, ktoré malo 
pripadnúť Maďarsku. To mal byť kolektívny trest 
za promaďarské sympatie, ktoré sa Židom opráv-
nene i neoprávnene pripisovali. Akciu deportácií 
židovského obyvateľstva mali uskutočniť četníc-
ke stanice s pomocou Hlinkovej gardy do 24 ho-
dín, lebo 5. 11. 1938 už malo územie odstúpené 
Maďarsku obsadzovať jeho vojsko a Maďarsko 
nemalo žiadny záujem o slovenských Židov, tí 
boli prekážkou aj pre maďarskú vládu.55 

4. novembra 1938 pristúpili aj v Spišskej Be-
lej k tomuto kroku. Udialo sa to na základe te-
lefonického rozkazu, v ktorom sa žiadalo, aby 
všetci chudobnejší Židia boli na nákladných 
i osobných autách „postrkovaní“ na územie, kto-
ré pripadlo Maďarsku. Byty a obchody s ich ma-
jetkom sa mali zapečatiť, vkladné knižky zaistiť. 
Akcia sa mala vykonať rýchlo, aby sa autá stihli 
otočiť v ten deň ešte raz. Majetní Židia s majet-
kom nad 500 000 Kč mali byť zatknutí a bez ro-
dinných príslušníkov daní do dočasnej väzby 
v obecnom dome. Na druhý deň mal byť uro-

bený zoznam všetkých vyvezených Židov a ich 
vkladné knižky mali byť odovzdané na četníckej 
stanici. Krátko pred polnocou bol rozkaz zmene-
ný. Vyvezení mali byť len tí Židia, ktorí nema-
li československé štátne občianstvo.56 Akciu re-
alizovalo četníctvo s pomocou Hlinkovej gardy 
a paramilitantných oddielov Nemeckej strany na 
Slovensku (Deutsche Partei) Freiwillige Schutz-
staffeln (FS). Spišskobelianskych Židov zatýkali 
v čase od 18. do 23. hodiny a okamžite deporto-
vali na hranice s Maďarskom. So sebou si smeli 
zobrať len hotovosť 50 korún.57 Deportovaní boli 
všetci Židia okrem niekoľkých chorých. Zoznam 
četníckej stanice v Spišskej Belej uvádzal meno-
vite 39 dospelých a ich deti, tie už len v číselnom 
vyjadrení.58 „Mesto zostalo niekoľko dní bez Židov, 
tak ako v roku 1863, keď sa sem prisťahovala prvá ži-
dovská rodina,“ napísal o tom spišskobeliansky 
kronikár.59 Po niekoľkých dňoch sa začalo židov-
ské obyvateľstvo postupne vracať do mesta. 7. no-
vembra už boli spišskobelianski Židia doma, ale 
neistota a strach už z ich domácností nezmizli. 
Toho dňa popoludní dostalo veliteľstvo miestnej 
Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaffeln te-
lefonický rozkaz od okresného náčelníka v Kež-
marku, aby boli príslušníci HG a ordneri FS 
stiahnutí z ulíc, podľa nariadenia predsedu slo-
venskej vlády J. Tisa. Na druhý deň prišiel tento 
rozkaz aj v písomnej podobe. Poriadkovú služ-
bu mali opäť prevziať četníci. Rozkaz okresného 
náčelníka požadoval, aby všetci Židia, ktorí boli 
cudzími štátnymi občanmi, boli vyzvaní, že do 
troch dní musia z Československa odísť, rovna-
ko sa museli z mesta vysťahovať Židia, ktorí ne-
mali v Spišskej Belej domovské právo, poľskí Ži-
dia žijúci v Spišskej Belej mali byť vyvezení do 
Javoriny.60 V radoch HG i FS nastalo pobúrenie. 
Rozkaz si vysvetľovali nielen ako ukončenie ich 
poriadkovej služby na uliciach, ale aj ako rozpus-
tenie oddielov HG a FS. Preto na pobúrené reak-
cie dával okresný náčelník 9. novembra 1938 oso-
bitným prípisom všetko na pravú mieru, teda, že 
miestne oddiely neruší, len momentálne ich ne-
potrebuje pri vykonávaní úradných úkonov.61

V novembri boli do miestnej tabakovej továr-
ne v Spišskej Belej preložení niektorí českí za-
mestnanci z Mukačeva a Košíc, ktoré po Vieden-
skej arbitráži pripadli Maďarsku. V meste tak 
vzrástol počet Čechov o 13 ľudí.62

November a december 1938 sa niesli v zna-
mení nezvyčajných aktivít. Obyvateľstvo seve-
rovýchodného Slovenska žilo po Viedenskej ar-
bitráži v napätí, čo sa bude diať, lebo prichádzali 
poplašné správy, že Československo odovzdá 

55  Bližšie pozri: NIŽŇANSKÝ, Eduard: Židovská ko-
munita na Slovensku medzi československou parla-
mentnou demokraciou a slovenským štátom v stre-
doeurópskom kontexte. Prešov : Universum, 1999, 
s. 32 – 36.

56  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1932, šk. č. 13. Riešenie židovskej otázky na Sloven-
sku. Výmer.

57  Tamže, fond Spišská Belá, policajné hlásenia 1940, 
šk. č. 8, Hlásenie o udalostiach zo dňa 4. novembra 
1938.

58  Tamže, fond ObNÚ Spišská Belá, 1932, šk. č. 13. 
Soznam vyhostených židov, tunajších štátnych prí-
slušníkov z obvodu četníckej stanice, čís. jedn. 945 
dov./1938.

59  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 62.
60  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 

1932, šk. č. 13. Telefonický rozkaz p. okres. náčelníka 
v Kežmarku dňa 7. nov. 1938.

61  Tamže, Riešenie židovskej otázky na Slovensku.
62  Tamže, Výkaz evakuovaných osôb dľa stavu k 17. 11. 

1938. Č. j. 1883/38 a Prehľad o evakuovaných oso-
bách v Spišskej Belej usadených.



174 Politický život a obecná správa v Spišskej Belej (1918 – 1945)

Poliakom aj obce na Spiši a že medzi nimi bude 
aj Spišská Belá. V Tatranskej Lomnici sa konalo 
protipoľské zhromaždenie, odmietajúce poľskú 
anexiu Spiša, na ktorom sa zúčastnili aj obyvate-
lia Spišskej Belej.

V závere roka sa nanovo kryštalizovala po-
litická situácia na Slovensku. HSĽS ako najsil-
nejšia politická strana prevzala v podstate všet-
ku politickú moc a pod zámienkou zjednotenia 
všetkých národných síl začala proces likvidácie 
ostatných politických strán. 8. novembra 1938 sa 

z 22. 10. 1942, ktoré stanovili vedúcu úlohu HSĽS 
v spoločnosti a verejnom živote, čo neskôr po nej 
zopakovala KSČ.

Zlučovanie politických strán sa dialo aj na 
miestnej úrovni, keď sa zlučovali miestne orga-
nizácie politických strán s miestnou organizá-
ciou HSĽS. V Spišskej Belej sa to udialo 20. no-
vembra 1938. Slávnostným rečníkom bol správca 
ľudovej školy v Spišskej Belej Rudolf Knoll. Po 
ňom rečnil Ignác Siska, predseda miestnej orga-
nizácie HSĽS. Potom dostali slovo zástupcovia 

63  LIPTÁK, Ľubomír a kol.: c. d., s. 222.
64  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 62.

k HSĽS pripojili slovenské krídla česko-sloven-
ských centralistických strán: agrárnej, živnos-
tenskej, lidovej, strany národného zjednotenia 
a Národnej obce fašistickej. Vznikla tak Stra-
na slovenskej národnej jednoty, ale tento názov sa 
používal len krátko a symbolicky. Nová strana 
i naďalej existovala pod starým názvom HSĽS. 
S HSĽS sa odmietala zlúčiť Slovenská národná 
strana, ale aj tú ľudáci nakoniec prinútili pripojiť 
sa k Strane slovenskej národnej jednoty. Do nej 
nevstúpila len KSČ, sociálna demokracia a ži-
dovské strany.63 Tie boli na Slovensku zakázané, 
KSČ prešla do ilegality. Podobným procesom 
prešli aj strany národnostných menšín, a tak 
v závere roku 1938 okrem HSĽS boli na Sloven-
sku už len Deutsche Partei a Maďarská strana 
ako politickí reprezentanti svojich národností. 
HSĽS si pozíciu štátostrany posilnila po vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky v zákone 245/
1939 Sl. z. z 28. 9. 1939 a v zákone 215/1942 Sl. z. 

tých strán, ktoré sa v meste zlučovali s HSĽS – 
František Šilon za agrárnu stranu a J. Ďuračin-
ský za Československú národno-socialistickú 
stranu. Obaja sa stali členmi výboru rozšírenej 
HSĽS v Spišskej Belej. 

V decembri 1938 sa stal veliteľom Hlinkovej 
gardy, ktorej význam na Slovensku neustále rás-
tol, lekár Dr. František Ježík, rodák z Trenčian-
skej Turnej, ktorý sa v Spišskej Belej usadil v r. 
1938 a bol tu vôbec prvým slovenským leká-
rom.64 Hlinkova garda sa v závere roka rozrástla 
o chlapov, ktorí boli demobilizovaní a vrátili sa 
domov. Získala aj nový majetok, a to z rozpuste-
ných telocvičných jednôt – Orol a Sokol. Obe te-
locvičné jednoty zanikli na základe nariadenia 
z konca decembra 1938.

Pohľad na mesto a jeho oby-
vateľov (20. roky 20. storo-
čia). Archív Mestského úra-
du v Spišskej Belej



175Politický život a obecná správa v Spišskej Belej (1918 – 1945)

18. decembra 1938 sa uskutočnili prvé voľby 
do Snemu Slovenskej krajiny. Medzi 100 členmi 
kandidujúcimi doň bol z blízkeho okolia len Dr. 
Andrej Pitoňák, verejný notár z Kežmarku, kto-
rého Spišskobeľania dobre poznali aj z mnohých 
verejných zhromaždení v ich meste.65 Dva dni 
pred voľbami usporiadala HSĽS v Spišskej Belej 
verejné zhromaždenie, na ktorom všetci domáci 
i cudzí rečníci vysvetľovali občanom, ktorých sa 
tu zišlo viac ako 400, aký význam majú tieto voľ-
by pre Slovensko a prečo je vo voľbách len jed-
na kandidátka, a to kandidátka HSĽS.66 V Spiš-
skej Belej bolo vytvorených 5 volebných komisií. 
V každej z nich boli 4 členovia a 4 náhradníci, ale 
všetko len členovia HSĽS, keďže len táto strana 
mohla delegovať kandidátov na voľby. Piata komi-
sia bola utvorená pre Tatranskú Kotlinu.67 Účasť 
na voľbách bola povinná a platilo to pre všetkých 
občanov Slovenska, teda aj Spišskej Belej. Spiš-
skobelianski Nemci, ako Nemci na Spiši vôbec, 
boli zaskočení ich odsunutím na „vedľajšiu koľaj“ 
v takýchto dôležitých udalostiach. 17. decembra 
1938, deň pred voľbami, zvolala miestna organi-
zácia Nemeckej strany verejné zhromaždenie, na 
ktorom Gejza Schmeisz, predseda strany, vysvet-
lil nemeckým občanom, ktorých sa tu zišlo okolo 
200, ich povinnosť zúčastniť sa volieb a odovzdať 
platný hlas kandidátom do snemu: „Ku zajtrajšej 
voľbe naše slovo je ´áno .́ My chceme spolupracovať so 

Slovákmi.“ Ďalší rečník Karl Schkrabak to dopl-
nil: My preto hlasujeme zajtra ´áno ,́ lebo je to rozkaz 
nášho vodcu“ (A. Hitlera – P. Š.).68

V decembri 1938 sa uskutočnilo sčítanie oby-
vateľstva. Spišská Belá mala k 31. 12. 1938 551 do-
mov, v ktorých žilo 4003 obyvateľov. Z nich bolo 
2465 (61,35 %) Slovákov, 1320 (32,98 %) Nemcov, 
166 (4,15 %) Čechov, k Židom sa hlásilo už len 31 
(0,71 %) občanov, k Maďarom 14 (0,35 %), k Polia-
kom 9 (0,22 %), k Rusínom 4 (0,10 %) a 3 patrili 
do kategórie „iní“.69 Sčítanie urobili tunajší sčíta-
cí komisári, ku ktorým Deutsche Partei pridelila 
svojho dôverníka, ktorý ich v podstate kontro-
loval, či neprepisujú nemeckú národnosť na slo-
venskú, aby v Spišskej Belej zvýšili počet obyva-
teľstva slovenskej národnosti. Ak si porovnáme 
údaje o národnosti a konfesionalite, ukáže sa, že 
v Spišskej Belej sa na konci roku 1938 k židov-
skej národnosti neprihlásilo 101 ľudí, ktorí sa 
hlásili k izraelitskému náboženstvu, a teda de 
facto boli aj Židmi. Táto skutočnosť prezrádza, 
že po novembrových deportačných skúsenos-
tiach už mali obavu priznávať sa k židovskej ná-
rodnosti. Ako však ukázal ďalší vývoj, ani to im 
nepomohlo.

Spišská Belá musela po Viedenskej arbitrá-
ži riešiť niekoľko konkrétnych problémov, kto-
ré sa týkali aj jej. Šlo o územie, ktoré Českoslo-
vensko muselo odovzdať Poľsku a na ktorom 
malo svoje majetky mesto. Delimitačná komisia, 
ktorá zasadala 30. novembra 1938, dohodla, že 
všetky majetkové práva občanov Česko-Sloven-
ska70 i Poľska zostanú neporušené. Obrábať svo-
ju pôdu mohli ísť všetci majitelia pozemkov, ale 
museli mať osobitné legitimácie, ktoré pre cho-
táre Ždiaru a Spišskej Belej vystavovali obecné 
úrady v Spišskej Belej a v Ždiari. Obyvatelia Jur-
gova, ktorí mali svoje pozemky v Česko-Sloven-
sku, ich mohli obrábať a prejsť do Č-SR na zákla-
de legitimácie vystavenej poľskou stranou.71

Spišská Belá v rokoch druhej svetovej vojny 
(1939 – 1945)

Začiatkom marca 1939 sa medzinárodné i vnút-
ropolitické napätie stupňovalo. Z 9. na 10. marca 
1939 sa na Slovensku uskutočnil vojensko-poli-
tický zásah, ktorý vošiel do histórie ako Homo-
lov puč. Generál Bedřich Homola bol bansko-
bystrickým veliteľom VII. armádneho zboru. 
Prostredníctvom plagátov vyhlásil stav oblie-
hania a všetky verejné budovy dal obsadiť vo-
jenskými a četníckymi jednotkami. V piatok 

65  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1932, šk. č. 13. Kandidátna listina Hlinkovej sloven-
skej ľudovej strany (Strany slovenskej národnej jed-
noty).

66  Tamže, Zpráva o verejnom zhromaždení HSĽS v Sp. 
Belej konanom dňa 16. decembra 1938, č. 7108, adm. 
1938.

67  Tamže, Voľba do Slovenského snemu – vymenovanie 
členov obvodných volebných komisií, č. 22894/38.

68  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1932, šk. č. 13. Zpráva o verejnom zhromaždení Deut-
sche Partei v Spišskej Belej konanom dňa 17. decem-
bra 1938, č. 7135, adm. 1938.

69  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 63. Ak sa pozrieme 
na konfesionálne zloženie obyvateľstva, tak prevlá-
dali rímskokatolíci – 2870 (71,7 %), potom evanjelici 
927 (23,16 %), izraeliti 132 (3,30 %), gréckokatolíci 37 
(0,93), pravoslávni 5 (0,12 %), kalvíni 4 (0,10 %).

70  Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbra 1938 
a následnom vyhlásení autonómie Podkarpatskej 
Rusi sa Československo stalo de facto federatívnym 
štátom, čo sa prejavilo aj v písaní názvu štátu. ČSR 
bola odvtedy až do rozpadu 14. marca 1939 písaná so 
spojovníkom – Česko-Slovenská republika.

71  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1939, šk. č. 14. Úprava hraníc medzi republikou Poľ-
skou a Česko-Slovenskou, č. 193/1939 prez.
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10. marca prebrala moc armáda a na Slovensku 
bola nastolená vojenská diktatúra. Asi 250 osôb, 
prevažne z prostredia HSĽS, HG a FS bolo in-
ternovaných a premiér Jozef Tiso bol zosadený 
zo svojej funkcie. Celú akciu vymyslel generál 
Alois Eliáš, ktorý chcel takýmto krokom doká-
zať, že Československo má vnútornú súdržnosť, 
vie si urobiť doma poriadok a nepotrebuje zásah 
zvonku, ako to tvrdila nemecká nacistická pro-
paganda, pripravujúc pôdu na rozbitie ČSR. Slo-
vensko zostalo zaskočené. 

Vyhlášky, ktoré oznamovali štatárium, boli 
vyvesené aj v Spišskej Belej. Príslušníci miest-
nej HG sa pokúsili zistiť na okresnom veliteľ-
stve v Kežmarku, čo sa deje, ale kordón četníkov 
ich do Kežmarku nepustil. Museli sa vrátiť do-
mov, kde referovali o svojich skúsenostiach. 11. 
marca 1939 sa miestna HG zaktivizovala a muži 
boli v pohotovosti v telocvični miestnej štátnej 
školy. Z rádia, ktoré tu doniesli, očakávali roz-
kaz na prípadný zásah. Z Kežmarku však priš-
lo 5 ozbrojených četníkov, ktorí vyzvali veliteľa 
HG Dr. Ježíka, aby sa spišskobelianski gardisti 
rozišli, lebo ináč použijú zbrane. Predpoludním 
ešte dorazil z Kežmarku oddiel vojska, pozo-
stávajúci z vojakov rusínskej národnosti, kto-
rí potom hliadkovali po meste. Zo Spišskej Be-
lej odišli na ďalší deň, pričom pred odchodom 
postrhávali vyhlášky o štatáriu. 12. marca 1939 
oznámil veliteľ HG veliteľovi četníckej stanice, 
že poriadkovú službu preberá v meste HG. 13. 
marca HG a Freiwillige Schutzstaffel v zovre-
tých formáciách demonštratívne prešli Spišskou 
Belou a pri tejto demonštrácii sily vytĺkli okná 
na domoch židovských a českých obyvateľov 
mesta.72

14. marec 1939, keď bol vyhlásený samostatný 
Slovenský štát, slovenské obyvateľstvo Spišskej 
Belej privítalo s nadšením. Takéto reakcie boli 
viac-menej rovnaké na väčšine územia nového 
štátu. Na domoch sa objavili slovenské zástavy, 
o 14. hodine sa rozozvučali zvony a na uliciach 
bolo plno ľudí: „Radostná trma-vrma, podávanie 
rúk, akoby blahoželanie k najradostnejšiemu rodinné-
mu sviatku.“ Takýto zápis nachádzame v Pamät-
nej knihe Spišskej Belej na strane 65, v ktorom 
kronikár ešte dodáva: „Obnovil sa Pribinov a Svä-
toplukov štát a všetci pracovníci slovenského a kres-
ťanského ducha dožili sa ovocia svojej práce.“ Večer 
zorganizovala HG a FS sviečkový sprievod mes-
tom, ktorý sa zastavil pred Mestským domom. 
Prihovorili sa mu za slovenské obyvateľstvo 
mesta R. Knoll a za nemecké G. Schmeisz, riadi-
teľ filiálky Spišskej banky.

HG a FS, zostavené z miestneho obyvateľ-
stva, prevzali poriadkovú službu v meste. Čes-
kí četníci radšej nevychádzali von, zdržiavali sa 
vo svojich bytoch a v podstate už len čakali na 
rozhodnutie slovenskej vlády o ich ďalšom pô-
sobení. Vedenie četníckej stanice prevzal četník 
Andrej Jakubjak, jediný Slovák v bývalej četníc-
kej posádke. Teraz mal k dispozícii štyroch gar-
distov, a to až do nástupu nových slovenských 
žandárov. Siedmi českí četníci, českí zamest-
nanci tabakovej továrne (6 úradníci, 4 remesel-
níci a 10 robotníci), 4 českí úradníci dôchodko-
vého úradu, 4 českí učitelia ľudovej školy, 4 českí 
učitelia meštianskej školy, českí zamestnanci ná-
jomcu Tatranskej Kotliny odišli zo Spišskej Belej 
domov. Ich miesta obsadzovali Slováci. Odchod 
zo Spišskej Belej bol poznačený obavami Čechov 
z násilností, ktoré sa kde-tu na Slovensku vy-
skytli. V Spišskej Belej sa však ich odchod zaobi-
šiel bez incidentov. Takto v Spišskej Belej zanikol 
československý štát, o čom svedčili aj slovenské 
symboly, ktoré v marcových dňoch nahrádzali 
československé štátne symboly na štítoch štát-
nych úradov a škôl. Chvíle radostného opojenia 
však koncom marca prerušila zvesť o smrti spiš-
skobelianskeho rodáka poručíka Antona Slodič-
ku, ktorý zahynul počas krátkej maďarsko-slo-
venskej tzv. malej vojny na spišskonovoveskom 
letisku.

V apríli 1939 sa Dr. Ježík vzdal funkcie veli-
teľa HG. Na jeho miesto nastúpil Rudolf Knoll, 
správca ľudovej školy. Zástupcom bol Imrich 
König, ale v jeseni toho istého roku prepustil 
miesto zástupcu veliteľa HG úradníkovi taba-
kovej továrne M. Fašungovi, poručíkovi v zálo-
he. Rudolf Knoll bol veliteľom HG do novembra 
1940. Potom sa vzdal tejto funkcie a prestal byť 
aj správcom slovenskej ľudovej školy, prestúpil 
do služieb nemeckého školstva v Spišskej Belej. 
Veliteľom miestnej HG sa stal Michal Koperdan, 
riaditeľ štátnej meštianskej školy. 

20. apríla 1939 usporiadala miestna spišsko-
belianska FS oslavy na počesť 50-tych narodenín 
vodcu Adolfa Hitlera a miestna organizácia HG 
jej pri tom asistovala. O mesiac neskôr 21. mája 
1939 sa zasa nemecké obyvateľstvo mesta zúčast-
nilo odhalenia sochy generála M. R. Štefánika 
pri Mestskom dome. Hlavným organizátorom 
osláv bola HG a na slávnosti bolo takmer desaťti-
síc Slovákov z okolia. Slávnostnými rečníkmi tu 
boli Pavol Čarnogurský, rodák zo Spišskej Ma-

72  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 65.
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gury a v tom čase poslanec Slovenského snemu, 
a Karol Murgaš, vtedy šéf politického štábu HG.

Spoločensko-politické aktivity vyvíjala aj 
mládež. Organizovaná bola v organizácii Hlin-
kova mládež (HM), iná mládežnícka organizácia 
neexistovala. Miestnym vodcom HM bol učiteľ 
Roman Vaverčák ml., ale len do septembra 1939, 
do svojho preloženia do dediny Nižné Lapše. 
14. augusta 1939 HM zorganizovala na vyzdo-
benom javisku nemeckého spolku panychídu na 
počesť prvého výročia úmrtia Andreja Hlinku. 

Obyvatelia Spišskej Belej mali v tomto roku 
pocit akejsi väčšej slobody, ale aj zodpovednos-
ti. Vnímali Slovensko ako svoj štát, pri vzniku 
ktorého mali možnosť byť. V tomto pocite ich 
umocňovali niektoré hospodárske a stavebné 
aktivity, medzi ktoré patrila celková úprava ciest 
v meste a vyasfaltovanie chodníkov na Zimnej 
a Letnej strane. V lete boli upravené aj ďalšie ces-
ty a obyvateľstvo mesta malo pocit, že konečne 
je Spišská Belá skutočným mestom. Povolilo aj 
napätie v židovských rodinách. Prezídium Kra-
jinského úradu sa zaujímalo, či nie sú na Sloven-
sku porušované práva židovského obyvateľstva, 
lebo židovské náboženské obce sa sťažovali, že 
na niektorých miestach im HG svojvoľne konfiš-
kovala rituálne nože, ktorými sa robili rituálne 
porážky veľkého i malého dobytka na obecných 
bitúnkoch. Zo Spišskej Belej odišla informácia, 
že takéto snahy sa v meste neprejavili a rituál-
ne porážky boli miestnej židovskej náboženskej 
obci i naďalej rešpektované.73

Prichádzajúce leto však začalo pomaly vytvá-
rať vrásky na čelách ľudí. Bolo cítiť obavy z hro-
ziaceho nemecko-poľského konfliktu, v ktorom 
malo byť zapojené aj Slovensko. Do Spišskej Be-
lej 23. augusta 1939 prišli slovenské vojenské 
jednotky a 31. augusta sa tu objavili aj nemec-
ké. To už bol jasný signál, že sa čosi pripravu-
je. Okresný náčelník v Kežmarku žiadal Obecný 
úrad v Spišskej Belej, aby občania rešpektovali 
príchod nemeckých vojsk, lebo tie „prichádzajú 
so súhlasom slovenskej vlády... v záujme zabezpeče-
nia územnej nedotknuteľnosti Slovenského štátu“.74 
Občanom malo byť zabránené vyvolávať roztrž-
ky. Tie však v Spišskej Belej ani nehrozili. Na-
priek tomu HG bola v pohotovosti a od 27. au-

gusta do 20. septembra vykonávala v meste 
strážnu službu. 

Vzťah k Židom sa začal opäť radikalizovať. Ži-
dovské a nežidovské obchody boli v meste ozna-
čené, aby sa dali ľahko rozoznať, komu patria. 
V Spišskej Belej, ako nakoniec aj v ostatných dedi-
nách a mestečkách, to nebolo potrebné rozlišovať, 
šlo len o psychologický nátlak na židovské oby-
vateľstvo, ktoré sa týmto vydeľovaním z majorit-
nej spoločnosti cítilo stále viac ohrozovaným.

Útok nemeckého vojska na Poľsko začal dru-
hú svetovú vojnu. V ten deň si to však ľudstvo 
ešte neuvedomovalo a nevnímali to tak ani oby-
vatelia Spiša. Na Slovensku zavládla radosť, keď 
nemecké jednotky obsadzovali severné pohrani-
čie, s nimi aj slovenské vojsko, a pripájali tak slo-
venské dediny, ktoré Československo muselo na 
začiatku 20. rokov odstúpiť Poľsku, opäť pre Slo-
vensko. Javorina, Jurgov a ďalšie dediny sa stali 
súčasťou Slovenského štátu. Spišská Belá bola za-
čiatkom septembra v záplave zástav. Obyvateľ-
stvo cítilo vďačnosť k slovenskému i nemeckému 
vojsku za napravenie krívd na severnej hranici. 
V podstate obsadením severného Spiša padli 
obavy, že by ďalšie slovenské dediny pripadli 
Poľsku, ktoré o to malo eminentný záujem. Spiš-
skobeľania si mohli vydýchnuť, lebo aj ich mesto 
malo svoje miesto v poľských plánoch. Spišsko-
beliansky kronikár pripomenul, že sa naplnila 
predpoveď a želanie už nebohého Andreja Hlin-
ku, ktorý počas pobytu v Spišskej Belej v r. 1934 
napísal list Františkovi Móšovi, dekanovi v No-
vej Belej, ktorá bola začlenená do Poľska. V ňom 
mu vtedy písal: „Dôstojný pane! Vaši horliví farní-
ci nás vyhľadali na zhromaždení v Belej. Čo som im 
povedal, to Vám oni oznámia. My naše obce držíme 
v evidencii, za ne budeme bojovať. Vám prajem svätej 
trpezlivosti, aby ste videli dni lepšie, víťazstvo Kris-
tovej pravdy a konečne povedali: Nunc dimittis... Váš 
brat Hlinka, poslanec.“75

Začiatkom septembra sa obyvatelia Spišskej 
Belej stali svedkami transportu prvých poľ-
ských zajatcov. Tí boli niekoľko dní internovaní 
aj v Spišskej Belej. Koncom septembra 1939 cez 
mesto prechádzal prvý minister národnej obra-
ny Slovenského štátu generál Ferdinand Čatloš. 
Posilnenie pozície Slovákov v Slovenskom štáte 
ako celku, ale aj na lokálnej či regionálnej úrov-
ni sľubovalo nariadenie slovenskej vlády z 29. 
augusta 1939, ktoré žiadalo vo všetkých rezor-
toch, verejných a štátnych úradoch úradovať len 
po slovensky, všetci úradníci mali hovoriť spi-
sovne nielen v práci, ale aj na verejnosti a doma 
v súkromí, v školách učitelia s deťmi nesmeli 

73  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1939, šk. č. 14. Sťažnosť na HG pre svojvoľné zabera-
nie rituálnych nožov, č. 3016, adm. 1939.

74  Tamže, Nemecké vojsko – príchod na Slovensko, č. j. 
5392/939.

75  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 71.
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hovoriť nárečím. Ministerstvo školstva a národ-
nej osvety malo požiadať ordinariáty – grécko-
katolícky v Prešove a rímskokatolícky v Barde-
jove –, aby vplývali na svoje duchovenstvo, aby 
používalo spisovnú slovenčinu aj v úradnom 
styku, aj v kázniach. Bola to reakcia na šíriacu 
sa maďarskú propagandu o slovjackom cha-
raktere Šarišsko-zemplínskej a Podtatranskej 
župy.76 Toto nariadenie nemalo v Spišskej Belej 
priamy dosah, skôr len sprostredkovaný, totiž 
i takouto formou sa posilňovali pozície a seba-
vedomie miestnych Slovákov v slovensko-ne-
meckom prostredí Spiša.

Kroniku udalostí z tohto obdobia môžeme 
doplniť informáciou o realizácii zbierky na Zla-
tý poklad Slovenskej republiky, ktorý tu organi-
zovala HG. HG v Spišskej Belej naň vyzbierala 
3846 korún slovenských (Ks), 107 zlatých a 242 
strieborných predmetov. FS v Spišskej Belej vy-
zbierala menej: 295 Ks, 3 zlaté a 10 strieborných 
predmetov.77 

Vypuknutie vojny bolo spojené so zvýšenou 
militarizáciou spoločnosti. Muži, ktorí neslúžili 
pri vojsku, museli v októbri 1939 povinne vstú-
piť do Hlinkovej gardy. Táto povinnosť sa netý-
kala mužov iných národností a osobitne Židov. 
Vyhláška okresného úradu v Kežmarku zo 14. 
októbra 1939, ktorá bola vyvesená aj v Spišskej 
Belej, to jednoznačne určovala.78

Ku koncu roka boli na Slovensku urobe-
né ďalšie kroky, ktoré obmedzovali bývalé de-
mokratické vymoženosti. Teraz sa týkali lik-
vidácie odborových združení, ktoré museli 
zaniknúť, a ich členovia sa mohli stať členmi Slo-
venského kresťansko-sociálneho odborového združe-
nia so sídlom v Bratislave. Ten preberal majetok 
rozpustených robotníckych odborových organi-
zácií. Existovala ešte možnosť založenia nových 
spolkov, ale tie museli nanovo dávať zaregistro-
vať svoje stanovy prostredníctvom Krajinského 
úradu v Bratislave, ktorý ich ďalej posielal mi-
nisterstvu vnútra. V Spišskej Belej existovali tri 
odborové robotnícke organizácie – Všeodborový 
zväz československých národných socialistov, Jednot-
ný zväz drevorobotníkov a Odborové združenie zvä-
zu zamestnancov tabakovej réžie. Všetky tri zanikli, 
ale majetok mal len Všeodborový zväz českoslo-
venských národných socialistov, ktorý ho musel 
odovzdať novému odborovému združeniu.79

To, ako udalosti v r. 1939 prijala väčšina oby-
vateľov Spišskej Belej, prezrádza dobový zápis 
miestneho kronikára: „Skončil sa rok 1939, ktorý 
priniesol po celom tisícročí zase slobodu slovenskému 
národu, ktorý však zároveň dokázal, že náš ľud vie za 

svoje práva i bojovať, trpieť a obetovať!“80 Tento slo-
venský národný duch, ktorý akoby symbolizo-
val na etnicky zmiešanom Spiši úplné národné 
prebudenie slovenských Spišiakov, rezonoval aj 
v nasledujúcom roku. Od polovice januára 1940 
sa v Spišskej Belej začal pre verejnosť kurz slo-
venských dejín, ktorý trval až do začiatku mar-
ca. Prednášali na ňom učitelia meštianskej školy 
Lazarová, Babík a König, vedúci notár Somora 
a Dr. Ježík. Prednášky boli v nedeľu popolud-
ní, spojené s premietaním zvukového týžden-
níka Nástup. Založenie slovenského potravné-
ho družstva v marci 1940 v Spišskej Belej bolo 
ďalším krokom k posilneniu národného seba-
vedomia, v septembri zas oslavy prinavrátenia 
13 obcí z Poľska Slovensku, ktoré sa uskutočnili 
v Jurgove a na ktorých mali účasť aj spišskobe-
lianski gardisti. 

13. mája 1940 sa v Spišskej Belej zastavil pre-
zident Slovenskej republiky Jozef Tiso, vraca-
júc sa z poľského územia, nachádzajúceho sa za 
Magurou, ktoré Slovensku pripadlo po obsade-
ní Poľska nacistickým Nemeckom. Mesto bolo 
počas jeho návštevy vyzdobené slovenskými 
zástavami a zástavami s hákovými krížmi. Za-
ujímavé je, že túto návštevu zaznamenáva len 
nemecký kronikár, v slovenskej časti kroniky 
nie je o nej žiadna zmienka.81

Tesne pred Vianocami 1940 sa v Spišskej Be-
lej uskutočnilo sčítanie ľudu, ktoré ukázalo, že 
v meste k 15. decembru 1940 žilo 3707 obyvate-
ľov.82 Z nich tu žilo 2271 (61,25 %) Slovákov, 1312 
(35,38 %) Nemcov, 35 (0,97 %) Maďarov, 25 (0,67 %) 
Čechov, k Židom sa hlásilo 52 (1,40 %) občanov. 
V týchto údajoch boli ešte zahrnutí aj židovskí 
spoluobčania. Zaujímavé je, že práve na vzťahu 
k nim sa v Spišskej Belej začali vyostrovať vzťa-
hy medzi slovenským a nemeckým obyvateľ-
stvom, resp. medzi slovenskými a nemeckými 
členmi obecného zastupiteľstva. Na júnovom za-
sadnutí obecného zastupiteľstva v r. 1940 písom-
ne žiadal Gejza Schmeisz, aby obecné zastupiteľ-

76  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1939, šk. č. 14. Spisovná slovenčina v úradoch, ško-
lách a na kazateľnici, č. 15.007/IV-7/1939.

77  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 70.
78  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 

1939, šk. č. 14. Vyhláška okresného úradu v Kežmar-
ku č. 1629 prez. 39.

79  Tamže, Spolok Slovensko kresťansko-sociálne odbo-
rové združenie so sídlom v Bratislave. Prevzatie ma-
jetku rozpustených spolkov, č. 6711, adm. 1939.

80  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 70.
81  Tamže, s. 376.
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stvo odmietlo usídlenie sa Židov v Spišskej Belej 
a odoprelo návrat tým Židom, ktorí už zo Spiš-
skej Belej odišli.83 2. júla 1940 sa jeho návrhom za-
oberalo obecné zastupiteľstvo, evidentne zasko-
čené takouto požiadavkou. Zaskočené bolo o to 
viac, že Gejza Schmeisz bol predsedom Deut-
sche Partei v meste a súčasne aj riaditeľom filiál-
ky Spišskej banky, teda vplyvnou osobou v mes-
te i v Kežmarskom okrese. Na tomto zasadnutí 
však obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že taká-
to požiadavka je protiústavná, ale že do 30 dní 

členov obecného zastupiteľstva (nevieme zistiť, 
či len nemeckých, alebo aj slovenských), obrátil 
na Obvodný sekretariát HSĽS v Spišskej Novej 
Vsi, aby pomohol vyriešiť tento ošemetný prí-
pad. To, že v liste uviedol všetky príčiny, pre kto-
ré obec môže odmietnuť povolenie na prisťaho-
vanie a usídlenie sa (ak ide o trestaného človeka, 
ak žiadateľ nevie doložiť svoju bezúhonnosť, ak 
by bol na obtiaž obci, lebo by sa nevedel posta-
rať sám o seba), svedčí o tom, že pravdepodobne 
očakával odpoveď, ktorá by podporila stanovis-

82  Lexikon obcí Slovenskej republiky. Bratislava : Štát-
ny štatistický úrad, 1942, s. 33.

83  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1941 – 1942, šk. č. 16. List člena obecného zastupiteľ-
stva v Spišskej Belej Gejzu Schmeisza obecnému za-
stupiteľstvu, nedatovaný.

84  Tamže, Gejza Schmeisz, člen obecného zastupiteľ-
stva v Spišskej Belej, návrh na vynesenie zastupiteľ-
ského usnesenia ohľadom znemožnenia usídlenia sa 
židov a návratu odišlých židov v Spišskej Belej.

85  Tamže, Usídlenie židov, dotaz, č. 3667/1940. 
86  Tamže, Niederlassung von Juden, Information, 

č. 3667/1940.

zistí, či je možné riešiť ju tak, ako to navrhoval 
G. Schmeisz. A tak sa notársky tajomník z po-
verenia obecného zastupiteľstva obrátil o radu 
na Okresný úrad v Kežmarku.84 Starosta Michal 
Begalla sa 18. júla 1940, zrejme pod tlakom časti 

ko väčšiny obecného zastupiteľstva a odmietla 
by požiadavku G. Schmeisza.85 Rovnaký list za-
slal aj krajskému vedeniu Deutsche Partei v Kež-
marku a vedeniu Deutsche Partei v Bratislave.86 
Nezachovali sa dokumenty, ktoré by hovorili 
o stanovisku oslovených straníckych úradov, ale 
keďže obecné zastupiteľstvo rozhodlo 11. sep-
tembra 1940 o tom, že „odo dňa právoplatnosti prí-
tomného usnesenia usídlenie židom v Spišskej Belej 
sa nepovoľuje a nasťahovanie sa nazpäť zo Spišskej 
Belej už vysťahovavších židov sa odopre“87, môžeme 
predpokladať, že podporili G. Schmeisza. Hlaso-
vanie potom dopadlo tak, že 20 hlasov získal ná-
vrh G. Schmeisza, 1 hlas bol proti a 3 sa zdržali. 
Obavy z prípadných dôsledkov boli zrejme veľ-
ké. Proti bol len vedúci obecný notár evanjelik 
Ján Somora, ktorý následne 13. septembra 1940 
napísal odvolanie proti rozhodnutiu obecného 

Miestny veliteľ HG po-
zdravuje matku poru-
číka Antona Slodičku, 
v pozadí pred bránou 

okresný náčelník Luštek. 
Školská kronika
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zastupiteľstva.88 Celá vec sa ťahala do roku 1942, 
keď sa v celoštátnom meradle začala radikálne 
riešiť tzv. židovská otázka. Už v r. 1941 sa robi-
li zoznamy Židov, ich nehnuteľností, uvaľovala 
sa tzv. dočasná správa na ich majetok, sledova-
lo sa ich sociálne postavenie a pod. Od 9. marca 
1942 museli už všetci Židia bez výnimky podľa 
§ 8, ods. 1 nariadenia č. 198/1941 Sl. z. nosiť žltú 
hviezdu o priemere 10 cm na viditeľnom mieste 
odevu (ľavá strana hrudníka), ktorá ich označo-
vala ako Židov.89 Žltou hviezdou na vchodových 
dverách bytu či domu museli byť viditeľne ozna-
čené aj ich domácnosti.90

V Spišskej Belej sa Židia do roku 1918 hlási-
li k Maďarom, po roku 1918 sa väčšina hlásila 
k Nemcom, len 42 z nich priznalo židovskú ná-
rodnosť. Pri sčítaní obyvateľstva v r. 1938 sa Ži-
dia hlásili aj ku Slovákom, len 31 ich uviedlo 
židovskú národnosť. V r. 1938 zastávali spišsko-
belianski Židia tieto profesie: 2 lekári, 1 lekár-
nik, 1 zubný technik, 3 spolumajitelia továrne 
na likéry a liehovaru, 1 riaditeľ drevárskej firmy, 
2 úradníci, 2 obchodníci s drevom, 5 hostinskí, 
8 obchodníci s rozličným tovarom, 3 obchodní-
ci so strižným tovarom, 1 mäsiar, 2 obchodníci 
s dobytkom, 1 obchodník s cukríkmi, 3 obchod-
níci s kožkami a handrami, 1 klampiar, 1 vedú-
ci liehovaru, 1 železničiar vo výslužbe, 1 nočný 
strážnik, 1 židovský kostolník, 1 šachter a rabín.91 
Začiatkom leta 1942 bolo spišskobelianske židov-
ské obyvateľstvo z mesta odtransportované do 
koncentračných táborov. To, ako tragicky skonči-
li, obyvatelia Spišskej Belej netušili, o čom sved-
čí zápis v Pamätnej knihe: „Rôznymi opatreniami 
vlády opúšťajú Židia aj Spišskú Belú, takže v lete tohto 
roku sú tu len piati, ktorí však tiež zmenili svoje vy-
znanie.“92 Zápis však na druhej strane prezrádza, 
že sa vtedy nad tým všetci ani veľmi nezamýšľa-
li. V Spišskej Belej zostali po nich prázdne byty 
a majetok, ktorý sa spisoval, evidoval a arizoval.

Zaujímavé údaje o slovenskom obyvateľstve 
Spišskej Belej zanechal miestny kronikár, kto-
rý v Pamätnej knihe na strane 85 uviedol jeho 
sociálne rozvrstvenie. Údaje sú výsledkom jeho 
vlastného zbierania a vyhodnotenia, s čím sa 
v danom období často nestretávame. Podľa tých-
to údajov z 2271 Slovákov, ktorí žili v 480 do-
mácnostiach, bolo 38,2 % robotníkov, 24,2 % ro-
botníkov a domkárov (tí, ktorí vlastnili domček 
a chovali aj kravu, ale nemali polia), 7,4 % roľ-
níkov a povozníkov, 7,7 % roľníkov, 12,2 % re-
meselníkov, obchodníkov a podnikateľov, 6,3 % 
zamestnancov v nižších službách (železničiari, 
obecní, poštoví a tabakoví továrenskí zriadenci), 

4 % zamestnanci vo vyšších službách (učitelia, 
kňazi, úradníci so stredoškolským vzdelaním).

Po napadnutí Sovietskeho zväzu hitlerov-
ským Nemeckom v júni 1941 si aj slovenské 
obyvateľstvo a vláda Slovenskej republiky ove-
ľa jasnejšie uvedomili, že vojna môže mať aj iný 
priebeh, ako ho doteraz prezentovala oficiálna 
propaganda. Existovali oprávnené obavy, že aj 
územie Slovenska sa môže stať terčom útokov, 
a to najskôr zo vzduchu. Preto sa podľa nariade-
nia vlády mali budovať protiletecké kryty a or-
ganizovať civilná protiletecká ochrana. Dialo 
sa tak aj v Spišskej Belej. Protiletecké kryty sa 
pripravovali v lepšie vybudovaných pivniciach 
miestnych domov – bolo ich 26, nacvičované 
boli presuny do týchto úkrytov a tiež aj zatem-
nenie okien vo večerných hodinách, pripravova-
li sa náhradné zdroje pitnej vody pre prípad zni-
čenia vodovodu. Veliteľom protileteckej civilnej 
ochrany v Spišskej Belej bol od apríla 1941 hos-
tinský Roman Vaverčák a jeho zástupcom obec-
ný referent Koloman Dzimko.93 Okrem toho sa 
začal boj proti alkoholizmu, lebo boli obavy, že 
podgurážený občan by mohol v kritickej chvíli 
ohroziť nielen seba, ale aj celé mesto. Preto sa aj 
v Spišskej Belej na základe nariadenia Okresné-
ho úradu v Kežmarku urobili zoznamy miest-
nych notorických alkoholikov. Tie boli vyvesené 
v hostincoch s tým, že uvedeným osobám ne-
smeli hostinskí nalievať alkohol. V Spišskej Be-
lej narátali 46 notorických pijanov, medzi nimi aj 
10 žien.94 Ako však prezrádza hlásenie policajné-
ho strážmajstra Michala Kovalčíka z 25. augusta 
1941, bol to boj ťažký, ba až márny: „Nižepodpí-
saný hlásim, že niektoré pijany, ktoré sú na sozname 
pijanov v Spišskej Belej po hostinci vyvesené, kupujú 

87  Tamže, Výťah zo zápisnice VI/1940 napísanej v za-
sadnutí obecného zastupiteľstva mesta Spišskej Be-
lej vydržiavanom dňa 11. septembra 1940, č. Všh.63/
4192/1940 adm.

88  Tamže, Obecný notár v Sp. Belej veto proti usneseniu 
obec. zast. mesta Sp. Belej číslo: Vsh. 63/1940. Č. 4192. 
adm. 1940.

89  Tamže, Okresný úrad v Kežmarku – Označenie ži-
dov, č. 2788/1942.

90  Tamže, Označenie bytov židovských domácností, 
č. 1497 adm. 1942.

91  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 76.
92  Tamže, s. 75.
93  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 

1941 – 1942, šk. č. 16. Prenesenie pôsobnosti miest-
nych veliteľstiev na štátne policajné úrady – nariade-
nia, č. 2100. adm. 1941.

94  Tamže, Zoznam notorických pijanov v Spišskej Belej 
k 28. 8. 1941, č. 426/adm. 1941.
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si liehoviny v obchodoch a v továrňách a likéry a rum 
a sa opijú. Potrebné je, aby tiež obchody a továrny na 
likéry a rum v Spišskej Belej upovedomené boli, t. j., 
aby každému jeden soznam pijanov doručený bol... 
Na stráž! Michal Kovalčík, policajný strážmajster.“95

Výmerom Župného úradu v Ružomberku 
zo dňa 27. augusta 1942 č. 15.575/I-1942 na zá-
klade paragrafu 28 zákona zo dňa 13. júla 1922 
číslo 243/1922 Zb. z. a n. boli rozpustené obec-
né zastupiteľstvá v Podtatranskej župe. Týmto 
výmerom bola zrušená aj funkcia starostu, ná-
mestníkov starostu, obecná rada a všetky obec-
né komisie. Župný úrad menoval vládneho ko-
misára, ktorý od starostu prevzal celú agendu 
a všetky jeho právomoci.96 V menovacom dekré-
te, ktorý zaslal I. Kráľovi, mu župný úrad odpo-
rúčal vymenovať poradnú komisiu, v ktorej by 
boli Ignác Siska, Michal Čarnogurský, Ján Gri-
valský a Andrej Lorenčík. Vládny komisár mal 
potom doplniť poradnú komisiu o dvoch prí-
slušníkov nemeckej menšiny.97 

3. septembra 1942 sa uskutočnilo posled-
né zasadnutie obecného úradu, na ktorom Mi-
chal Begalla, dovtedajší starosta, odovzdal úrad 
svojmu nástupcovi Imrichovi Kráľovi (predtým 
Königovi), ktorý sa stal vládnym komisárom.98 
Imrich Kráľ zložil do rúk vedúceho obecného 
notára Jána Somoru takúto prísahu: „Prisahám 
na Boha živého, že vždy budem verný Slovenskému 
štátu a poslušný jeho vláde, prisahám, že budem za-

chovávať všetky zákony a nariadenia, že budem usi-
lovne, svedomite a nestranne plniť svoje úradné povin-
nosti podľa zákonov a nariadení, že úradné tajomstvo 
neprezradím, že budem poslušný svojim predstave-
ným a budem sa starať v každom svojom počínaní 
o prospech Slovenského štátu, o záujmy obce Spišskej 
Belej a jeho obyvateľstva. Tak mi pán Boh pomáhaj.“99 
Ešte ten deň bola vyvesená vyhláška v sloven-
skom a nemeckom jazyku, ktorá o zmenách in-
formovala obyvateľstvo mesta.100

Vládny komisár sa 8. septembra 1942 obrátil 
listom na Karla Zieglera, miestneho vedúceho 
Deutsche Partei, aby strana navrhla dvoch svojich 
členov do uvedenej komisie.101 Karl Ziegler naj-
skôr požiadal vládneho komisára o odklad návr-
hu s tým, že Deutsche Partei si musí premyslieť, 
koho deleguje do poradnej komisie102, ale nako-
niec za nemeckú stranu nebol delegovaný nikto, 
s odôvodnením, že keď neboli prizvaní na roko-
vanie o tom, koho za mesto navrhnúť na funkciu 
vládneho komisára, tak sa nezúčastnia ani práce 
v poradnej komisii. Tá potom pracovala len v slo-
venskom zložení. Členmi poradnej komisie sa 
stali títo členovia HSĽS: podnikateľ Ignác Siska, 
hostinský Michal Čarnogurský, robotník Ján Gri-
valský a tesársky majster Vincent Smrek.103

Slovensko-nemecké vzťahy v Spišskej Belej 
sa tak začali zauzľovať. 17. decembra 1942 po-
žiadal vládny komisár Zieglera, aby Deutsche 
Partei delegovala dvoch členov do prípravného 
výboru, ktorý mal vypracovať hlavné smernice 
regulačného plánu mesta.104 Ten mu odpovedal 
až 13. januára 1943 s tým, že ak silnú 42-percent-
nú menšinu mesta nepotrebovali Slováci pri váž-
nych rozhodnutiach, tak sa budú musieť bez nej 
zaobísť aj pri riešení púhych detailov. Vyslovil 
presvedčenie, že sa vari nájde ešte človek, kto-
rý bude hľadať hodnoty vo vážnej a otvorenej 
spolupráci pre mesto.105 Zachované dokumenty 
nedovoľujú úplne dešifrovať slovensko-nemecké 
vzťahy, ale i tak sa dá z nich usudzovať, že ne-
mecká menšina Spišskej Belej sa dlho nevedela 
zmieriť so zmenou postavenia Slovákov v meste. 
Musela ich však po vzniku ČSR v r. 1918 rešpek-
tovať aspoň do tej miery, že aj oni už mali rov-
naké právo rozhodovať o spoločných veciach. 
Takmer celé medzivojnové obdobie stál na čele 
mesta príslušník nemeckej menšiny, čím mo-
hol ovplyvňovať mnohé zásadné rozhodnutia. 
Po vzniku Slovenského štátu, keď sebavedomie 
miestnych Slovákov ešte viac vzrástlo, spišsko-
belianski Nemci mali pocit, že strácajú pôvodné 
rozhodovacie pozície. Židia, ktorí v medzivojno-
vom období svojou inklináciou k nemeckej ná-

95  Tamže, Obecná polícia Spišská Belá, okres Kežma-
rok – Hlásenie.

96  Tamže, Župný úrad v Ružomberku. Rozpustenie 
obecného zastupiteľstva v Spišskej Belej, č. 15.575/I-
1942.

97  Tamže, Župný úrad v Ružomberku – obec Spišská 
Belá, vymenovanie vládneho komisára, č. 15.575/I-
1942.

98  Tamže, Zápisnica napísaná na obecnom úrade 
v Spišskej Belej dňa 3. septembra 1942.

99  Tamže, Zápisnica napísaná na obecnom úrade 
v Spišskej Belej dňa 3. septembra 1942, č. 4545/1942.

100  Tamže, Vyhláška. Rozpustenie obecného zastupiteľ-
stva v Spišskej Belej, č. 4545/1942.

101  Tamže, List vládneho komisára mesta Spišskej Belej 
z 8. 9. 1942, č. 4669/1942.

102  Tamže, Zápisnica napísaná na obecnom úrade 
v Spišskej Belej dňa 3. septembra 1942. Nennung von 
2 Beratern in den Beratungskörper, č. 4669/1942.

103  ŠA LE, pobočka Poprad: fond ObNÚ Spišská Belá, 
1941 – 1942, šk. č. 16. Vládny komisár mesta Spiš-
skej Belej – vymenovanie členov poradnej komisie, 
č. 4853/42.

104  Tamže, Vládny komisár mesta Spišskej Belej – Deut-
sche Partei, č. 6637/1942.

105  Tamže, Regulierungsplan – Delegation, č. 15/43.
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rodnosti podporovali početnosť nemeckej zlož-
ky mesta, už neboli v hre a ani v nej nemohli 
byť kvôli nacionálno-socialistickej – nacistickej 
ideológii, ktorú si osvojila aj časť spišských Ne-
mcov. Od polovice roku 1942 už dokonca nebo-
li ani v meste. Spišskí Nemci si chceli uchrániť 
svoje oslabované pozície aspoň prihlásením sa 
k veľkonemeckej Ríši a veľkému nemeckému 
národu. Ako konkrétny dôkaz tejto spolupatrič-
nosti malo poslúžiť aj prihlásenie sa 116 dobro-
voľníkov vo veku od 17 do 35 rokov k jednotkám 
SS.106 Symptomatické je aj to, že obecný úrad sa 
v úradnej korešpondencii obracal na prísluš-
níkov nemeckej menšiny alebo čisto nemecky 
písanými listami či prípismi, alebo aj v sloven-
skom, aj v nemeckom jazyku, ale Nemci odpove-
dali, resp. sa obracali na obecný úrad zásadne 
len nemecky písanou korešpondenciou. Po vzni-
ku Slovenského štátu, keď sa pozdrav Na stráž! 
stal oficiálnym pozdravom aj v písanom prejave 
a v korešpondencii, spišskí Nemci ho zásadne 
ignorovali a v závere listu sa zdravili len ríšsko-
nemeckým nacistickým pozdravom Heil Hitler!. 
Obecný úrad používal v listoch príslušníkom 
nemeckej menšiny a ich organizáciám naraz oba 
pozdravy.

Rok 1943 sa od počiatku niesol v znamení 
vojenských neúspechov Ríše. Na Slovensku za-
čalo viaznuť zásobovanie, čo pociťovali aj oby-
vatelia Spišskej Belej. Zavedený bol lístkový 
systém nielen na potraviny, ale aj na topánky, 
ktorých bol veľký nedostatok. Fašiangové obdo-
bie sa prvýkrát v meste zaobišlo bez zábav a di-
vadelných predstavení. O kultúrne vyžitie však 
Spišskobeľania celkom neprišli. 15. júna tu hrali 
divadlo poprední slovenskí herci ako Andrej Ba-
gar, Hana Meličková a Štefan Figura. O mesiac 
neskôr zas vystupoval František Krištof Veselý.

V tomto roku sa obyvatelia Spišskej Belej ocit-
li zaskočení. Podľa zákona 171/1943 Sl. z. stratila 
Spišská Belá od 1. januára 1944 právo označovať 
sa ako mesto, bola označená len ako obec. To ich 
značne pobúrilo, lebo už takmer 700 rokov bola 
držiteľom mestských práv a do 31. decembra 1922 
bola aj mestom so zriadeným magistrátom.

Rok 1944 priniesol v správe mesta aj ďalšie 
zmeny. Na základe nového obecného zákona 
bola v júni t. r. zrušená funkcia vládneho ko-
misára a nahradená opäť funkciou starostu. Bol 
zriadený obecný výbor. Imrich Kráľ, vládny ko-
misár, sa stal starostom a v obecnom výbore boli 
členovia: Ignác Siska, podnikateľ, Anton Mich-
lík, roľník, Juraj Istoczi (Ištócy), kurič v tabako-
vej továrni. Títo traja reprezentovali Slovákov. 

106  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 387.
107  Tamže, s. 86.
108  Tamže, s. 87.

Nemcov zastupovali Adalbert Knieszner a Jú-
lius Teltsch.107 Adalbert Knieszner sa stal podsta-
rostom. Ľady nemeckej urazenosti sa prelomili. 
Slovenský kronikár v tejto súvislosti napísal: „Je 
možné, že až teraz si uvedomili, že na základe svojho 
počtu nemôžu hrať vedúcu úlohu v obci, že sa musia 
uspokojiť s dvoma členmi v obecnom výbore... Aj blí-
žiaci sa front isto umiernil ich požiadavky, ktoré v ro-
koch víťazného nemeckého napredovania 1940 – 1943 
boli veľmi radikálne.“ Dajme ešte slovo kronikáro-
vi, ktorý v kronike výstižne opísal slovensko-
-nemecké vzťahy v Spišskej Belej: „Veď vtedy sa 
hovorilo medzi nimi napr. aj o tom, že naša obec sa 
rozdelí na dve politické obce, zvlášť spravované Slo-
vákmi a Nemcami. Len absurdnosť tejto požiadavky 
zabránila tomu, že s vecou nevyšli na verejnosť. Je len 
samozrejmé, že ťažko niesli napredovanie Slovákov. 
Kým pred rokom 1938 za roztrieštených politických 
pomerov ich nadvláda bola politická i hospodárska, 
silne však naštrbená založením slovenského potrav-
ného a úverného družstva. A tu používali hospodár-
ske sankcie, ktoré mali po ruke (výpoveď pozemkov, 
ktoré mali Slováci v prenájme), aby priviedli sloven-
skú väčšinu k ústupkom. Po nezdare takýchto akcií 
(veď sami si nestačili obrobiť svoje pozemky) chceli 
zas moc strhnúť na seba výbojnosťou. Docielili však 
len toľko, že sa priepasť medzi Slovákmi a Nemcami 
len rozšírila, takže v jednej obci žili dva kolektívy her-
meticky od seba oddelené. V takomto ovzduší na den-
nom poriadku boli rôzne spory a konflikty...“108

Konflikty, o ktorých písal slovenský kroni-
kár, vyústili v r. 1944 do protinemeckých ná-
pisov v obci. Bolo to v júli a našli sa na troch 
miestach v obci. Koncom augusta prišli správy 
o povstaní, keď povstalci obsadili Ružomberok. 
Ďalšie správy priniesli miestni železničiari. Me-
dzi nemeckým obyvateľstvom vypukla panika 
po tom, ako sa dozvedeli, že povstalci smerujú 
k Popradu a Kežmarku. 170 najexponovanejších 
Nemcov a ich rodín 29. augusta 1944 ušlo na vo-
zoch na poľské pohraničie pod ochranu nemec-
kých vojsk. 29. a 30. augusta 1944 sa na obecnom 
úrade stretli popredné slovenské osobnosti mes-
ta, aby sa dohodli na ďalších krokoch, na bezpeč-
nostných opatreniach a na usmernení slovenské-
ho obyvateľstva mesta. 31. augusta však do mesta 
prišlo nemecké vojsko, ktoré postupovalo sme-
rom na Poprad. V Spišskej Belej zostali príslušní-
ci gestapa a nemeckej menšine vzrástlo nanovo 
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jej sebavedomie. Na uliciach sa objavili ozbrojení 
členovia miestnej organizácie Heimatschütz. Ne-
meckí zamestnanci miestnej továrne na lekvár 
(bývalý Reichov pivovar) oblečení v uniformách 
SS sa zmocnili všetkých áut v meste a konfiško-
vali aj tie, ktoré cez mesto prechádzali. So zbra-
ňou v ruke zabavili aj auto obvodnému tajomní-
kovi HSĽS Ladislavovi Leporisovi, ktorý na ňom 
chcel odísť do Kežmarku, kde pracoval. Podľa 
ich príkazu sa mal zdržiavať doma. Títo zamest-
nanci ho napokon oznámili gestapu, ktoré ho 
chcelo zatknúť ako majiteľa údajnej tajnej vysie-
lačky. L. Leporis však ušiel do hôr a gestapo v je-
ho byte vysielačku nenašlo. Obecný úrad dal za-
pečatiť Leporisov byt, čím chcel znemožniť jeho 
prípadné drancovanie vyčíňajúcimi miestnymi 
ordnermi. Nový nemecký bojový oddiel, ktorý 
prišiel z Kežmarku pod velením kapitána Spin-
dlera, urobil novú prehliadku Leporisovho bytu 
a vyhrážal sa starostovi mesta Imrichovi Kráľo-
vi, že sa snaží prekaziť dolapenie podvratných 
živlov. Na základe udania miestnych Nemcov 
zatklo gestapo Ľudovíta Fodora a Jána Kotscha, 
ktorých podozrievali z kontaktov s povstalcami. 
Domov ich pustili až po týždni vyšetrovania. 
Ďalším zatknutým a vyšetrovaným bol robot-
ník tabakovej továrne Alojz Horánsky, ktorý bol 
v Slovenskej Vsi po nové správy z povstaleckého 
vysielania, keďže Spišská Belá bola v tom čase 
bez elektrickej energie. Gestapo začalo vyšetro-
vať študentov pre júlové protinemecké nápisy 
v meste. Medzi slovenským a nemeckým oby-
vateľstvom sa napätie stupňovalo až do vzájom-
nej nenávisti. Muži slovenskej národnosti radšej 
ušli do hôr, aby sa vyhli prípadnému zatknutiu. 
Doma zostávali väčšinou len ženy, deti a starí ľu-
dia, ktorí pre neustále radikálne výstupy časti 
nemeckého občianstva radšej ani nevychádzali 
na ulicu. Schovávali sa aj demokraticky oriento-
vaní Nemci, aby nedali radikálom zámienku na 
zásah proti nim.

Výkonnú moc v meste prevzali nemecké vo-
jenské jednotky. Slovenské obyvateľstvo len pa-
sívne a so strachom sledovalo, čo sa deje, lebo 
nemeckí vojaci sa k nemu správali ako k nepria-
teľovi. Miestni Nemci veliteľov jednotiek infor-
movali, že v meste žije vyše tisíc Nemcov a viac 
ako 2000 partizánov.109 Nechýbali ani akty zrady 
a udávania. Notár Schleifer zo Spišskej Belej, pra-

cujúci v Slovenskej Vsi, údajne informoval gesta-
po o partizánoch, ukrývajúcich sa v Lendaku. V 
prestrelke zastrelili 13 partizánov, ranených po-
tom Nemci povraždili. Zo zranených sa zachrá-
nil len jeden – Peter Čakan – vďaka tomu, že ho 
ukrývali Ľudovít Fodor a Ján Bogár a zo zranení 
ošetril Dr. František Ježík.110 Tejto protipartizán-
skej akcie sa zúčastnili aj členovia belianskeho 
Heimatschützu, ktorí žiadali exemplárne potres-
tanie Lendačanov za prechovávanie partizánov.

V polovici septembra 1944 sa v Spišskej Belej 
usadil štáb generála Bäckera, s ktorým úzko spo-
lupracovala miestna organizácia Heimatschü-
tzu. Tá sa postarala aj o zastrašovanie starostu 
I. Kráľa a vedúceho obecného notára J. Somoru 
pre slovensko-nemecké nezhody v meste. Sta-
rosta bol dokonca za prítomnosti členov miest-
neho Heimatschützu vypočúvaný v súvislosti 
so Slovenským národným povstaním. Generál 
Bäcker žiadal od neho, aby zabezpečil 500 ob-
čanov na zákopové práce do Levoče a Spišskej 
Novej Vsi a nakoniec aj zabezpečenie poriadku 
a bezpečnosti nemeckých vojsk v meste. Sloven-
skí policajti boli členmi spišskobelianskeho He-
imatschützu odzbrojení a pri razii boli zatknu-
tí traja mladí chlapci, u ktorých našli vojenský 
revolver. Tí boli odtransportovaní do Nemecka. 
Koncom roku 1944, keď sa front evidentne pri-
bližoval, muselo denne viac ako 100 slovenských 
Spišskobeľanov kopať zákopy a budovať proti-
pancierové zátarasy. Pracovná morálka však ne-
ustále klesala. Nemecké obyvateľstvo v týchto 
dňoch začínalo baliť osobné veci a cennosti a pri-
pravovať sa na evakuáciu z mesta. 31. decembra 
1944 značná časť nemeckého obyvateľstva mesta 
evakuovala nemeckým transportom, veriac, že 
je to len krátkodobé riešenie, a zanechajúc svoje 
domy a majetok napospas osudu. Časť Nemcov 
však ešte v meste zostala. 21. januára 1945 bola 
vyhlásená ďalšia evakuácia mesta. Prijali ju len 
miestni Nemci, ktorí sa cítili ohrození blížiacim 
sa príchodom sovietskych vojsk. Slovenské oby-
vateľstvo ju nerešpektovalo a doma zostalo aj 
niekoľko nemeckých rodín, ktorí sa celý čas diš-
tancovali od nacistickej propagandy a ideológie 
a neprichádzali do konfliktov so slovenskými 
spoluobčanmi. Ešte pred odchodom nemeckého 
vojska 25. januára 1945 spišskobelianski muži 
odišli do lesov, do Ždiaru, Lendaku, Krížovej 
Vsi z obavy, aby ich nemecké vojská neodvliek-
li so sebou. Na druhý deň sem dorazila obáva-
ná demolačná nemecká Vernichtungsgruppe, 
ktorá mala za úlohu likvidovať mosty, železni-
cu, hospodárske objekty, aby spomaľovala po-

109  Tamže, s. 89.
110  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-

ná od 1. januára 1962, s. 29.



184 Politický život a obecná správa v Spišskej Belej (1918 – 1945)

111  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 92.
112  Tamže, s. 93.
113  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-

ná od 1. januára 1962, s. 35.

stup sovietskych vojsk. V Spišskej Belej zamýš-
ľala vyhodiť do vzduchu tabakovú továreň, čo 
sa jej však vďaka šikovnosti obyvateľstva mesta 
nepodarilo uskutočniť. Spišská Belá bola v tých 
dňoch takmer vyľudneným mestom. Starosta 
a vedúci obecný notár však nenechali mestský 
dom. Tam sa i naďalej úradovalo tak, ako to voj-
nové pomery dovoľovali. Pri odchode nemecké 
vojsko bralo všetko, čo sa dalo zobrať, drancova-
li opustené nemecké byty, odvážali časť strojo-
vého vybavenia tabakovej továrne, zhabali jedi-
né hasičské auto, ktorého úkryt prezradil jeden 
z miestnych Nemcov.

Koncom januára 1945 Nemci vybudovali pro-
titankové zátarasy na vstupe do mesta na Bu-
šovskej ceste. Tie nadránom 27. januára začali 
rozoberať obyvatelia z okolitých domov. Nemec-
kú hliadku, ktorá ich pri tom pristihla, oklama-
li tvrdením, že už tu boli ruskí vojaci a tí im to 
prikázali urobiť. Nemeckí vojaci potom opustili 
Spišskú Belú bez bojového stretu so sovietskymi 
vojakmi. Prieskumná sovietska skupinka voja-
kov prišla ráno 27. januára 1945 v bielych kožu-
choch a na bielych koňoch bočnou uličkou. Po 
nej potom prišli aj ďalšie dezorganizované vo-
jenské skupiny po Bušovskej ceste, kde ich pri-
vítal starosta mesta. Veliteľov pozvali do mest-
ského domu, kde pre nich pripravili pohostenie, 
a to aj za účasti členov ilegálnej komunistickej 
strany, ktorí sem prišli tiež.

Popoludní sa v mestskom dome uskutočni-
lo stretnutie asi 20 až 30 slovenských obyvate-
ľov mesta, kde sa rozhodlo o zriadení ozbroje-
nej milície pod vedením Jozefa Pisarčíka a Jozefa 
Duračinského, ktorá mala zabezpečovať poria-
dok v Spišskej Belej. Šlo aj o to, aby sa zabráni-
lo drancovaniu nemeckého majetku. Boli vyme-
novaní národní správcovia pre každý opustený 
dom, ktorý mali spravovať, a zodpovedali za to, 
aby nebol vydrancovaný. Súčasne ustanovili 16-
-členný dočasný národný výbor. Doterajší staros-
ta Imrich Kráľ odstúpil, ale navrhnutí členovia 
národného výboru ho presvedčili, aby ešte ďalej 
viedol národný výbor. Jeho členmi sa stali: Dr. 
František Ježík, Imrich Kráľ, Ján Bogár, Michal 
Škrabala, Jozef Pisarčík, Tomáš Pisarčík, Ján Ozá-
bal, František Zlámal, Pavol Roch, Ján Duračin-
ský, Ignác Siska, Albert Andráš, Anton Michlík, 
Vendelín Hatala, Ján Kraus a Jozef Duračinský.111 

3. februára 1945 na zasadnutí národného vý-
boru I. Kráľ opätovne podal demisiu. Do tejto 
funkcie bol zvolený riaditeľ ľudovej školy Ján 
Ozábal. O tri dni neskôr bola zvolaná mimo-
riadna schôdza NV z podnetu vedúceho Baťovej 

predajne obuvi K. Drahovského, ktorý požado-
val zmeny v zložení NV. Schôdza sa uskutočni-
la za prítomnosti Dr. K. Rebra, predsedu prezí-
dia povereníctva vnútra, ktorý sa po potlačení 
Povstania ukrýval v neďalekej Malej Frankovej. 
Podľa neho tam chýbalo zastúpenie všetkých 
zložiek obyvateľstva. Urobili sa malé zmeny, 
z NV vystúpili I. Siska, I. Kráľ a F. Ježík. 

Po vyvesení mobilizačnej vyhlášky museli 
narukovať všetci bojaschopní záložníci. Spišsko-
belianski muži rukovali do zhromažďovacích 
stredísk v Kežmarku a v Poprade, stali sa vojak-
mi I. československého armádneho zboru a po 
krátkom výcviku boli nasadení ako jeho vojaci 
do bojov o Liptovský Mikuláš.

V meste obnovila činnosť predtým ilegálna 
KSČ a Ján Bogár sa stal jej predsedom. Opierala 
sa pritom o prítomnosť veliteľstva sovietskej po-
sádky, ktorá bola v meste, čím si zvyšovala svo-
ju autoritu. Založili aj miestnu organizáciu novej 
politickej strany, ktorou sa stala Demokratická 
strana. Jej predsedom sa stal J. Olekšák. Po pri-
jatí Košického vládneho programu 5. apríla 1945, 
ktorý žiadal radikálnu očistu verejného života 
od pozostatkov starého režimu, sa aj v Spišskej 
Belej udiali zmeny v obsadení miestneho národ-
ného výboru. Ten bol obsadený na základe parit-
ného zastúpenia dvoch politických strán – KSČ 
a DS. Za KSČ sa členmi MNV stali: Ján Ozábal, 
predseda MNV, Jozef Duračinský, Ján Bogár, Jú-
lius Lauf, Viktor Sviechovič, Ján Lipták, Albert 
Andráš, O. Pichnarčík, T. Pisarčík, Viktor Da-
nielčák, M. Hudaček, M. Oksoš, J. Jezerčák, Ján 
Kraus, J. Drescher. Za DS sa členmi MNV stali: 
Ján Olekšák, Bohumil Heřman, A. Michlík, J. Va-
verčák, Emil Trembáč, J. Špirek, J. Kuľka, J. Kaňa, 
P. Roch, J. Kalafut, Lukáš Slodičák, M. Podolský, 
P. Hrobák, Jakub Kovalčík, Štefan Mišura.112 Sú-
časne bol založený miestny Národný front, na 
čele ktorého stál Bohumil Heřman, neskôr po-
slanec SNR.

Keď sa 9. mája 1945 skončila druhá svetová 
vojna, mohli v Spišskej Belej s ľútosťou konštato-
vať, že v nej položilo svoje životy aj ich 14 spolu-
občanov: Rudolf Štuler, Ján Chovaňák, Jozef Kri-
govský, Jozef Kraus, Jozef Richter, Vojtech Krett, 
Ondrej Fedor, Jozef Kriššák, Ján Podolský, Gejza 
Krejnus, Ján Žemba, Gustáv Kraus, Gustáv Pa-
hoň, Jozef Bigoš.113
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Po vzniku Československa v r. 1918 sa vytvo-
rili nové podmienky pre hospodársky a ekono-
mický život na Slovensku. Slovenský priemysel 
radikálne zmenil svoje postavenie v novom štá-
te. Ak v Uhorsku vláda podporovala rozvoj prie-
myslu politickými opatreniami (zákon o podpo-
re priemyslu z r. 1884), tak v ČSR boli vládne 
zásahy vo veľkej miere eliminované a rozvoj 
hospodárstva, a teda aj priemyslu, bol pone-
chaný na trhový mechanizmus. Ten však vte-
dajšiemu priemyslu na Slovensku nevyhovoval, 
lebo nebol naň v dostatočnej miere pripravený. 
Podiel slovenského priemyslu na celoštátnom 
predstavoval asi 8 %.1 O šoku, ktorý slovenský 
priemysel štátoprávnou zmenou prežil, jasne 
hovorí fakt, že až v pokrízovej investičnej vlne 
(presnejšie v r. 1937) dosiahol predvojnovú úro-
veň.2 Táto charakteristika platila pre celé územie 
Slovenska a problémy i úspechy, ktoré sloven-
ský priemysel zažíval v medzivojnovom období, 
mali svoj odraz aj v konkrétnych podmienkach 
jednotlivých miest, a teda aj v Spišskej Belej.

Priemysel

Industrializačná činnosť sa v Spišskej Belej vo 
väčšej miere rozbehla v poslednej štvrtine 19. 
storočia, keď v r. 1869 vznikla továreň na vý-
robu vriec a tkáčovňa ľanového plátna. Neskôr 
v jej priestoroch fungovala výroba zemiakového 
škrobu a cukru, v r. 1870 začala pracovať parná 
píla (po 10 rokoch ju presťahovali), v r. 1875 za-
čala činnosť likérka a v r. 1898 tabaková továreň. 
Do r. 1918 vznikla ešte drevná manipulácia fir-
my Glesinger.

Hospodárske pomery v Spišskej Belej (1918 – 1945)

V medzivojnovej ČSR v činnosti pokračovali 
len likérka, drevná manipulácia a tabaková tová-
reň. Najvýznamnejším podnikom bola štátna ta-
baková továreň, ktorá poskytovala sociálne istoty 
približne štyrom stovkám zamestnancov a vý-
razne ovplyvňovala hospodársky a spoločenský 
život v meste. Dôležitou súčasťou hospodárskeho 
života Spišskej Belej v prvej polovici 20. storočia 
boli drobní a strední živnostníci, ktorí nadväzo-
vali na tradíciu remesiel a obchodu v meste.

Tabaková továreň

Najväčším a zároveň hlavným priemyselným 
odvetvím, ktoré sa v Spišskej Belej rozvíjalo, bol 
tabakový priemysel. Reprezentovala ho továreň, 
ktorá tu vznikla na konci 19. storočia.

Hlavným dôvodom pre vybudovanie továr-
ne v Spišskej Belej bol dostatok pracovných síl 
v meste a blízkom okolí. Druhý dôvod predsta-
vovalo masové vysťahovalectvo z podtatranskej 
oblasti, ktoré uhorská vláda chcela obmedziť aj 
zriadením továrne a novými pracovnými prí-
ležitosťami pre miestne obyvateľstvo. K vybu-
dovaniu továrne nemalou mierou prispelo aj 
vybudovanie železničnej trate z Kežmarku do 
Spišskej Belej na Horné nádražie v r. 1892.3 

Pôvodná továreň v Spišskej Belej bola vy-
budovaná v r. 1898 na Zimnej ulici s popisným 
číslom 34. Po presťahovaní výroby do novovy-
budovanej budovy v r. 1915 pôvodnú budovu to-
várne darovali mestu.

Keďže vo svete rástol dopyt po cigarách a naj-
skôr sa začala ručná a až potom strojová výroba 
cigariet, bolo nutné postaviť väčšiu továreň. Na 
tento účel Ústredné riaditeľstvo Kráľovsko-uhor-
skej tabakovej réžie na základe výnosu minister-
stva financií č. 96377 zo dňa 24. 11. 1902 zakúpilo 
továreň Juraja Koromzaya na výrobu škrobu, ze-
miakového cukru a sirupu. Výrobu škrobového 
cukru premiestnili do Spišskej Novej Vsi.

Po asanácii starých výrobných a skladovacích 
objektov v rokoch 1905 – 1913 vybudovali na tie 
časy modernú továreň. Súčasne postavili budovu 
závodnej jedálne a päť obytných víl a za územím 
závodu ubytovňu pre cezpoľných zamestnancov. 
V r. 1926 firma Šašinka z Popradu prerobila túto 
budovu (nazývanú Laktárňa) na obytnú budovu 
so 14 bytmi pre zamestnancov továrne.4 

1  FALTUS, Josef – PRŮCHA, Václav: Prehľad hospo-
dárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. 
Bratislava 1967, s. 289; SULÁČEK, Jozef: Spoločenské 
a politické pomery na Spiši v rokoch 1918 – 1938. Pre-
šov 1992, s. 6.

2  FALTUS, Josef – PRŮCHA, Václav: c. d., s. 11 – 12.
3  DÚBRAVSKÝ, František: K storočnici tabakových 

výrobkov v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal 
(zost.): Z minulosti Spišskej Belej. Spišská Belá 1997, 
s. 30 – 31.

4  DÚBRAVSKÝ, František: Tabaková továreň v Spiš-
skej Belej. In: 100 rokov tabaku v Spišskej Belej. Bra-
tislava 1998, s. 10 – 43.
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Od r. 1898 do r. 1939 sa cigary v belianskom 
závode vyrábali výlučne ručným spôsobom. 
Boli to cigary Kuba, krátke cigary Portorico a Ci-
garillos.

Po premiestnení výroby z pôvodného objek-
tu do novopostavenej továrne začali sa popri vý-
robe cigár vyrábať aj cigarety. Vyrábali ich ruč-
ne pomocou strojčekov, ktoré boli podobné ako 
strojčeky na plnenie cigaretových dutiniek. Za-
chované nátlačky na cigaretovom papieri prezrá-
dzajú, že sa ručne vyrábali cigarety Le Fleur, La 

a ohriať, aby sa dosiahla jeho vláčnosť. Pôvod-
ne sa tabak vlhčil pri miešacích stoloch. Listy sa 
rozoberali ručne, vlhčili sa rozprašovačom vody 
typu Korting. Pomiešaný a nakropený tabak 
ukladali do debien a tak dávali do klimatizačnej 
miestnosti do tzv. teplíc, kde sa pri teplote 35 °C 
a pri relatívnej vlhkosti 85 % za 24 hodín rovno-
merne navlhčil a zvláčnel. Táto technológia bola 
veľmi namáhavá a prácna. Pri ručnom rozobe-
raní tabaku totiž vzniklo veľa prachu, preto táto 
práca sa považovala za najťažšiu v celom výrob-

5  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 21.

Favorite, Egypt a Sport. Cigary sa v závode až do 
roku 1922 vyrábali v objeme 12 mil. kusov ročne. 
Od r. 1922 do roku 1939 klesol objem ich ručnej 
výroby na polovicu, lebo v r. 1922, po zavedení 
elektrickej energie v Spišskej Belej, nainštalova-
li stroje s výrobnou kapacitou 3,2 mil. kusov ci-
gariet týždenne, čo predstavovalo objem 300 až 
400 miliónov cigariet ročne.

Po namontovaní výrobných strojov UM 
v r. 1922 už závod vyrobil 118 miliónov cigariet 
značky Egypt, Sport a Zora. V ďalších rokoch až 
do r. 1938 bol výrobný program stabilizovaný na 
objem výroby cca 330 miliónov cigariet a 5 mili-
ónov cigár. Sortiment sa rozšíril o značky Mem-
phis, Dagmar a Vlasta. V r. 1939 výrobu cigár za-
stavili a premiestnili do závodu v Smolníku, aby 
získali priestory na cigaretovú výrobu. Zároveň 
chceli naplniť výrobný program tabakovej to-
várne v Košiciach, ktorá po Viedenskej arbitráži 
pripadla Maďarsku. Takto sa stal závod v Spiš-
skej Belej iba továrňou na výrobu cigariet, kto-
rá vzrástla na 650 miliónov cigariet ročne. Počas 
druhej svetovej vojny sa v závode v Spišskej Belej 
vyrábali len dva druhy cigariet – Tatra a Detva.

Tabak, ktorý sa dáva do výroby zo skladu, je 
suchý a krehký. V tomto stave sa nemôže spraco-
vávať, pretože by vznikli veľké straty drobením 
a lámaním. Preto sa musí dostatočne navlhčiť 

nom procese. Takýto systém predvlhčenia sa vy-
užíval až do roku 1951.5

Ďalším dôležitým miestom v procese spra-
covávania tabaku je jeho rezanie. Prvou rezač-
kou v belianskom závode bola rezačka TS firmy 
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth. Dosa-
hovala výkon 200 kg narezanej listovej zmesi na 
cigaretovú náplň za hodinu. Do roku 1939 k nej 
pribudla rezačka Quester s výkonom 300 kg za 
hodinu. 

Cigarety sa v Spišskej Belej už po presťa-
hovaní výroby do novopostavenej továrne od 
r. 1913 vyrábali ručne, tzv. egyptskou metódou. 
Pergamen bol rezaný tak, aby po jeho skrútení 
bolo možné na jeho koniec, vybiehajúci v špi-
ku, nasunúť vopred zhotovenú rúročku (dutin-
ku) z cigaretového papiera. Drevenou tyčinkou 
s príslušným priemerom bola potom cigaretová 
náplň vsunutá do tejto dutinky. Prečnievajúca 
náplň bola odstrihnutá zvláštnymi nožnicami. 
Jedna pracovníčka dokázala počas zmeny zho-
toviť 1800 cigariet. Dutinky sa vyrábali na stroji 
Hoffer-Schrantz.

Po zavedení elektrickej energie do Spišskej 
Belej, a tým aj do závodu, sa začala strojová vý-

Tabaková továreň v Spišskej Belej v medzivojnovom období 
20. storočia. Archív Ľ. Lorenčíka

Robotníci tabakovej továrne.  Archív Ľ. Lorenčíka
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roba cigariet. Na výrobu bolo inštalovaných 
5 strojov typu UMR s výkonom 182 000 cigariet 
za zmenu.

Na zvýšenie výroby boli v r. 1939 dodané dva 
výkonnejšie stroje typu UG/Triumph. Jeden ta-
kýto stroj dokázal vyrobiť za zmenu 328 000 ci-
gariet.6

Cigarety sa až do r. 1949 balili ručne priamo 
pri výrobnom stroji UMR a od iných výrobných 
strojov UG II Triumph v ručnej baliarni. Pra-
covníčky tam počítali cigarety po 100 kusoch 
a vkladali ich do pripravených škatúľ, ktoré po-
tom označili nálepkou podľa druhu cigarety. 
Výkon jednej pracovníčky bol 60 000 cigariet za 
zmenu. V prípade, že bol nižší plán, alebo nad-
bytok pracovníkov, balila sa časť cigariet na dre-
vených rámikoch ručne po 20 kusov pomocou 
zasúvacieho zariadenia.

Prvým baliacim strojom v závode bol stroj 
UB 1 na balenie okrúhlych cigariet s priemerom 
8,5 mm. Na ňom sa v rokoch 1932 – 1935 balili 
cigarety značky Egypt. Na balenie cigariet Detva 
boli v r. 1939 dodané 2 baliace stroje Škoda B2. 
Na balenie oválnych cigariet Tatra s priemerom 
7,5 mm bol dodaný stroj typu OB 2. Tieto stroje si 
z kotúča papiera, tzv. bobiny, ktorá prechádza-
la cez tlačiarničku umiestnenú na stroji, vedeli 
samy zhotoviť prírezy na zabalenie cigariet po 
10 kusov s potrebným tlačiarenským označením 
obsahu. Do r. 1950 sa transportne balili cigarety 
do drevených debien po 30 000, neskôr do papie-
rových vriec po 15 000 kusov.7

V prvých rokoch existencie továrne bol pra-
covný čas 10 hodín denne, t. j. 60 hodín týžden-

ne. Roku 1899 bol tento pracovný čas skrátený 
na 9,5 hod., t. j. 57 hodín týždenne, potom na 
9 hodín, teda 54 hod. týždenne, a v rokoch 1906 
– 1910 na 52,75 hod. týždenne. Po nespočetných 
požiadavkách tabakového robotníctva bol pra-
covný čas skrátený na 51 hodín týždenne a ro-
botníci získali voľné sobotňajšie popoludnie.

Do práce za robotníčky prijímali aj dievčatá 
vo veku 10 – 12 rokov, ktoré hneď pracovali ako 
skladačky (viklérky) cigár. Denne museli zhoto-
viť najmenej 500 kusov, za čo zavíjačka dostáva-
la 40 grajciarov a skladačka 25 grajciarov denne. 
Muži zarábali 70 – 80 grajciarov denne. Pri ruč-
nej výrobe cigár tvorili ženy až 90 % osadenstva 
továrne. 

1. decembra 1918 bol založený Zväz zamest-
nancov tabakovej réžie Československej repub-
liky. Zástupcovia zväzu sa v r. 1919 domáhali 
pridelenia pracovných oblekov pre všetkých ro-
botníkov a stanovenia pracovného času v rozsa-
hu 44 hodín týždenne. Pracovný čas bol nako-
niec schválený na 48 hodín týždenne.

Zamestnanci tabakovej továrne dostávali 
bezplatné prídely tabakových tovarov.8 Praco-
vali v šiestich oddeleniach: hospodárstvo (vše-
obecné manipulantky – robotníčky, pomocní 
robotníci, robotníci všeobecnej manipulácie), 
prípravňa cigár (hladičky, vyžilovačky), výrob-
ňa cigár (zavíjačky), výrobňa jemného fajčiar-
skeho tabaku (triedička), výrobňa cigariet (odo-
beračka), baliareň cigariet (baličky).9 

V čase vzniku továrne, keď fungovala iba 
ručná výroba, bol počet zamestnancov veľký – 
od 500 do 600 pracovníkov.10 Neskôr sa znižoval, 
v r. 1914 to bolo 465 a v r. 1919 len 320 zamest-
nancov.11

K 11. 3. 1929 v továrni pracovalo 259 robotní-
kov, z toho 56 mužov (jeden bol pisárom), ďalej 
boli v továrni zamestnaní tzv. pragmatikálni za-
mestnanci. Boli to tieto funkcie – riaditeľ, miesto-
riaditeľ, komerčný tajomník, komerčný adjunkt 
(5 osôb), dielovedúci, podúradník (5 osôb), vrát-
nik, továrenský lekár. Spolu 16 osôb.12 Počet za-
mestnancov klesal aj v dôsledku hospodárskej 
krízy, a to na 241 pracovníkov v r. 1932.13

K 1. januáru 1935 pracovalo v továrni 211 ro-
botníkov a pragmatikálni zamestnanci. V tom 
čase v továrni robili prieskum národnostné-
ho zloženia robotníctva. K československej ná-
rodnosti sa prihlásilo 151 (71,6 %) pracovníkov 
a k nemeckej národnosti 60 (28,4 %) robotníkov.14 
V r. 1937 tu pracovalo 6 úradníkov, 4 podúrad-
níci a 197 robotníkov, spolu 207.15 V r. 1938 bolo 
v továrni zamestnaných 205 ľudí.16 

6  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 25; Štátny archív 
v Košiciach (ďalej ŠA KE): Živnostenský priemyselný 
inšpektoriát Košice (ďalej ŽPI KE) VI. trieda, šk. 17.

7  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 27 – 28. ŠA KE: ŽPI 
KE VI. trieda, šk. 17.

8  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 30 – 32.
9  ŠA LE: Československý tabakový priemysel (ďalej 

ČSTP) Spišská Belá 37/1927 osobné.
10  ŠA LE, pobočka Poprad: Obvodný notársky úrad 

Spišská Belá (ďalej Obv. NÚ SB) 5942/1937 adm., šk. 
12.

11  Tamže, NÚ SB 2292/1932 adm., šk. 8.
12  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 1030/1929 adm., 

šk. 13.
13  Tamže, Obv. NÚ SB 2292/1932 adm., šk. 8.
14  Tamže, Obv. NÚ SB 41/1935 šk. 5. V tom čase v Spiš-

skej Belej 58,6 % občanov československej, 34,4 % ne-
meckej, 0,3 % rusínskej, 0,8 % maďarskej a 5,9 % inej 
národnosti.

15  Tamže, Obv. NÚ SB 6085/1938 adm., šk. 13.
16  Tamže, Obv. NÚ SB 6085/1938 adm., šk. 13.
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Do r. 1919 tabaková továreň organizačne pat-
rila pod správu štátnej Kráľovsko-uhorskej taba-
kovej réžie so sídlom v Budapešti. Dlhoročným 
riaditeľom továrne bol až do politických zmien 
v r. 1918 Jozef Péter. Jozef Filipovič zastával funk-
ciu riaditeľa v rokoch 1919 – 1921. Do Spišskej Be-
lej prišiel z tabakovej továrne z Českých Budějo-
víc hlavný kontrolór František Mrázek, ktorý sa 
stal riaditeľom tabakovej továrne v rokoch 1921 
– 1933. Továreň sa začlenila pod Ústredné riadi-
teľstvo Československej tabakovej réžie v Prahe. 
V rokoch 1933 – 1938 na čele továrne stál Karel 
Hondl, od r. 1938 do r. 1940 to bol František Zlá-
mal, ktorého vystriedal Ján Tužka (1940 – 1943). 
František Zlámal sa opäť stal riaditeľom v r. 1944 
a bol ním až do r. 1949. V r. 1938 prebralo tabako-
vé továrne na Slovensku Riaditeľstvo Slovenskej 
tabakovej réžie v Bratislave. Továreň pracovala 
až do príchodu nemeckých vojsk v r. 1944.

 

Manipulácia s drevom firmy  
J. Ph. Glesinger v Spišskej Belej

Firma J. Ph. Glesinger bola najväčším drevospra-
cujúcim podnikom na východnom Sloven-
sku. Hoci sídlo mala v Českom Těšíne, koncom 
19. storočia prenikla na Slovensko. Od r. 1890 
zakladala svoje prevádzky od Nálepkova až 
po Spišskú Belú a hľadala odbytiská nielen na 
miestnom trhu, ale hlavne v zahraničí. Po vojne 
bol dopyt po železničných podvaloch, vyvola-
ný obnovou železničného zvršku. Podvaly i te-
legrafické a telefónne stĺpy Glesingerove spišské 
závody dodávali firme Július Rutgers v Ostrave, 
kde boli impregnované. Okolitým baniam do-
dávali banské drevo. Pomerne široký sortiment 
obsahoval hrubé fošne, hobľované dosky, laty 
a rozličné stavebné rezivo.17

Rozsiahly manipulačný závod v Spišskej 
Belej so skladom dreva (s kapacitou 12 000 m3) 
drevnú surovinu dodával ďalším závodom. 
Vo veľkom rozsahu sa tu opracovávala guľati-
na, preto sa na začiatku 20. storočia uvažovalo 
o zriadení píly v Spišskej Belej. Pred koncom 
1. svetovej vojny v tejto prevádzke pracovalo 
okolo 350 ľudí.18 Po neuskutočnenej prestavbe na 
pílu prevádzka plnila rovnaké výrobné potre-
by (skladovanie a minimálna úprava guľatiny 
a banského dreva) až do roku 1939. 

Firma Glesinger patrila medzi prosperujúce 
veľkofirmy s rozsiahlym kapitálom. Dosvedčujú 
to mnohé investičné akcie v prevádzkach firmy. 
Nebolo to inak ani pri manipulačnej prevádzke 

v Spišskej Belej. Ukazuje sa, že táto prevádzka 
mala pre firmu strategický význam hlavne v ob-
dobí povojnovej konjunktúry, a to najmä preto, 
že už v januári 1916 uzavrela kúpno-predajnú 
zmluvu s kniežaťom Hohenlohem o ťažbe dreva 
z jeho majetkov v okolí Tatranskej Javoriny.19 

Firma v r. 1917 podala žiadosť na uhorské mi-
nisterstvo obchodu o povolenie vybudovať lesnú 
železnicu zo Spišskej Belej k lendackým lesom. 
Takto si chcela znížiť náklady, pretože preprava 
dreva povozmi bola relatívne nákladná a nee-
fektívna. Konečný projekt vypracoval Ing. Emil 
Wiener.20 Uhorské ministerstvo obchodu udelilo 
povolenie č. 87 314/1917 na stavbu lesnej železni-
ce Spišská Belá – Lendak.21 

Po majetkových vyvlastňovacích rokova-
niach o pozemkoch sa v r. 1918 začalo so stavbou 
14 km dlhej trate. Na začiatku februára 1918 pra-
covalo na jej výstavbe 128 robotníkov, na konci 
júla už len 97.22 Stavba trate pokračovala aj po po-
litických zmenách v jeseni 1918. Firma sa s vyu-
žívaním trate ponáhľala a ešte nedokončenú trať 
chcela používať. Ministerstvo železníc výnosom 
č. 48 484 zo dňa 31. 12. 1919 nariadilo technicko-
-policajnú skúšku trate.23 Skúška sa uskutočni-
la 23. 1. 1920 na zatiaľ dokončenej trati s dĺžkou 
13 km.24 Po prehliadke trate udelili provizórne 
povolenie na dopravu dreva. Išlo o úzkokoľaj-
nú lesnú železnicu (rozchod koľajníc 760 mm) 
s parným pohonom na prepravu dreva s maxi-
málnou povolenou rýchlosťou 14 km/h. V areá-
li manipulačného závodu postavili výtopňu pre 
lokomotívu a kôlňu na uhlie.25 Definitívna ko-
laudácia trate sa uskutočnila až o rok 17. 2. 1921, 
technická prehliadka povolila užívanie aj po-
slednej časti trate 13,1 – 14,1 km. Nad lesnou tra-

17  NĚMCOVÁ, Valéria: Drevársky priemysel na Spiši 
v r. 1918 – 1938. In: Nové obzory 19/1977, s. 101.

18  NĚMCOVÁ, Valéria: c. d., s. 106.
19  BOHUŠ, Ivan: Lesníctvo a lesy vo fonde Hohenlohe – 

Javorina Štátneho oblastného archívu v Levoči, 1977, 
s. 71 – 73 (pomocný materiál v ŠA LE).

20  ŠA LE: Hohenlohe – Javorina (ďalej H J) II. reg. K – 16, 
F – 2.

21  ŠA LE: SŽ – Županský úrad (ďalej ŽÚ) 1725/1921 
adm.

22  ŠA LE: SŽ – podžupan – 3947/1918.
23  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 1725/1921 adm.
24  Predtým (21. 1. 1920) urobili skúšku lokomotívy. Lo-

komotíva z továrne firmy Kraus & comp. z Mnícho-
va s kotlom č. 7224 z r. 1917 mala zvláštnu pákovú 
brzdu, bola tendrová s váhou 20,5 t so 4 ťažnými ná-
pravami. Výkon lokomotívy bol 125 Hp. Využívalo 
sa 12 vagónov s nosnosťou 6 t (dvojnápravové).

25  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 230/1920.
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ťou bola vybudovaná skladovacia a prekladacia 
stanica.26 Na dopravné účely bolo popri trati do-
konca zavedené aj telefonické vedenie.27

Trať lesnej železnice vychádzala zo skladis-
ka dreva, ktoré bolo spojené so stanicou Spiš-
ská Belá vlečkou normálneho rozchodu. Staveb-
ná dĺžka vlečky bola 350 m, v nej sa výhybkou 
opačným smerom odkláňala koľaj dlhá 372 m, 
takže celková dĺžka koľajiska bola 722 m. Za 
Spišskou Belou prešla trať na pravú stranu cesty 
vedúcej do Tatranskej Kotliny a popri nej viedla 
až k horárni Šarpanec. Od horárne sa odkláňa-
la napravo do lesa na prvé nákladisko s výhyb-
kou, na miesto nazývané Za lavou. Trať pokra-
čovala smerom na Lendak, premosťujúc riečku 
Biela, a vľavo obchádzala Lendak. Ďalej viedla 
dolinou potoka Rieka. Uprostred doliny zriadi-
li prekladaciu stanicu s dvoma výhybkami. Trať 
prechádzajúca niekoľkými mostami končila vý-
hybkou na Vigonte.28

Na začiatku 20. rokov firma pokračovala 
v ďalších investičných akciách. V septembri 1921 
vypracovala projekt lanovej dráhy s motorovým 
pohonom na dopravu dreva zo zakúpených le-
sov. Projekt predpokladal dve prevádzkové trate. 
Mali viesť z nákladnej stanice v Podspádoch do 
prechodnej stanice v blízkosti Ždiaru a odtiaľ do 
smerovej stanice výchylky a ďalej k vykladacej 
stanici na trati úzkokoľajnej lesnej dráhy v Len-
daku. Na posúdenie projektu29 sa zišla komisia 
a ešte v tom istom roku sa začala stavba 13,5 km 
dlhej visutej lanovky na prepravu dreva. Úsek 
medzi Lendakom a Ždiarom dali do prevádzky 
22. marca 1922 a v prvých mesiacoch jej existen-
cie na tomto úseku zvážali denne okolo 150 m3 

dreva.30 O niekoľko mesiacov neskôr postavili aj 
časť lanovky po Podspády. V zime 1922/23 dopra-
vovala už denne okolo 200 m3 drevnej hmoty.31

Firma vypracovala aj nový projekt na prepra-
vu dreva po rieke Belá od Ždiaru (kde mala byť 
vystavaná hať, z ktorej by zhromaždenú vodu 
vypúšťali s dostatočne silným prietokom, aby 
dokázal prepraviť drevo) až pod osadu Tatranská 
Kotlina, kde mal byť vybudovaný záchytný me-
chanizmus.32 Tento projekt nebol zrealizovaný.

Drevo ťažili na majetkoch kniežaťa Hohenlo-
heho a odtiaľ ho prepravovali lanovkou zo Ždia-
ru do Podspádov a ďalej k výkladisku pri Len-
daku. Tam drevo nakladali na úzkorozchodnú 
železnicu a odvážali do Spišskej Belej, kde ho 
skladovali a po minimálnej úprave odváža-
li železničnou traťou s normálnym rozchodom 
na ďalšie glesingerovské prevádzky – na pílu 
do Kežmarku alebo do Popradu, prípadne ne-
spracované do zahraničia – do Nemecka a Ho-
landska. Podľa údajov z roku 1921 ročne naložili 
1600 vagónov drevnej hmoty.33

Na rozsiahlom manipulačnom priestore 
sa nachádzali opravárenské dielne a výtop-
ňa pre lokomotívy, rozsiahla budova na láma-
nie a sklad kôry a neskôr podzemné benzínové 
sklady.34 Lesná železnica z Lendaku do Spišskej 
Belej bola schopná týždenne odviezť 2000 m3 
dreva. Železničkou sa vozilo aj palivové drevo 
z deputátov.35 Viacerí obyvatelia za poplatok vy-
užívali železnicu ako dopravný prostriedok, keď 
sa chceli dostať do Spišskej Belej na nákupy. 

Drevárska manipulácia okrem robotníkov 
zamestnávala i furmanov, ktorí drevo dováža-
li z rúbanísk, nachádzajúcich sa ďalej od želez-
ničnej trate alebo lanovky. Najväčšiu časť z nich 
tvorili najchudobnejší obyvatelia mesta – najmä 
slovenská časť obyvateľstva. Okrem firemných 
furmanov drevo príležitostne zvážali aj nemec-
kí a slovenskí roľníci, ak im to dovoľovali poľno-
hospodárske práce.36

V druhej polovici 30. rokov panstvo Hohenlo-
he malo veľké dlhy voči Československej repub-
like. V r. 1936 v rámci mimosúdneho vyrovnania 
štát od neho odkúpil majetky za 50 miliónov ko-
rún v Javorine, z čoho po stiahnutí dlžnej sumy 
Hohenlohe dostal 27 mil. Kč.37 Štátny erár zru-
šil všetky zmluvy s firmou Glesinger a odkúpil 
od nej všetky technické zariadenia na spracova-
nie a dopravu dreva. Kúpa 13,5 km dlhej lanov-
ky a 13,8 km úzkorozchodnej železnice, skladis-
ka s budovami a príslušenstvom v Spišskej Belej 
sa uskutočnila na základe zmluvy z 29. – 30. de-
cembra 1935 za 4,5 mil. Kč. Správou lesnej želez-

26  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 1725/1921 adm.
27  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 3345/1920.
28  BALÁŽ, Boris: Úzkorozchodné železnice východ-

ného Slovenska. FF UK Bratislava, 1993. Diplomová 
práca, s. 63. Na trati bolo 11 výhybiek, z toho 6 pra-
vých a 5 ľavých a 7 premostení.

29  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 1725/1921 adm.
30  ŠA LE: H J II. reg. K – 18, F – 2. Pozri aj ŠA LE: H J II 

reg. K – 59, F – 2.
31  ŠA LE: H J III. reg. K – 61, F – 2.
32  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 1242/1921 adm.
33  Chytilův úplný adresář Republiky Československé 

V, Slovensko. Praha 1921, s. 432.
34  ŠA KE: ŽPI KE XX. trieda, šk. 22. Druhá lokomotíva 

pribudla v r. 1924.
35  ŠA LE: H J III. reg. K – 61, F – 2.
36  POPOVIČ, Michal: Z dejín KSČ v Spišskej Belej. In: 

GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá 2. Bratislava 
1972, s. 33 – 34.

37  ŠA LE: ORAVSKÝ, Jozef (zost.): Inventár fondu Ho-
henlohe – Javorina. Levoča 1959, s. 1 – 3.
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nice bolo poverené Riaditeľstvo štátnych lesov 
a majetkov v Liptovskom Hrádku. Prevádzko-
vateľom bola lesná správa Javorina.38

V r. 1937 sa začala stavba pevnej cestnej ko-
munikácie Tatranská Kotlina – Ždiar (dokonče-
ná na rozhraní rokov 1939 – 1940) a stala sa váž-
nym konkurentom lanovke a železnici v doprave 
dreva. Začalo sa uvažovať o zrušení železnič-
ky a lanovky ako o nerentabilných dopravných 
prostriedkoch. Po skúškach s dovozom dreva 
nákladnými automobilmi bol nad železničkou 
a lanovkou vyrieknutý ortieľ – zrušiť a demon-
tovať. Podnetom na zrušenie bolo aj poľské obsa-
denie celej oblasti Javoriny v r. 1938.

Ťažobné zmluvy na drevo firmy Glesinger 
v auguste 1939 prevzala Ružomberská továreň 
na celulózu a papier, účastinná spoločnosť v Ru-
žomberku. Súčasne získala aj 2 slovenské závo-
dy tejto firmy v Poprade a v Kežmarku, teda aj 
manipuláciu v Spišskej Belej, ktorá dodávala 
guľatinu na pílu do Kežmarku.39 V r. 1940 bola 
zrušená úzkorozchodná lesná železnica Spišská 
Belá – Lendak a súčasne aj časť visutej lanovky 
Lendak – Ždiar. O tri roky neskôr bola zastave-
ná prevádzka aj na hornom úseku lanovky zo 
Ždiaru na Podspády.40

K väčším podnikateľom, ktorí sa zaoberali 
drevárskym priemyslom, patril Moritz Kleinber-
ger, ktorý v rokoch 1908 až 1926 prevádzkoval 
parnú pílu na parný pohon s výkonom 150 HP. 
Na píle vyrábali guľatinu, stavebné drevo, dosky, 
laty a palivové drevo. Ročne spracovali asi 300 
vagónov. Produkty vyvážali do Maďarska. Prie-
merne zamestnával 50 – 60 robotníkov.41

Ďalším podnikateľom, ktorý mal živnosť na 
predaj dreva, bol František Šilon. Zo svojej vod-
nej píly predával drevo od r. 1921. Istý čas vyrá-
bal aj debny. Zamestnával 4 – 5 zamestnancov. 
Priemerný obrat na konci 30. rokov mal 600 000 
korún a zisk 5000 Kč. Spracoval a predal ročne 
okolo 1000 m3 dreva.42

Likérka S. Kleinberger & syn

Likérka v Spišskej Belej bola založená v r. 1875.43 
V januári 1898 Simon Kleinberger získal povo-
lenie na pálenie borovičky a v marci toho isté-
ho roku aj potvrdenie o povolení výroby likérov 
a rumu. V tomto roku Simon Kleinberger pribral 
k svojej podnikateľskej činnosti aj svojho syna 
Antona.44 Kleinbergerovci boli známi židovskí 
podnikatelia a ich príbuzenstvo podnikalo na 
celom území Spiša. 

V r. 1901 v Spišskej Belej vzniklo Hospodár-
ske družstvo zamerané na výrobu liehu, a to so 
základným kapitálom 60 000 korún – 300 ob-
chodných podielov po 200 korún. Účelom hospo-
dárskeho družstevného liehovaru bolo vytvoriť 
jednu pálenicu a v nej spracovávať hospodárske 
produkty členov – zemiaky, jačmeň, žito a ovos. 
Výroba liehu prebiehala kampaňovito, t. j. od 
septembra/októbra až do apríla/mája. Na vý-
robu používali parný pohon s výkonom 8 HP. 
Ročne vyrobili priemerne 720 hl liehu.45 Medzi 
53 zakladajúcimi členmi boli i Kleinbergerov-
ci. Počet členov družstva sa postupne zvyšoval, 
a to až na 87 členov po prvej svetovej vojne. 

Do r. 1918 Kleinbergerovci mali malý vplyv 
v tomto družstve. No po vystúpení najväčších 
podielnikov z družstva, vrátane Ludviga, Fehe-
ra,46 ktorí sa po zmene politických pomerov po 
r. 1918 vysťahovali zo Spišskej Belej, ich vplyv 
začal narastať. Hospodárske družstvo malo po 
vojne ekonomické problémy a nevyrábalo. Ne-
malo dostatočný kapitál na nákup surovín, ani 
na opravu liehovaru, preto valné zhromaždenie, 
ktoré sa konalo 17. októbra 1921, odstúpilo opráv-
nenie na výrobu liehu firme S. Kleinberger a syn 
na roky 1923/1924 (vyrobiť mohli 1001,77 hl lie-
hu), 1924/25 (1157,10 hl liehu), 1925/26 (1133,11 hl 
liehu). Povolenie na výrobu na rok 1926/27 bolo 
vydané priamo firme S. Kleinberger a syn na 
516,46 hl liehu.

Od r. 1923 v štvorčlennej správe družstva boli 
Henrich a Aladár Kleinbergerovci. Valné zhro-
maždenie družstva v r. 1928 rozhodlo o likvidá-
cii družstva. Za likvidátorov boli určení Aladár, 
Anton a Henrich Kleinbergerovci. Po dlhých 

38  BALÁŽ, Boris: Úzkorozchodné železnice východné-
ho Slovenska..., s. 66.

39  Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA Bra-
tislava): Povereníctvo spotrebného priemyslu (ďalej 
PSP) – právne a arbitrážne oddelenie, šk. č. 29.

40  KRAJČOVIČ, Anton: Vývoj vlastníckych pomerov 
v oblasti správy TANAP-u s krátkym prehľadom 
najdôležitejších udalostí od r. 1918. In: Sborník TA-
NAP 1959, s. 218.

41  Chytilův úplný adresář …., s. 432.
42  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ Spišská Belá 2292/

1932 adm., 437/1941adm; ŠA KE, ŽPI KE VI. trieda, 
šk. 8.

43  Tamže, Okresné živnostenské spoločenstvo Kežma-
rok (ďalej OŽS K) Kmeňová kniha členov 1928 – 1937; 
Obv. NÚ Spišská Belá 2292/1932 prez.

44  ŠA LE: Krajský súd Levoča (ďalej KS LE) – firemné 
1441, ct 127.

45  Tamže, KS LE B II 147; Pozri i Chytilův úplný adre-
sář…, s. 432 – 433.

46  Tamže, KS LE B II 147.
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prieťahoch 30. júna 1932 bol Hospodársky druž-
stevný liehovar a rafinéria vymazaný z obchod-
ného registra.47

Firma Kleinberger prebrala zariadenie lieho-
varu a pokračovala vo výrobe liehu. Dôležitým 
dodávateľom surovín bolo mesto Spišská Belá, 
ktoré si firma zmluvne zaviazala na dodávku 
potrebných komodít. Zmluvou z 11. júna 1935 
medzi firmou Kleinberger & syn a mestom sa 
Spišská Belá zaviazala ročne dodávať 100 q ze-
miakov, alebo 50 q jačmeňa, alebo ovsa z vlast-

lenky, malinová šťava a preslávená borovička.51 

V likérke pracoval známy majster Šlinger, ku 
ktorému v r. 1910 nastúpil do učenia aj 10-ročný 
Ondrej Štefaňák. Keď v čase vojny majster musel 
narukovať, zastupoval ho 14-ročný Ondrej, kto-
rý hlboko vnikol do tajomstva výroby borovičky 
a stal sa postupne jedným z najväčších odborní-
kov v Spišskej Belej. Počas rokov 1919 – 1945 bol 
hlavným pracovníkom Aladára Kleinbergera.52

V r. 1920 firma S. Kleinberger a syn získala 
povolenie vyrábať rum a likéry každého druhu 

47  Tamže, KS LE firemné – 1452.
48  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 4959/1939 prez.
49  Tamže.
50  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 2292/1932 prez.
51  ŠA LE: Zbierka písomností rozličnej proveniencie, 

Nálepky na fľaše: Kleinberger Spišská Belá. 179, šk. 
č. 21. Archív RNDr. Stanislava Pavlarčíka.

52  NEDELČEVA, L.: Tajomstvo uja Štefaňáka. In: Roľ-
nícke noviny 2. 10. 1967, s. 3.

53  ŠA LE: SŽ – ŽÚ 8021/1920.
54  ŠA LE: KS LE firemné 1441, ct 127.
55  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ Spišská Belá 437/

1941 adm., šk. 16.
56  Rozhovor s Michalom Grigerom a jeho spomienky 

na Aladára Kleinbergera.

nej úrody, prípadne, že toto množstvo dodajú 
v meste usadení roľníci, ktorí budú mať právo 
odoberať odpadky z liehovaru pre chov dobyt-
ka.48 V období 1938/39 liehovar pre rušné poli-
tické pomery nepracoval.49 V sledovanom obdo-
bí v ňom pracovali priemerne 2 – 5 pracovníci.50

Popri aktivitách v Hospodárskom liehovare 
Kleinbergerovci nezanedbávali výrobu likérov, 
o čom svedčí aj rôznosť etikiet. Likéry boli zväč-
ša čisté ovocné destiláty a obilné extrakty. Likér-
ka vyrábala rôznorodý sortiment likérov, rumov, 
ďalej to bol gin, brandy, slivovica a iné druhy pá-

Etiketa na Kleinbergerov rum. Archív Ľ. Lorenčíka Etiketa na destilát Ľadová kminka, vyrábaný už novým  
majiteľom Ladislavom Leporisom. Archív Ľ. Lorenčíka

a vyrobené liehové nápoje vo veľkom predávať. 
Na teno účel dostali povolenie spracovať ročne 
najviac 250 000 hektolitrov rafinovaného liehu, 
ale len v prípade, že im bude úradne pridele-
ný. Také isté povolenie získali aj pre prevádzku 
v Poprade s možnosťou spracovať až 260 000 hl 
rafinovaného liehu.53

V júli 1922 bola utvorená komanditná spo-
ločnosť S. Kleinberger a syn Spišská Belá s hlav-
ným sídlom v Spišskej Belej. Vnútornými členmi 
firmy boli Anton Kleinberger a Aladár Kleinber-
ger, „továrnici na likér a spišskobelianski obyvatelia“ 
a vonkajším členom bol Mikuláš Čižik, roľník zo 
Spišskej Belej s vkladom 250 000 korún.54

V likérke pracovali 5 – 7 zamestnanci. Na kon-
ci 30. rokov mala obrat okolo 2,5 mil. Kč a zisk 
70 000 Kč. Kapacita závodu bola asi 30 000 fliaš 
liehu, 50 000 fliaš iných liehovín, 19 000 fliaš li-
kérov.55 Výrobu pripravovali zamestnanci, no fi-
nálnu časť výrobného procesu dokončoval sám 
majiteľ – Aladár Kleinberger, ktorý takto ucho-
vával výrobné tajomstvo vlastných likérových 
špecialít.56

V r. 1942 77-percentný podiel firmy Klein-
berger a syn získal Ladislav Leporis (obvodný 
tajomník HSĽS v Kežmarku), 12 % vlastnil An-
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ton a 12 % Aladár Kleinberger a od apríla 1942 
všetko vlastnil Leporis. Kleinbergerovci museli 
utiecť. 

Po vojne sa od 31. 10. 1945 národným správ-
com likérky stal Aladár Kleinberger. V r. 1947 
bol podnik oficiálne vrátený Kleinbergerovcom. 
Od 1. 3. 1948 mal národnú správu nad podni-
kom Slovenský liehový priemysel, úč. spol. Le-
voča. V novembri 1949, po znárodnení, pripadol 
podnik pod správu Východoslovenských pivo-
varov Košice, š. p.57

Viacero ďalších podnikateľov pálilo boro-
vičku – okrem Kleinbergera to bola Firma Gréb 
& Vaverčák, ktorej začiatky spadajú do roku 1914. 
Vo výrobe pokračovali hlavne v rokoch 1922 – 
1932. Darilo sa im najmä v r. 1931, keď dosiah-
li väčší zisk ako 50 000 korún a museli sa zapí-
sať ako obchodná firma. Odvtedy začal výrobu 
borovičky aj rumu a likérov Desider Gréb sám. 
Neskôr zamestnával 4 zamestnancov. Na konci 
30. rokov mal priemerný obrat 1,8 milióna ko-
rún a zisk 95 000 Kč pri základnom prevádzko-
vom kapitáli 450 000 Kč a s ročnou kapacitou asi 
450 hl nápojov. V marci 1943 bola vytvorená ve-
rejná obchodná spoločnosť D. Gréb a syn. Zoltán 
Gréb sa stal spoločníkom svojho otca. Pri finali-
zácii výrobných procesov boli prítomní buď De-
sider Gréb, alebo Zoltán, prípadne Desiderova 
manželka Margita. Keď sa v januári 1945 pribli-
žoval front, prevádzku opustili.58 

Menšiu prevádzku na výrobu borovičky, kto-
rá pracovala od r. 1923, mali aj Helena Gretzma-
cherová a František Šilon.59

Helena Matzová nadviazala na hostinskú živ-
nosť aj výrobou likérov a rumu. S dvomi za-
mestnancami mala ročný obrat okolo 500 000 Kč, 
zisk asi 20 000 korún. Ročne vyrobili asi 4000 li-
kérov.60

Výrobou piva sa od r. 1870 zaoberali Simoni-
sovci (Szimonisz). Od r. 1908 vyrábali pivo Gej-
za Simonis a syn Adolf. Už v decembri 1908 pri-
brali k svojej firme spoluvlastníkov a vytvorila 
sa firma Szimonisz Adolf a synovia.61 Zamestnáva-
li 2 zamestnancov. V r. 1926 zomrel Adolf Simo-
nis – otec a v rodine prepukli spory o dedičstvo 
medzi Adolfom Simonisom ml. na jednej strane 
a vdovou Júliou Simonisovou a rodinou na dru-
hej strane. Vo výrobe piva pokračovala vdova Jú-
lia Simonisová. V r. 1938 zamestnávala 3 pracov-
níkov. Ročný obrat činil okolo 250 000 Kč a zisk 
priemerne 6000 korún. Ročne vyrobili asi 1500 
– 1600 hl piva. Výrobu zastavili v r. 1941.62

Od r. 1904 pivo vyrábal Viliam Hofmann, kto-
rý pracoval sám a zánik živnosti ohlásil v r. 1926. 

Od r. 1872 vyrábal pivo Julius Reich, ktorý neskôr 
vlastnil najväčší pivovar v meste. Využíval novú 
sladovnícku techniku, ktorá sa len ojedinele 
vyskytovala aj v menších závodoch. Sladovňa 
mala moderné vybavenie triér, dva emajlové ná-
duvníky, tri humnové klíčidlá, dvojposchodový 
pneumatický hvozd a mechanický šrotovník. 
Priemerne zamestnával 4 – 5 pracovníkov (slá-
dok a robotníci). Pivo sa varilo najčastejšie raz za 
14 dní. Jeho ročný obrat bol okolo 180 000 korún 
a zisk asi 5000 korún. Priemerne vyrobil 5000 hl 
piva ročne.63 

Adolf Simonis (Szimonisz) založil výrobňu só-
dovky v r. 1925, v r. 1932 zamestnával 4 zamest-
nancov. V r. 1934 predal 62,1 hl sódovky a 36,5 hl 
limonády.64

Na území mesta fungoval mestský mlyn. V ok-
tóbri 1899 mlyn zobrali do prenájmu Ludvig 
a Sigmund Foky.65 V máji 1900 kúpili zo Szom-
bathelya nové mlynárske zariadenie od firmy 
Mayer & syn.66 Mlyn fungoval až do roku 1913 
pod vedením Fokyovcov a prinášal mestu zisk. 
V r. 1913 sa zmenil prenajímateľ mlyna – až do 
r. 1925 dostal mlyn do prenájmu Adalbert Horn, 
ktorý v rokoch 1914 až 1919 v mlyne zamestná-
val jedného zamestnanca.67 V októbri 1921 žia-
dal o povolenie vystavať v mlyne jeden plynový 
motor s výkonom 20 koní. Argumentoval tým, 
že nedostatok vody je trvalý a konkurencia no-
vootvoreného mlyna v blízkej Krížovej Vsi mu 
odviedla zákazníkov. Mestská rada povolila 
túto investíciu, veď už v nájomnej zmluve s Fo-
kyovcami sa uvažovalo o zakúpení benzínové-
ho motora s výkonom 16 koní. Na druhej stra-

57  ŠA LE: KS LE, B VII 834.
58  ŠA LE: KS LE, B IV 381, B VII 761. Pozri aj ŠA LE, 

pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 437/1941 adm., šk. 16. 
Zoznam podnikov prevádzaných po továrensky. ŠA 
KE, ŽPI KE XIII. trieda, šk. 18.

59  ŠA LE: KS LE, B IV 396.
60  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 437/1941 adm., 

šk. 16.
61  ŠA LE: KS LE, B II 216.
62  ŠA LE: KS LE A IV 2297; ŠA LE, pobočka Poprad: 

Obv. NÚ SB 2292/1932 adm., šk. 8; ŠA LE, pobočka 
Poprad: Obv. NÚ SB 6085/1938 adm, 437/1941adm., 
šk. 16; ŠA KE, ŽPI KE XIII. trieda, šk. 17.

63  ŠA LE, pobočka Poprad: Obv. NÚ SB 2292/1932 adm., 
šk. 8; 437/1941adm., šk. 16; ŠA KE: ŽPI KE XIII. trie-
da, šk. 17.

64  Tamže, Obv. NÚ SB 2292/1932 adm., šk. 8.
65  Tamže, Obv. NÚ SB 3264/1929 prez.
66  Tamže, Obv. NÚ SB 3264/1929 prez. Nakúpilo sa za-

riadenie v hodnote 13 502,84 korún.
67  Tamže, Obv. NÚ SB 2292/1932 prez. – súpis priemy-

selných podnikov.
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ne, mesto sa ako nájomca podieľalo na nemalých 
výdavkoch 50-percentným podielom.68 Prenají-
mateľ zakúpil motor v Prahe69 a už koncom roku 
1921 začal mlyn naplno slúžiť obyvateľstvu. Ten-
to valcový mlyn vyrobil denne 10 q produktov, 
jeho najvyššia výkonnosť bola 15 q.70

Na konci r. 1925 mesto neobnovilo A. Horno-
vi prenájom umelého mlyna. Otázka ďalšej bu-
dúcnosti mlyna bola vyriešená až v r. 1926. Ume-
lý mestský mlyn 14. augusta 1926 na verejnej 
dražbe predali za 175 000 Kč Arturovi Buchalovi 
z Ľubice. Mlyn patril medzi stredne veľké mly-
ny a v r. 1936 spracovával 30 q obilia denne.

Peňažné ústavy

Už v r. 1881 vznikol Szepesbelaer Selbsthilfsverein 
(Spišskobeliansky svojpomocný spolok), ktorý 
mal za cieľ pomáhať zhodnocovať vklady obča-
nov. Na začiatku mal 61 členov, no postupne ich 
počet prekročil číslo 300. V r. 1920 mal kapitál 
169 900 korún, podiely po 100 korún na meno, 
vklady 550 973 korún.71 Miestnou peňažnou in-
štitúciou sa stala Belaer Creditbank Akt. Ges. (Be-
lianska úverná banka, a. s.). V r. 1919 mala akcio-
vý kapitál 120 000 korún, 600 akcií po 200 korún 
na meno, vklady dosiahli 1 620 222 korún.72 

V Spišskej Belej si v 20. rokoch 20. storočia 
zriadila svoju filiálku aj najvplyvnejšia banka 
z okolia Spišská banka, účastinná spoločnosť so síd-
lom v Kežmarku, ktorá vznikla v r. 1863. V mar-
ci 1941 valné zhromaždenie prijalo uznese-
nie o splynutí banky s Nemeckou obchodnou 
a úverovou bankou, úč. spol. Bratislava, ktoré 
dekrétom nariadilo Ministerstvo financií. Bola 
to protihodnota slovenskej strany ríšsko-nemec-

kým bankám Dresdner Bank a Deutsche Bank 
za uvoľnenie dvoch tretín slovenského koncernu 
Legiobanky spod ich vplyvu. Fúzia sa vzťahova-
la na všetkých deväť filiálok.73 

Živnostenská výroba

V Spišskej Belej mali remeslá a obchod boha-
tú tradíciu. Vidíme to na rôznosti cechov, ktoré 
v meste pôsobili.74 

Cechy boli zrušené živnostenským zákonom 
z r. 1872, ktorý drobným výrobcom umožňoval, 
aby sa na ochranu svojich záujmov združovali 

68  Tamže, Obv. NÚ SB 3264/1929 prez. Všetky výdavky 
– motor, príslušenstvo, doprava, výstavba atď. činili 
59 000 korún.

69  Tamže, Obv. NÚ SB 3264/1929 prez. V cene 34 500 
korún, išlo o motor firmy Kovařik z Prostějova.

70  Tamže, Obv. NÚ SB 1811/1925.
71  ŠA LE: KS LE B I 47; Chytilův úplný adresář..., s. 432.
72  Chytilův úplný adresář ..., s. 432.
73  LEKOVÁ, Andrea: Spišská banka. In: Biatec 11/2003, 

s. 27.
74  VOJTAS, Jozef – SZONTÁGH, Jozef: Zo starších dejín 

remesiel a obchodu..., s. 79 – 83.
75  Organizovanie živnostníkov upravil zákonný člá-

nok XVII z roku 1884.
76  SZONTÁGH, Jozef: Okresné živnostenské spoločen-

stvo v Kežmarku. In: Živnostenské spoločenstvá, 
zväzy a spolky. Štátny okresný archív v Poprade. In-
ventár, s. 7 – 8.

do tzv. živnostenských spoločenstiev a tam po-
kračovali v podnikateľských aktivitách.75

Po zrušení cechových organizácii živnos-
tenské spoločenstvo pôsobilo aj v Spišskej Belej. 
Z činnosti tejto organizácie sa však zachovali len 
stanovy z r. 1897. V septembri 1928 spoločenstvo 
bolo začlenené do novovytvoreného Okresného 
živnostenského spoločenstva v Kežmarku.76 Pod-
ľa živnostenského zákona č. 259 Zb. z 10. októbra 
1924 mal živnostenský úrad zriadiť pre živnost-
níkov, ktorí samostatne, alebo ako nájomníci vy-
konávali živnosti v tom istom politickom okre-
se, spoločný zväz – živnostenské spoločenstvo, 
v ktorom bolo členstvo povinné. Po vzniku ČSR 
niektoré staršie prevádzky živnostníkov v Spiš-
skej Belej pokračovali v činnosti bez zmien, men-
ší počet z nich však zanikol a postupne sa pridá-
vali ďalší menší aj väčší podnikatelia.

V r. 1921 v meste pôsobilo 112 živnostníkov 
v takmer všetkých druhoch živností. V pre-
vádzke bolo 6 hostincov, 2 hotely, jedno holič-
stvo, 1 fotograf, 15 obchodov (plus 2 obchody 
Konzumného družstva), 5 trafík, 2 menšie pe-
kárne, 2 výrobne liehovín a 3 výrobne piva. Po-
treby občanov uspokojovali mäsiari (8), obuvní-

Vkladná knižka Spišskej banky, filiálka Spišská Belá.
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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ci (13), kováči (4), krajčíri (9), garbiari (4), stolári 
(4), kožušníci (4), zámočníci (4), kolári (2), fiakris-
ti (3), farbiari (2), klampiari (2). Okrem toho tu 
pôsobili stavebný podnikateľ, povrazník, hrn-
čiar, maliar, povozník, remenár, murár, 2 pois-
ťovací agenti, 2 podomoví obchodníci a výrobca 
mlynských kameňov. Zaujímavá bola ich ná-
rodnostná štruktúra. Podľa prehľadu J. Chytila 
k nemeckej národnosti patrila väčšina živnost-
níkov – 90 (80,4 %), k židovskej 11 (9,8 %), k čes-
koslovenskej 10 (8,9 %), k maďarskej národnosti 
1 (0,9 %).77 V podnikateľských aktivitách domi-
novalo nemecké obyvateľstvo. Súviselo to s jeho 
postavením ešte za čias Rakúsko-Uhorska. Ob-
čania československej národnosti (boli to najmä 
Slováci) do živnostenského podnikania vstupo-
vali len postupne. 

V meste boli dve tehelne. Prvú – „hornú“ – 
mali vo vlastníctve nemeckí obyvatelia združe-
ní v Zigelstechereigesellschaft Spišská Belá. Vyrába-
li tehly a kachle, na začiatku 20. rokov to bolo 
200 000 ks ročne. Druhú – „dolnú“ – vlastnilo 
mesto, ktoré ju dávalo do prenájmu.78

V r. 1923 hostinskú živnosť vykonávalo 11 krč-
márov. Okrem toho tu bolo 13 obchodov s rozlič-
ným tovarom, 3 obchody s látkami a 2 obchody 
s ovocím a zeleninou.79

V r. 1924 bolo v meste 17 obuvníkov, 8 kraj-
čírov, 1 čalúnnik, 1 elektrotechnik, 1 hodinár, 
2 holiči, 5 kožušníkov, 1 maliar, 3 pekári, 4 mä-
siari, 3 údenári, 2 sedlári.80

Od septembra 1928 živnostníci zo Spišskej 
Belej vstupovali do Okresného živnostenského 
spoločenstva v Kežmarku. V rokoch 1928 – 1937 
bolo do kmeňovej knihy tohto spoločenstva za-
písaných 192 občanov Spišskej Belej.81 Z nich 
živnosť nepretržite vykonávalo 83 živnostníkov. 
Ostatní živnostensky začínali podnikať neskôr, 
alebo po niekoľkých rokoch vykonávanie živ-
nosti prerušili.

V r. 1932 sa v Belej pracovalo v 3 pivovaroch, 
vo výrobe sódovky, z remeselníkov pracova-
li 2 kolári, 3 kováči, murársky majster (Jozef Vi-
denka, ktorý zamestnával 15 robotníkov), 3 zá-
močníci, 3 tesári, 6 stolári, 3 pekárne, 3 mäsiari, 
2 údenári, 8 obuvníci, 3 kožušníci, 2 garbiarstva, 
1 remenár, 1 povrazník, 3 krajčíri, 3 autodoprav-
covia, bolo tu 13 obchodov, 1 borovičkáreň. 
V r. 1930 otvorili v Spišskej Belej predajňu Baťa.82

V r. 1933 pôsobili v meste 2 murárski pod-
nikatelia, 3 murárski majstri, 2 tesárski majstri, 
1 kominársky majster, 3 krajčíri, 4 stolári, skle-
nár, elektromontér, 3 pekári, 2 garbiari, debnár, 
3 kováči, 6 hostinskí, 4 údenári, 5 mäsiari, zub-

77  Chytilův úplný adresář..., s. 431 – 433. Okrem jednot-
livých živnostníkov v meste podnikateľskú činnosť 
vyvíjali Potravné družstvo, Robotnícke konzumné 
družstvo, Spišskobeliansky svojpomocný spolok.

78  Tamže. 
79  ŠA LE, pobočka Poprad: Obecný notársky úrad Spiš-

ská Belá (ďalej Obc. NÚ SB) 2145/1923 adm., šk. 3.
80  Tamže, Obv. NÚ SB 1244/1924 adm.
81  Tamže, OŽS KK Kmeňová kniha členov 1928 – 1937.
82  Tamže, Obv. NÚ SB 2292/1932 adm., šk. 8.
83  Tamže, Obv. NÚ SB 4761/1933 adm., šk. 9.
84  Tamže, Obv. NÚ SB 1664/1939 adm., šk. 14.
85  Tamže, Obv. NÚ SB 12/1934 adm., šk. 10.
86  Tamže, Obv. NÚ SB 1253/1939 adm., šk. 14.
87  ŠA LE: KS LE, B V590.
88  CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky do 

r. 1918. In: Spišská Belá. Bratislava 1971, s. 51 – 57.

ný technik, knihár, 8 obchodníkov, 7 obuvníci, 
2 kolári, kachliar, holič, mlynár.83

V r. 1930 bolo v Spišskej Belej 16 hostinských. 
V marci 1939 tu už bolo 21 majiteľov hostinských 
a výčapníckych živností. Z nich 17 vykonáva-
li živnosť pod vlastným menom, 2 živnosti boli 
v prenájme a 2 živnosti neboli v činnosti. Z pre-
vádzkovateľov boli šiesti Slováci, dvaja Česi, 
ôsmi Nemci a piati Židia. Deviati patrili k rím-
skokatolíckej cirkvi, 7 boli evanjelici a. v. a 5 Ži-
dia.84 Najznámejším hostinským bol Roman Va-
verčák, ktorý poskytoval aj ubytovacie služby. 
Krátky čas sa v Spišskej Belej zaoberali výro-
bou bryndze Leo Friedman (výrobu zastavil v 
r. 1926) a Aktiva Deutsch, ktorá vlastnila bryn-
dziareň, ale tá od r. 1933 nepracovala.85 

V r. 1939 sa konal súpis obchodných živnos-
tí. V Spišskej Belej bolo 47 obchodných živností, 
z nich sa 2 neprevádzkovali. Boli to tieto živnos-
ti: 1 pre textil, 3 pre ovocie a zeleninu, 14 pre roz-
ličný tovar, 2 obuvnícke, 2 pre predaj cukríkov, 
1 pre papier, 1 fotoslužby, 2 pre krátky a strižný 
tovar, 4 pre obchod s drevom, 2 s kožou, 2 hotové 
údenárske výrobky, 1 mliekareň, 1 pre predaj só-
dovej vody, piva a vína, 1 pre predaj fajčiarskych 
papierikov, 1 pre obchod s bicyklami a papierom, 
3 trafiky, 1 obchod elektro-rádio a bicykle, 1 kra-
márka, 1 obchod s klobúkmi, 1 pre hlinený tovar, 
1 obchod s dobytkom a jedna agentka.86

Medzi najvýznamnejších obchodníkov patril 
Herman Krieger, ktorý vlastnil obchod s rozlič-
ným tovarom v malom aj veľkom. Po jeho smr-
ti v r. 1926 obchod prevzala jeho žena Hermína. 
V čase smrti H. Kriegera mal obchod s tovarom 
hodnotu 26 000 korún, sklad múky hodnotu 
17 000 Kč a ďalšie sklady s tovarom mali celkovú 
hodnotu 59 000 korún. V r. 1930 obchod dosia-
hol väčší zisk ako 50 000 Kč a musel byť zapísa-
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ný ako obchodná firma.87 Významnými obchod-
níkmi v meste boli aj Gretzmacherovci. August 
vlastnil obchod s rozličným tovarom i obchod 
so stavebninami a železiarstvo.

Môžeme konštatovať, že v Spišskej Belej sa 
v medzivojnovom období živnostníkom darilo 
a sľubný rozmach súkromného podnikania pri-
brzdili až nové politické a medzinárodné uda-
losti – vojna a po nej nástup komunistickej moci. 
Živnostníci sa podieľali aj na rozvoji mesta. Boli 
váženými občanmi a neraz zastávali vedúce 
miesta v samospráve.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo, poľnohospodárska výroba 
patrili od počiatkov vyspelejšej ľudskej civili-
zácie k existenčným oblastiam jej aktivít. Nič na 
tom nezmenili ani stáročia a tisícročia ľudské-
ho vývinu. Človek ostal na poľnohospodárstve 
rovnako závislý aj v 20. storočí, ba práve v tom-
to storočí sa poľnohospodárstvo upevnilo ešte 

stupov, poľnohospodárskej techniky, agrotech-
niky a pod., ale bolo vystavené veľkému vplyvu 
politických zmien, ktoré sa na Slovensku v tom-
to storočí odohrali. Tie raz pozitívne, inokedy aj 
negatívne zasiahli do poľnohospodárstva i do 
života roľníctva, ktoré s ním bolo úzko späté. 

S roľníctvom bolo v 20. storočí späté druž-
stevníctvo. Družstevníctvo, resp. spolupráca 
v rôznych spolkových formách neboli pre roľní-
kov na Slovensku neznámym fenoménom a ne-
boli neznáme ani v Spišskej Belej. Jej obyvatelia 
mali skúsenosti s Poľnohospodárskym kasínom, za-
loženým v r. 1877 kvôli všeobecnému povzne-
seniu poľnohospodárstva, so Spišskobelianskym 
melioračným družstvom, ktoré vzniklo v r. 1880, 
rybárskym spolkom, družstvom na chov ber-
kshirského plemena ošípaných z r. 189288, s po-
travným družstvom existujúcim taktiež už 
v období Rakúsko-Uhorska a v medzivojno-
vom období ČSR89. Potravné družstvo tu vznik-
lo s rovnakým cieľom ako aj v iných obciach – 
malo chrániť roľníka najmä pred neregulárnym 
obchodom a úžerou a pre svojich členov malo 

zabezpečiť tovar v prijateľných cenách a uľahčiť 
im tak každodennú existenciu. Vlastné, ale aj cu-
dzie skúsenosti ukazovali už dávnejšie sloven-
skému obyvateľstvu výhody spájania sa malých 
do väčších a ekonomicky silnejších celkov. 

viac ako strategické odvetvie, ktoré nemohlo byť 
ľahostajné žiadnej vláde, ani žiadnemu politic-
kému režimu. V 20. storočí poľnohospodárstvo 
prešlo nielen svojím vnútorným vývojom, kto-
rý sa prejavoval v zdokonaľovaní výrobných po-

Remeselnícko-roľnícke 
domy v Spišskej Belej 

v medzivojnovom 
období. 
Archív 

Mestského úradu 
v Spišskej Belej
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V Spišskej Belej sa po vzniku Československa 
uvažovalo o nadviazaní na skúsenosti, ktoré už 
mali z predchádzajúceho obdobia a súčasne o no-
vej forme roľníckej spolupráce, ktorú by legálne 
umožňovali zákony nového štátu. Tak tu založi-
li Spišskobeliansku poľnohospodársku besedu, ktorá v 
r. 1921 požiadala ministerstvo vnútra o registrá-
ciu spolku a schválenie stanov. Keďže v Spišskej 
Belej žili roľníci slovenskej a nemeckej národnos-
ti, v stanovách sa hneď na prvej strane určilo, že 
rokovacia reč bude aj nemecká, aj slovenská. Sa-
mozrejme, že v oboch jazykoch boli uverejnené aj 
samotné stanovy. Cieľom besedy bolo spoločný-
mi silami nakúpiť poľnohospodárske stroje a ná-
radie, zriadiť „hnojové osady“, nakúpiť kvalitné 
druhy poľnohospodárskych zvierat a pod. Čle-
nom besedy sa mohol stať len ten záujemca, kto-
rý „dosiahol 20 rokov svojho veku a má dobrý chýr“. 

90 Prihlášku odovzdal predsedovi besedy a ten 
ju potom predložil výboru na schválenie. Každý 
člen mal povinnosť zúčastňovať sa raz za mesiac 
zasadnutí besedy, na ktorej sa preberali aktuál-
ne otázky poľnohospodárskych prác, ich zosú-
ladenie a pod., ale konali sa aj prednášky domá-
cich i pozvaných odborníkov a čítali sa odborné 
poľnohospodárske knihy, aby sa takto roľníci 
vzdelávali. Predseda a výbor besedy boli volení 
na tri roky, ale ak bola členská základňa s nimi 
spokojná, mohli byť zvolení aj na ďalšie obdobie. 
Poľnohospodárska beseda ako celok vstúpila do 
Župného poľnohospodárskeho spolku so síd-
lom v Levoči. Dôležitá bola aj požiadavka, ktorá 
smerovala k eliminácii výdavkov členov spolku 
a žiadala, aby sa prípadné spory medzi členmi 
besedy najskôr riešili na jej pôde a až tak, ak sa 
nepodaria vyriešiť, nasledovala súdna cesta. Pri 
príprave poľnohospodárskej besedy i jej stanov 
zohrali dominantnú úlohu nemeckí roľníci zo 
Spišskej Belej, ale v porovnaní s predprevrato-
vým obdobím už ani slovenské roľníctvo nebolo 
len v úlohe pasívneho pozorovateľa. To hneď po 
prevrate založilo Hospodársku a čitateľskú besedu, 
ktorá bola prvým slovenským spolkom v Spiš-
skej Belej. Spišskobelianski Slováci ju založili za 
pomoci českých úradníkov podľa vzoru hospo-
dárskych spolkov v Čechách. Dostala výčapnú li-
cenciu. Z príjmov, ktoré získala, podporovala slo-
venské kultúrne podujatia v obci. V 30. rokoch 
bol jej predsedom František Šilon.91

Ako prezrádza Pamätná kniha Spišskej Belej, 
pôda, ktorú mali k dispozícii, nebola zlá a roľní-
ci si ju vcelku pochvaľovali. Pravda, pojmy „dob-
rý“ a „zlý“ sú v poľnohospodárstve relatívne. 
Spiškobelianska pôda bola dobrá v porovnaní 

s pôdou v susedných podtatranských chotároch, 
ale nedala sa zas porovnávať s produkčnými ob-
lasťami južného a rovinatého Slovenska.

Spišskobelianski roľníci pestovali na nej ze-
miaky, tie boli hlavnou plodinou, ktorej veno-
vali pozornosť. Pestovali ich najmä na konzum, 
menej na kŕmenie ošípaných. Na predaj, a teda 
aspoň na skromný zárobok ich nikto nepesto-
val, lebo v mestečku na ne nebolo kupcov. Ďal-
šími plodinami, ktoré roľníci pestovali, bolo žito 
a jačmeň, na neveľkých výmerách niektorí mali 
aj pšenicu, ale všetci siali najmä ovos. Ten spolu 
s repou a ďatelinou ako kŕmne plodiny pre sta-
tok.92 Okrem nich sa v Spišskej Belej darilo ka-
puste, ktorá sa dala naložiť, a tak slúžila cez zim-
né mesiace ako potravina i zdroj vitamínov.

Spiš bol už v 19. storočí známy ako kraj, kde 
sa poľnohospodárska výroba neustále moderni-
zovala. Bolo to vďaka spišským Nemcom, ktorí 
mali výhodu, že poznali jazyk svojich nemeckých 
krajanov, ktorí im mohli poskytnúť rôznu po-
moc, minimálne v oblasti poradenstva a výme-
ny skúseností. Tie sa potom podávali v nemčine 
ďalej, a to prostredníctvom novín Karpathen-Post 
a ich prílohy Zipser Landwirt. V medzivojno-
vom období Andor Nitsch, veľkostatkár z Veľkej 
Lomnice a spoluzakladateľ Zipser deutsche Par-
tei (Spišskonemeckej strany), napr. organizoval 
pri sekretariáte strany daňové poradenstvo pre 
nemecké roľníctvo, ktorým mu uľahčoval život.93 
Nemecké roľníctvo na Spiši, a aj v Spišskej Belej 
teda zužitkovávalo poľnohospodárske znalosti 
vtedajšej Európy a transformovalo ich na pod-
mienky horských oblastí na Spiši. Popri ňom 
získavali však aj slovenskí roľníci. Tak to bolo aj 
v Spišskej Belej. Preto tu nechýbala odvaha za-
kúpiť nové poľnohospodárske stroje a využiť ich 
v práci na poli. Samozrejme, mohli to urobiť len 
majetnejší roľníci, ktorí kúpili a používali napr. 
stroje na siatie obilia, motorové mláťačky a iné. 
Menej majetní ostávali pri tradičných spôsoboch 
siatia, kosenia i mlátenia.

Spišskobelianski roľníci zarobili predajom 
mäsa, mlieka, dobytka. Na začiatku 20. rokov 20. 
storočia boli takéto ceny, za ktoré predávali ži-

89 MARTULIAK, Pavol: Stopäťdesiat rokov slovenské-
ho družstevníctva 1845 – 1995. Nitra 1995, s. 178.

90  ŠA LE, pobočka Poprad: fond Spišská Belá, 1923, šk. 
3. Stanovy Spišskobelianskej poľnohospodárskej be-
sedy.

91  A MÚ SB: Pamätná kniha mesta Spišskej Belej/Ge-
denkbuch der Stadt Spišská Belá od r. 1933, s. 57.

92  Tamže.
93  Karpathen-Post, 14. október 1925.
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vočíšne produkty: hovädzie mäso 18 – 20 korún 
(Kč) za 1 kilogram, bravčové mäso 32 Kč, bara-
nie mäso 12 – 14 Kč, teľacie 24 Kč. Masť predáva-
li po 48 Kč za kilogram, maslo po 46 Kč, mlieko 
po 4 Kč za liter. Krava stála 7000 Kč, mladé teliat-
ko 1200 Kč, kôň až 16 000 Kč, ošípaná 3000 – 5000 
Kč. Kilogram zemiakov, ak sa im ho podarilo 
predať, stál 1,80 Kč.94

V r. 1925 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, 
že od kniežaťa Kristiana Hohenloheho odkúpi 
pasienky a les v rozlohe 964 katastrálnych jutár 
za 650 000 korún. Pre Spišskobeľanov boli roz-
hodujúce najmä pasienky, lebo obec ich vlastni-
la pomerne málo a nestačili pre dobytok, ktorý 
sa tu choval. Toto rozhodnutie sa však nestre-
tlo s plnou podporou všetkých obyvateľov. Spiš-
ská Belá sa rozdelila na dva tábory. Odporcovia 
kúpy argumentovali, že les, ktorý kúpili, využí-
vali a využívajú Lendačania, ktorí ho vyrubujú, 
a tak znehodnocujú. Poukazovali aj na to, že Len-
dačania pásli svoj dobytok na pasienkoch, ktoré 
využívali aj predtým a súd im prisúdil právo pa-
sienky ďalej využívať. Spory tak vznikli aj medzi 
Spišskou Belou a Lendakom a ťahali sa ešte dlho. 
V podstate dali za pravdu tým, ktorí nechceli 
uskutočniť uvedenú kúpu, lebo sa im zdala pre 
obec nevýhodnou. Zmena nastala až v r. 1932, 
keď Najvyšší správny súd zrušil ako nezákonné 
pôvodné rozhodnutie krajinského úradu o vyu-
žití pasienkov. V tejto súvislosti treba povedať, 
že Spišská Belá mala svoj pasienkový poriadok, 
ktorý určoval pravidlá pre využitie obecných pa-
sienkov a na ich dodržiavanie sa dbalo. 

V r. 1925 bol v Spišskej Belej aktuálny ešte je-
den problém. Týkal sa zriadenia Tatranského ná-
rodného parku, ktorý mal zasahovať aj do obec-
ného chotára, čím by obmedzoval nielen lesné 
hospodárenie obce, ale najmä pasienkarstvo. Pa-
senie dobytka v Spišskej Belej odvždy narážalo 
na problémy, lebo obec nemala dostatok pasien-
kov. Teraz hrozilo, že sa ich výmera ešte zmenší. 
Keď Zipser deutsche Partei, ktorá mala predsed-
níctvo v Kežmarku, zvolávala na 26. 4. 1925 do 
priemyselného kasína v Kežmarku verejné zhro-
maždenie, aby sa maloroľníci, majitelia statkov, 
obchodníci a zástupcovia miest vyjadrili k navr-
hovanému zriadeniu „Národného parku Tatier“, 
obecné zastupiteľstvo odporúčalo, aby aj Spišská 

94  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 22.
95 ŠA LE, pobočka Poprad: Fond Obecný notársky úrad 

Sp. Belá, Zápisnica obecného zastupiteľstva z roku 
1925. Zápisnica z mestského zastupiteľstva mesta Sp. 
Belá z 22. 4. 1925.

Belá, bez ohľadu na národnosť delegátov, mala 
účasť na tomto zhromaždení. Zastupiteľstvo tam 
poslalo Šimona Bekeša, Juraja Gabriela, Jána Kot-
scha, Gašpara Pitoňaka a Františka Šilona.95

S poľnohospodárstvom súviseli aj trhy, na 
ktorých sa predával dobytok. Dobytčí trh, kto-
rý sa rozkladal na Zimnej strane, bol v r. 1928 
na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

premiestnený na Letnú stranu, aby sa tak uvoľ-
nil priestor pre rozširujúcu sa výstavbu. 

Prvá polovica 30. rokov sa niesla v znamení 
veľkej hospodárskej krízy, ktorá postihla všetky 
odvetvia hospodárstva. Nevyhli sa jej ani roľ-
níci. Počiatočný prebytok poľnohospodárskych 
plodín, ktorý bol na trhu a neúmerne znižoval 
ich ceny, bol postupne na začiatku 30. rokov vy-
striedaný nedostatkom, ktorý zavinili neúrod-
né roky. Ak roľníci v čase nadbytku predáva-
li svoje produkty pod cenu, aby zarobili aspoň 
na základné potreby priemyselného charakteru, 
na soľ, cukor a mnohí aj na splácanie hypoték, 
tak v nasledujúcich neúrodných rokoch vlastne 
ani nemali čo predávať, lebo mali nízke úrody. 
V r. 1936 Spišskú Belú postihla ďalšia katastrofa, 
a to premnoženie hlodavcov, najmä myší, húse-
níc a chrústov. Podľa zápisu kronikára Imricha 

František Šilon, mestský gazda a obecný činiteľ.
Archív Františka Pitoňáka
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Königa, chrústov bolo toľko, že obžrali listy na 
všetkých stromoch tak, že „zostali trčať len holé 
konáre“.96 Správca tunajšej ľudovej školy so žiak-
mi v tzv. čistiacej akcii nazbierali 2000 litrov 
chrústov. Potom prišlo daždivé leto a už 28. sep-
tembra napadol prvý sneh, ktorý sa udržal po-
merne dlho. 

V tomto roku v Spišskej Belej prebehol sú-
pis hospodárskych zvierat. Podľa neho obyvate-
lia chovali 790 kusov rožného statku, 204 koní, 
536 ošípaných, 1089 oviec a 31 kôz. Súpis ovoc-
ných stromov ukázal, že Spišskobeľania venova-
li pozornosť aj ovocinárstvu. Dohromady mali 
2466 ovocných stromov. Z nich bolo 1303 jablo-
ní, 50 čerešní, 21 višní, 493 hrušiek, 577 sliviek, 
ba aj 22 marhúľ. Ornú pôdu v tomto roku obsia-
li takto: jačmeň na 820-tich jutrách (v prepočte 
cca 472 ha), ovos na 690-tich jutrách (397 ha), žito 
na 24 (14 ha) a zemiaky na 194 jutrách (112 ha).97 

Súpis, ktorý bol robený v nasledujúcom roku 
(1937), prezrádza, že v Spišskej Belej vzrástli sta-
vy hospodárskych zvierat, čo naznačovalo, že 
sa aj spišskobelianske roľníctvo pomaly dostá-
valo z krízy. Stavy hospodárskych zvierat rástli 
aj vo vojnových rokoch. Vtedy však nadobúdali 
oveľa väčší význam ako pred vojnou, najmä v jej 
druhej polovici, keď začínali zásobovacie ťaž-
kosti. Napr. mäsiari v r. 1943 už mávali obcho-
dy v Spišskej Belej otvorené len raz do týždňa, 
keď robili výsek hovädzieho mäsa na prídelové 
lístky, a to len 1 kg mäsa na domácnosť. Spišsko-
belianski roľníci v tomto roku boli ešte relatív-
ne nezávislí od verejného zásobovania. Vlastnili 
709 kusov hovädzieho dobytka, 209 koní, 765 oší-
paných, 6376 kusov rôznej hydiny (sliepky, husi, 
kačky, holuby, morky).98 Od 1. júna 1943 však 
bola celoštátne zavedená povinnosť pre obce 
odovzdať predpísaný počet hovädzieho dobyt-
ka na verejné zásobovanie. Spišská Belá mala do 
konca roku v štvortýždňových intervaloch odo-
vzdať 91 kusov hovädzieho dobytka. Ustanove-
ná bola osobitná miestna hospodárska komisia, 
ktorá navrhla, aby hovädzí dobytok odovzdali 
tí roľníci, ktorí chovajú 4 a viac kusov hovädzie-
ho dobytka. V Spišskej Belej však bola väčšina 
roľníkov, ktorí držali menej hovädzieho dobyt-
ka, a na druhej strane niekoľkí, majetnejší držali 
väčšie počty. Podľa rozhodnutia komisie potom 
práve títo museli odovzdať aj po dva kusy, aby sa 
naplnila povinnosť mesta voči verejnému záso-
bovaniu. Okrem toho museli roľníci odovzdať aj 
seno a slamu. Povinnosťou mesta bolo odovzdať 
95 q, čo sa opäť rozpísalo na majiteľov koní, oviec 
a hovädzieho dobytka. V jeseni prišli na rad ze-

96  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 53.
97  1 katastrálne jutro = 1600 siah = 5754,6 m2.
98  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 82.

miaky. Pre Spišskú Belú predpis stanovil 4000 q 
zemiakov, čo pre katastrofálnu neúrodu nebolo 
možné splniť. Predstaviteľom mesta sa podarilo 
dohodnúť zníženie dodávok o polovicu, ale spiš-
skobelianski roľníci boli schopní odovzdať len 
700 q zemiakov. I to bolo za danej situácie veľa 
a mesto muselo pre miestnu spotrebu nakúpiť 
zemiaky od roľníkov v Šariši. Ďalšou komodi-
tou, ktorú museli spišskobelianski roľníci odo-
vzdať, bolo obilie. V r. 1943 ho na zásobovanie 
odovzdali v množstve 1594 q.

Na tomto mieste je vhodné spomenúť vznik 
slovenského Potravného družstva v Spišskej Be-
lej v r. 1940, teda už v čase existencie Slovenskej 
republiky. 10. marca 1940 ho prišli slávnostne 
otvoriť poslanci slovenského snemu Pavol Čar-
nogurský a Hollý. Družstvo začalo svoju činnosť 
4. apríla 1940 otvorením obchodu s rozličným 
tovarom, ktorý vo veľkej miere slúžil aj spišsko-
belianskym roľníkom a ich rodinám. V r. 1942 tu 
bolo otvorené Slovenské úverné družstvo s prvým 
predsedom a pokladníkom Ignácom Siskom. 
Obidve družstvá zohrali v Spišskej Belej veľkú 
úlohu jednak v hospodárskej oblasti, ale ešte 
viac v posilnení sebavedomia spišskobelianske-
ho slovenského obyvateľstva.

Stanovy Spišskobelianskej poľnohospodárskej besedy.
ŠA LE, pobočka Poprad
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Rímskokatolícka cirkev

Cirkevné pomery v Spišskej Belej sa výraznejšie 
zmenili po vzniku Československej republiky. 

Začiatkom 20. storočia bol po viacerých ro-
koch obnovený a opravený interiér kostola.1 
V tom čase mal ešte hlavný oltár dve krídla, na 
ktorých bolo šesť neskorogotických tabuľových 
malieb zo života sv. Antona Pustovníka. Na prí-
kaz biskupa boli tieto tabule z oltára odstráne-
né a uložené do starej školy, kde však pre ne-
odbornú starostlivosť a nevhodnú teplotu našli 
svoju skazu. Ostali z nich dva obrazy, ktoré boli 
napokon na nariadenie biskupského úradu od-
predané do budapeštianskeho múzea. Pozostat-
ky hlavného oltára a dva bočné oltáre Beľania 
darovali do starého kostola v Podhoranoch.2

Základ opráv položil beliansky rodák, škôldo-
zorca Ján Repčik, bývalý c. a k. dôstojník z r. 1848, 
ktorý na tento účel venoval 14 000 korún. Za 
prispenia zámožnejších i chudobnejších veria-
cich zadovážili nový hlavný oltár a bočné oltáre 
Božského Srdca Ježišovho a Lurdskej Panny Má-
rie a kazateľnicu.3 Opravené boli lavice a oltár sv. 
Valentína, ktorý v kaplnke od tohto času záro-
veň slúžil aj ako Boží hrob. K tejto rozsiahlej akcii 
čiastkou 2000 korún prispelo aj mesto. Za uvede-
né peniaze okolo kostola vymurovali nové že-
lezné oplotenie. Opravy, ktoré sa začali v r. 1910, 
ukončili v r. 1939, keď k novému oltáru sv. Anto-
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na inštalovali nový oltárny kameň. Na ňom sa po 
jeho vysvätení mohla slúžiť omša. V dobrej viere 
a snahe „skrášliť kostol“ sa Beľania takto pripra-
vili (aj z popudu a nariadení biskupského úradu) 
o cenné gotické pamiatky. Ostali z nich len mini-
málne fragmenty v podobe niekoľkých sôch, ako 
napr. obraz sv. Antona, ktorý bol z hlavného oltá-
ra premiestnený do kaplnky.

Obdobie po prvej svetovej vojne prinieslo 
obyvateľom neľahkú hospodársku situáciu. Be-
lianskej farnosti situáciu sťažila aj nemalá ujma 
spôsobená krachom Spišskej banky (Zipser 
bank), kde mala uloženú kostolnú pokladnicu. 
Zmena štátneho zriadenia a režimu,4 kompliko-
vané pomery vôbec, sa v belianskej farnosti pre-
javili hlavne vyostrením dovtedy relatívne po-
kojných etnických vzťahov. Pod vplyvom štátnej 
idey čechoslovakizmu sa mal odstrániť doterajší 
nemecký duch pastorácie. Viaceré spory vo veci 
jazyka sa dostali pred cirkevnú i svetskú vrch-
nosť, pričom právo ostalo na strane Slovákov. 
Okolnosti zhoršila aj skutočnosť, že ku početným 
Nemcom boli posielaní kapláni, ktorí ich igno-
rovali a navyše neovládali ich jazyk. Dôsledkom 
týchto pomerov vo farnosti boli početné miešané 
manželstvá, dovtedy prísne obmedzované obo-
ma konfesiami, no badateľný bol najmä úpadok 
katolíckej viery a častý prechod k ateizmu.5 

Okrem vysokej frekvencie kaplánov belian-
ska farnosť v medzivojnovom období zazname-
nala aj viaceré pozitíva. Okolie kostola a jeho 
dvor boli presvetlené nielen odstránením for-
tifikačného múru, ale aj výrubom starých stro-
mov. Opravili aj dnes už zbúraný tzv. kostolný 
domček (kirchen Häuschen) pri kostole, v kto-
rom oddávna bývali zvonári. Pre tieto potre-
by mesto vyčlenilo čiastku 15 555 korún. Prácu 
vykonal murársky majster Jozef Widenko.6 Zá-
sluhou kaplána Alojza Šimičáka koncom 20. ro-
kov generálne opravili a zrekonštruovali organ. 
S použitím časti pôvodného materiálu firma bra-
tov Riegerovcov do barokových skríň umiestnila 
novú vnútornú nástrojovú časť. Organ z krnov-
skej dielne tak tvorí 15 registrov a oproti starej 
mechanickej traktúre je už pneumatický. Pre 
lepšie umiestnenie nástroja bola zároveň zväčše-
ná empora, pričom táto oprava stála 5000 korún. 
Organ bol zadovážený v cene 69 976 korún.7 

Konsolidáciou spoločenskej situácie, ale hlav-
ne prílevom slovenských obyvateľov zo Ždiaru 

1  O tejto významnej renovácii podrobne (hoci retro-
spektívne po 30 rokoch) píše vo farskej kronike An-
drej Vársányi, vtedajší kaplán a neskorší farár v Spiš-
skej Belej. Liber III. D., s. 427.

2  Ani tu sa však nedochovali, časť skončila v Budapešti.
3  Kazateľnica bola za vdp. J. Gonsorčíka odstránená, 

po jej neskoršom rozobratí na fare sa v nej našiel ná-
pis o tom, že ju 15. 2. 1911 zhotovili majstri K. Pacza-
novský a O. Javorský v dielni Repčika v Spišskej No-
vej Vsi. Historia domus, k roku 1980, s. 14.

4  V čase vzniku ČSR, ako uvádza Andrej Vársányi, 
miestny farár ThDr. Ján Pollák „Mnoho trpel v čase 
prevratu, pravda - nevinne“. Liber III. D., s. 428

5  S odkazom na matriku miešaných manželstiev v Li-
ber III. D., s. 428 – 429.

6  Na tento a podobné zámery bola zavedená zvlášt-
na kniha kuratória, t. j. farskej kostolnej rady, kto-
rá v zápisniciach podrobne evidovala financie a celý 
priebeh takýchto podujatí. Liber III. D., s. 429.

7  Liber III. D., s. 429; GERGELY, Otmar – WURM, Ka-
rol: Historické organy na Slovensku. Bratislava 1989, 
s. 50 – 52.
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a Magury, v meste vzrástol počet katolíkov a sú-
časne sa zmenšil počet Nemcov a evanjelikov.8 
V 20. rokoch sa zmenila cirkevná organizácia. 
Prostredníctvom ministerstva školstva a národ-
nej osvety patronátne právo prevzal na seba štát. 
Belianska farnosť tak stratila svoju samostatnosť, 
ktorú si udržala aj počas poľského zálohu.

republiky 30. októbra 1941 povolenie na opra-
vu chátrajúcej fary. Štát na tento účel poskytol 
takmer 50 000 korún, za ktoré Beľania postavi-
li novú strechu fary. Farníci okrem finančného 
prispenia pomohli aj pri dovoze materiálu, ro-
botníckych prácach, čistení. Fara bola zastrešená 
a opravená za mesiac – 6. decembra 1941.10

8  Podľa Schematizmu z r. 1928 bolo v materskej cirkvi 
v Spišskej Belej 1890 katolíkov, v jej filiálkach Krížovej 
Vsi 449, v Strážkach 261, spolu 2600. Andrej Vársányi 
pre roky 1935 – 1940 udáva, že Belá mala okolo 3000 
katolíckych veriacich, Krížová Ves 600, Strážky 300 
a Tatranská Kotlina 100, spolu okolo 4000, počet lute-
ránov vyčíslil na 930 – 950 duší. Liber III. D., s. 430.

9  Liber III. D., s. 431.
10  Liber III. D., s. 439. Prác sa zúčastnili majstri Viktor 

Dosuhányi (tesár), Štefan Mišura (maliar-natierač), 
Alexander Girgasch (stolár), Jozef Videnko ml. (mu-
rár), okrem Petra Koreka (pokrývač a klampiar zo 
Starej Ľubovne) všetko belianski remeselníci.

11  Liber III. D, s. 431 – 432. Nemcom bola vyhradená 
napr. omša o 8. hodine v prvú a tretiu nedeľu v me-
siaci, ostatné nedeľné omše boli slovenské. Októb-
rový Ruženec (pobožnosť) sa modlieval v pondelky 
nemecky, ostatné dni slovensky, rovnako sa konali 
májové pobožnosti a iné slávenia. Ani tento poria-
dok však pri vzrastajúcom počte Slovákov farnosti 
nepomohol natrvalo. 

Svornosť vo farnosti však i naďalej narúšali 
etnické a jazykové spory. Pálčivou sa stala najmä 
otázka jazyka bohoslužieb, ktorú beliansky farár 
musel riešiť kalendárnym poriadkom striedania 
slovenských a nemeckých omší.11 Z materiálne-
ho aspektu to bol tiež spor farára s mestom pre 
deputátne palivové drevo. Mesto fare sprvu po-
skytovalo drevo za základné ceny s bezplatným 

Po smrti Jána Polláka nastúpil v predvojno-
vom čase na miesto belianskeho farára Andrej 
Varsányi. Po svojom príchode sa rozhodol riešiť 
havarijný stav fary a jej pobočných budov. Na 
tie a na obnovu Kaplnky sv. Valentína bola vy-
hlásená zbierka, ktorej výnos bol viac ako 22 700 
korún. Za ne obnovili a vymurovali farské plo-
ty, strechy, krytinu stodoly a maštale. V kaplnke 
pribudli nové lavice podľa vzoru svätyne, vymu-
rovali nový (dovtedy iba drevený) vchod a scho-
disko na chór, opravili oltár sv. Valentína a vy-
maľovali lavice v kaplnke i lodi, ako aj vchod do 
kostola. Pri opravách veľkou mierou pomáhalo 
aj cirkevné kuratórium, ktoré po svojom zvolení 
na tri roky potvrdil biskup Ján Vojtaššák (výnos 
č. 675/1939). Táto farská samospráva pozostávala 
z 40 – 42 členov a prevzala na seba starosť o po-
trebné kostolné a farské záležitosti, najmä tie, kto-
ré štát ako patrón cirkvi nie je povinný spravovať. 
Podľa stanov tejto rady sa „kuratórium stará o pre-
hĺbenie Kristovho ducha, o povznesenie katolicizmu, 
chce zrovnať rozličné nedorozumenia a nesváry, zvady 
medzi veriacimi a stará sa o pokoj, svornosť a bratskú 
lásku medzi katolíkmi panovať majúcu“.9

Po opravách hospodárskych budov a via-
cerých urgenciách belianskeho farára dalo Mi-
nisterstvo školstva a národnej osvety Slovenskej 

25. 5. 1933 o 9.00 hod. udelil 
Mons. Ján Vojtaššák asi 500 

mladým sviatosť birmovania.
Archív Mestského úradu 

v Spišskej Belej
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dovozom, ktorý zabezpečili veriaci. Počas vojno-
vých rokov však žiadalo komerčné ceny, rovnako 
platby za dopravu, čo hrozilo neúmerným zadĺ-
žením fary. Až v r. 1943 obe strany vec zdarne vy-
riešili, a to aj za prispenia cirkevného kuratória.12 

Zložitou témou cirkevných dejín vojnovej Slo-
venskej republiky, ďaleko presahujúcou belian-
ske relácie, je téma holokaustu. Pre iba zhustené 
a tézovité vykreslenie problému úplne citujme 
Historiu domus v otázke krstu židov: „V Spišskej 
Belej pokrstený bol 6. V. 1941 chlapec 7-ročný Tomáš 
Vojtech Kleinberger. Jeho otec v ten istý čas uzavrel 
sňatok cirkevný (s dišpenzom), keďže matka bola ka-
tolíčkou. Od 1. VI. 1942 otec – Hugo Kleinberger je 
katechumenom. V novinách (Cipßer Bote, Karpathen 
Post) napádajú katolícku cirkev, kňazov, že krstia ži-
dov. Len jeden príklad: starí rodičia Anton Kleinber-
ger a jeho žena R. Klein (76 – 77-roční) chceli sa tiež 
stať katolíkmi. No dnes sa hlásili za katechumenov – 
a zajtra (báli sa, že budú musieť ísť do deportácií) už 

boli v Kežmarku pokrstení za luteránov! Teda na nás 
nadávajú - a oni krstia! Či to pomôže židom? – Hugo 
Kleinberger – pokrstený, je horlivým katolíkom.“13

V čase vypuknutia Povstania Spišskú Belú 
zastihla výmena správcov katolíckej farnosti. 
Po smrti Andreja Vársányiho bol ako adminis-
trátor inštalovaný Ladislav Hágovský, okrem 
pastoračnej činnosti mimoriadne činný aj v ka-
tolíckych spolkoch. Traduje sa, že počas fronto-
vých udalostí v r. 1945 s kaplánom Ladislavom 
Maitnerom spovedávali a podávali Eucharistiu 
aj v pivniciach. 

Evanjelická cirkev a. v.

Po utíchnutí 1. svetovej vojny v dôsledku očaká-
vania nielen politických, ale aj cirkevných pre-
mien boli zvolaní duchovní aj svetskí predsta-
vitelia seniorátov evanjelickej cirkvi z celého 
Slovenska na poradu do Liptovského Mikulá-
ša. Porada sa konala 4. novembra 1918. Zišli sa 
tu zástupcovia hlavne zo severného Slovenska, 
pretože železničná doprava bola ešte veľmi neis-
tá. Všetci prítomní sa jednomyseľne rozhodli, že 
sa zriadi samostatná Evanjelická a. v. cirkev na 
Slovensku v rámci česko-slovenského štátu.14 

Generálna rada 2. apríla 1919 rozhodla o vy-
tvorení dvoch dištriktov – Západného a Východ-
ného dištriktu. Spišský mestský seniorát, ktorý 
mal 23 zborov a jedným z nich bol aj evanjelic-
ký zbor v Spišskej Belej, začlenili do Východné-
ho dištriktu.15 Beliansky zbor ako bohoslužobnú 
reč mal nemčinu a tvorilo ho 1036 členov. Jeho 
tradície vyvierali z roku 1545. 

Od r. 1908 evanjelickým farárom v Spišskej 
Belej bol František Ratzenberger (23. 8. 1863 
Švedlár – 1. 12. 1930 Belá). Narodil sa v roľníc-
kej rodine. Jeho otec sa venoval aj stolárstvu. 
Syn František mal po ňom raz zdediť stolársku 
dielňu. Pretože o toto remeslo neprejavil žiaden 
záujem, ako 13-ročného ho v r. 1876 zapísali na 
gymnázium do Spišskej Novej Vsi, na ktorom 
študoval osem rokov. Už v druhom ročníku po-
čas letných prázdnin doučoval slabších žiakov 
z okolia. Týmto spôsobom finančne pomáhal 
rodičom. Po ukončení gymnázia študoval teoló-
giu v Prešove. Aj tu počas štúdia učil študentov 
ako súkromný učiteľ. Akadémiu ukončil s vy-
znamenaním. Aby mohol pokračovať v štúdi-
ách v Greswalde a iných mestách v Nemecku, 
v r. 1888 mu bolo poskytnuté Sirmaiovo štipen-
dium. Po návrate domov nastúpil na miesto kap-
lána v Toporci. Tu o niekoľko mesiacov zomrel 

12  Liber III. D., s. 436 – 438. Nariadenie magistrátu Spiš-
skej Belej pod číslom 198/1943.

13  Liber III. D., s. 437.
14  RUPPELDT, Fedor (zost.): Almanach cirkvi evanjelic-

kej a. v. na Slovensku z rokov 1919 – 1928 (do 1930). 
Martin 1930, s. 27; ŠVORC, Peter: Slowakische Protes-
tanten und ihre Rolle im politischen Leben der ČSR 
am Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. In: 
Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der 
Slowakei. Hgg. Karl Schwarz und Peter Švorc. Wien 
1996, s. 195 – 210; ŠVORC, Peter: Slovenskí evanjeli-
ci v prvých troch desaťročiach 20. storočia. In: David 
P. DANIEL (ed.): Evanjelici a evanjelická teológia na 
Slovensku. Bratislava 1999, s. 214 – 232; PETRÍK, Bori-
slav (zost.) – RYBÁR, Peter: Evanjelická encyklopédia 
Slovenska. Bratislava 2001, s. 202 – 204. V nariadení 
č. 875/1919 vláda zabezpečila evanjelickej cirkvi a. v.  
právo samosprávy a autonómie v takom rozsahu, aký 
mala v bývalom Uhorsku. Minister pre Slovensko na-
riadením zo 17. februára 1919 vymenoval 26-člennú 
generálnu radu na spravovanie evanjelickej cirkvi na 
Slovensku a doplnil ju o štyroch členov z nemeckých 
a maďarských cirkevných zborov. Zo Spiša v generál-
nej rade zasadal farár Albert Kübecher z Ľubice, z la-
ikov župan JUDr. Ján Ruman z Levoče.

15  BODNÁROVÁ, Miloslava: Vývoj územnej organi-
zácie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. In: Slo-
venská archivistika, XXXI, č. 1, 1996, s. 34 – 36. Ad-
ministrátormi biskupského úradu vo Východnom 
dištrikte sa stali Jur Janoška a Ján Ružiak. Adminis-
trátormi Podtatranského seniorátu boli Karol Kalath 
a dr. Kornel Lersch, Spišského mestského seniorátu 
Karol Kübecher a Koloman Münnich. Funkciu bisku-
pa Východného dištriktu vykonávali: Dr. Jur Janoška, 
farár v Liptovskom Mikuláši (1919 – 1930) a Dr. Vladi-
mír Čobrda, farár v Ružomberku, Prešove, Košiciach 
a Liptovskom Mikuláši (1930 – 1953). PETRÍK, Ján: Ka-
pitoly z domácich cirkevných dejín. Liptovský Miku-
láš 1969, s. 195.
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senior Szalagyi, na jeho miesto prišiel nový fa-
rár a Ratzenberger musel uvoľniť miesto kaplá-
na. Odišiel do Švedlára. Po šiestich mesiacoch 
prijal miesto kaplána v Červenke pri Batschke, 
kde pôsobil tri roky. V r. 1893 prišiel do Levoče 
ako kaplán a učiteľ náboženstva. V r. 1894 urobil 
pedagogické skúšky a začal učiť na súkromnej 
škole. Čoskoro sa oženil s Hermínou Schmidto-
vou, s ktorou mal tri dcéry. Ako 45-ročný prišiel 
za farára do Belej. Bol obľúbený a pôsobil tu do 
svojej smrti 1. decembra 1930. Cirkevným dozor-
com bol vtedy dr. Dezider Szutorisz, ktorý tu zo-
trval do roku 1931. Na bohoslužbách sa spievalo 
z nemeckého spevníka. 

František Ratzenberger sa venoval aj literárnej 
činnosti. Svoje básnické prvotiny písal už ako 19-
-ročný, a to v maďarskom a nemeckom dialekte. 
Svoje práce uverejňoval v rozličných nemeckých 
a maďarských časopisoch. Jeho jediná zbierka 
básní v nárečí vyšla až po jeho smrti v r. 1935. 
Opisuje v nej krásu prírody dolného Spiša, ľu-
dové zvyky a povesti. Niekoľko básní napísal aj 
v spisovnej nemčine a maďarčine.16 

Od r. 1931 do r. 1944 evanjelickým farárom 
v Spišskej Belej bol Juraj Hirschman.17 Zápisy 
v matrikách viedol v slovenskom aj nemeckom 
jazyku. Po jeho odchode cirkevný zbor ostal bez 
riadneho voleného farára a jeho administrova-
ním bol poverený Ondrej Spišák, farár v Kež-
marku. Ten do Spišskej Belej chodil zastupovať. 
V práci mu pomáhal kurátor Jakub Kan.18

18. februára – 2. marca 1940 sa zišlo 51 zá-
stupcov evanjelickej cirkvi a. v. na synode v Tat-
ranskej Lomnici. Ich hlavnou úlohou bolo dopl-
nenie ústavy evanjelickej cirkvi. Jednotlivé časti 
ústavy boli predbežne vypracované biskupským 
úradom Východného dištriktu v Prešove a po 
prerokovaní s biskupským úradom Západného 
dištriktu ich rozdelili na prerokovanie jednotli-
vým výborom – administratívnemu, právnemu, 
školskému, hospodárskemu a cirkevno-pastorál-
nemu. Hybnou pákou synody bol predovšetkým 
biskup Pavol Vladimír Čobrda.19 

Synodu navštívili zástupcovia Evanjelickej a. 
v. cirkvi nemeckej pod vedením seniora Hajtsa 
z Kežmarku. Predstavili tam svoju ústavu, ktorá 
bola takmer totožná s návrhom slovenskej ústa-
vy. Dá sa predpokladať, že kostra ústavy bola do-
predu dohodnutá.20 Nemeckí evanjelici schválili 
svoju ústavu na synode v Kežmarku už 27. júna 
a 7. novembra 1939.21

27. februára 1940 navštívil Tatranskú Lom-
nicu župan dr. Ján Obercian. Rokoval tam s bis-
kupmi Východného a Západného dištriktu.22 Cir-

kevná ústava, ktorá bola schválená 27. februára 
1940, akceptovala oddelenie Nemeckej evanje-
lickej cirkvi v Slovenskej republike, ako aj odde-
lenie cirkevných zborov na území obsadenom 
Maďarskom. Platila do roku 1951.23

Podľa sčítania obyvateľstva z r. 1940 počet 
evanjelikov – Slovákov žijúcich v obvode Slo-
venského evanjelického a. v. misijného cirkevné-
ho zboru v Kežmarku bol takýto: Kežmarok 192, 
Krížová Ves 102, Jurské 82, Spišská Belá 38 a Tat-
ranská Lomnica 30 osôb.24 V r. 1943 sa uskutočnil 

16  A FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha.
17  PETRÍK, Borislav (zost.) – RYBÁR, Peter: c. d., s. 343. 
18  MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčas-

nosť Krížovej Vsi 1290 – 2002. Krížová Ves 2002, s. 97; 
A FÚ ECAV SB: Matrika pokrstených 1934 – 1946.

19  Pavol Vladimír Čobrda (1880 Smrečany – 1969 Smre-
čany) bol od r. 1930 biskupom Východného dištriktu, 
od r. 1934 generálnym biskupom. V r. 1951 sa vzdal 
funkcie generálneho biskupa, v r. 1953 funkcie bis-
kupa. Bol väznený v rokoch 1944 a 1962. 

20  ŠA LE, pobočka Poprad: Okresný úrad Kežmarok 
(OÚ-K) 234/1940 prez.

21  PETRÍK, Borislav – RYBÁR, Peter (zost.): c. d., s. 238.
22  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ-K 234/1940 prez.
23  PETRÍK, Borislav – RYBÁR, Peter (zost.): c. d., s. 63.
24  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV v Kežmarku 5300/1946
25  Tamže, OU-P, 144/1943 prez., šk. 81.
26  Tamže, OÚ- P, 144/1943 prez., šk. 81.
27  Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Holumnici vznikol 

v 16. storočí, najprv patril do Dolnopopradského se-
niorátu, po Tolerančnom patente do Podtatranského 
seniorátu, v r. 1939 – 1945 bol v Nemeckej evanjelickej 
cirkvi. PETRÍK, Borislav (zost.) – RYBÁR, Peter: c. d., 
s. 343. Pohnuté boli aj osudy evanjelikov v Jurskom. 
Jurské a Holumnica do roku 1817 patrili do Topor-
ca, v tomto roku sa pripojili k Majerke s podmien-
kou, že po smrti vtedajšieho farára Hoentza splynú 
všetky tri zbory do jedného a Holumnica bude mat-
kocirkvou. Po farárovej smrti sa zbory medzi sebou 
nevedeli dohodnúť. Holumnica a Jurské sa preto 
osamostatnili s tým, že Holumnica bola matkocirk-
vou a Jurské dcérocirkvou. Od r. 1945 sa Holumni-
ca stala fíliou, Jurské filiálkou a Majerka diasporou 
evanjelického a. v. cirkevného zboru v Spišskej Belej. 
Pri slávnostnej posviacke obnoveného evanjelického 
kostola v Jurskom v r. 1984 boli prítomní aj bývalí fa-
rári v Spišskej Belej Július Sepeši a Ondrej Urban. A 
FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha.

28  Samostatný cirkevný zbor bol do r. 1945 v Majerke 
(dnes súčasť obce Ihľany). Vznikol v 2. pol. 16. storo-
čia, dočasne zanikol v 18. storočí, obnovil sa po Tole-
rančnom patente ako fília Kežmarku. Od r. 1787 bol 
samostatný. Do r. 1939 patril do Spišského mestského 
seniorátu, potom bol súčasťou Nemeckej evanjelic-
kej cirkvi. Po odchode nemeckých veriacich v r. 1945 
zbor zanikol. Kostol z r. 1835 patrí zboru v Spišskej 
Belej. PETRÍK, Borislav – RYBÁR, Peter (zost.): c. d., 
s. 343; A FÚ ECAV SB: Zápisničná kniha.

29  PETRÍK, Borislav (zost.) – RYBÁR, Peter: c. d., s. 238.
30  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV Poprad, 196/1945 prez., 

šk. 2. 
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prehľad vykonávaných bohoslužieb v inom ako 
slovenskom jazyku. Malo sa preukázať, či obča-
nia slovenskej národnosti nie sú nútení navštevo-
vať inojazyčné bohoslužby a či farári nevykoná-
vajú protištátnu činnosť a nemajú protislovenské 
zmýšľanie. V okresoch Poprad a Kežmarok bola 
väčšina farárov nemeckej národnosti, ale takmer 
všetci ovládali štátny jazyk.25 

31  A FÚ ECAV SB: Výročná správa farára Ladislava Let-
richa z roku 1947. Ladislav Letrich tu píše: „Ziskuch-
tivosť ľudí nepozná hraníc. Každý sa snaží, len aby si mo-
hol privlastniť majetok nešťastným postihnutým odobratý, 
aby si mohol sadnúť a brať úžitok z toho, čo jemu nepatrí... 
Niekedy bolo tomu tak, že naši predkovia pre svoju cirkev 
boli ochotní vzdať sa všetkého zemského, len aby si udržali 
to, čo je Božie. Dnes, za hmotné zabezpečenie, ochotní sú 
ľudia vzdať sa nielen cirkvi, ale aj viery v Boha.“

mecká cirkevná ústava bola zrušená uznesením 
Zboru povereníkov SNR 3. augusta 1945.29

Biskupský úrad nemeckej evanjelickej 
cirkvi v Bratislave dal už v októbri 1944 príkaz 
všetkým nemeckým evanjelickým zborom, aby 
matriky, cenné archívne dokumenty, zápisnice, 
účty, vklady, kostolné kalichy, cennosti a boho-
služobné rúcha evakuovali do Nemecka. Farské 

Bohoslužby v evanjelických kostoloch, kde 
žilo obyvateľstvo inej ako slovenskej národnos-
ti, sa konali najskôr v slovenskom jazyku, potom 
v jazyku nemeckom alebo maďarskom. Evanje-
lickí farári väčšinou neboli politicky činní.26

Ku fílii Krížová Ves, ktorá patrila k Evanje-
lickému cirkevnému zboru a. v. v Spišskej Belej 
od r. 1782, v r. 1945 pribudli ďalšie fílie – Holum-
nica, Jurské27 a Majerka,28 ktoré v rokoch 1939 – 
1945 patrili k nemeckej evanjelickej cirkvi.

Nemecká evanjelická cirkev mala na Slo-
vensku spolu asi 40 000 členov v 49 zboroch 
s 52 kňazskými stanicami. Bola podporovaná 
spolkom Gustáv Adolf Werk a spolkom Martina 
Luthera v Nemecku. Na Spiši udržiavala gym-
názium v Kežmarku a sirotinec v Levoči. Ne-

nemecké evanjelické úrady tomuto príkazu vy-
hoveli takým spôsobom, že zabalené cennosti, 
matriky a spisy odovzdali orgánom Deutsche 
Partei v Kežmarku. Odtiaľ boli evakuované na 
adresu „Burgermeisteramt im Bad Kunersdorf, 
Post Oschitz, Bahnstation Griesdorf bei Reichen-
berg, Sudetengau“. Tieto veci, ak neboli zničené 
vojenskými operáciami na území ČS-R, sa teda 
mali nachádzať niekde v okolí Linca na uvede-
nej adrese. Senior evanjelického a. v. seniorské-
ho úradu vo Veľkej mal prednostný záujem o ná-
vrat týchto evakuovaných vecí, lebo mali veľkú 
historickú hodnotu. Nepodarilo sa mu však zís-
kať zoznam všetkých cenných predmetov odvle-
čených z územia celého Spiša.30

Vojnové udalosti veľmi postihli evanjelické 
cirkevné zbory na Spiši. Odsunom nemeckého 
obyvateľstva nastalo veľké zníženie počtu evan-
jelikov. Tak to bolo aj v Spišskej Belej. Namiesto 
1161 evanjelikov v cirkevnom zbore ich po dru-
hej svetovej vojne ostalo iba 330. Straty v spiš-
skobelianskom evanjelickom zbore neboli iba na 
osobách, ale aj na jeho majetku. Majetky býva-
lých cirkevníkov nemeckej národnosti sa dostali 
do rúk inovercov bez akejkoľvek náhrady.31 

Presbyterstvo spišskobelianske-
ho zboru evanjelickej cirkvi a. v. 
v roku 1936. Archív Mestského 
úradu v Spišskej Belej
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jazykom československým a pri nej dočasnú ne-
meckú pobočku. V dôsledku nedostatku vhod-
ných miestností pre pobočky tried povolil ten-
to referát do 30. júna 1931 striedavé vyučovanie 
(dopoludnia a popoludní) pri plnom počte vyu-
čovacích hodín.5 

Tieto dve triedy však mali byť umiestnené 
v starej budove tabakovej továrne na konci obce, 
ktorá nevyhovovala školským požiadavkám. 
Preto rodičia žiakov, ktorí mali navštevovať slo-
venské triedy, napísali 12. januára 1932 list na 
Školský inšpektorát v Kežmarku, v ktorom opí-
sali stav a zámer, pričom žiadali, aby dve nové 
triedy boli umiestnené v budove štátnej ľudovej 
školy, ktorá bola síce nová, ale malá. Obec sa však 
zaviazala urobiť nadstavbu za 200 000 Kč v bu-
dove školy, o ktorú žiadali aj rodičia.6 K protes-
tu a žiadosti rodičov zo Spišskej Belej sa pripojil 
školský inšpektor František Malík z Kežmarku.7

Prostredníctvom svojho správcu Michala 
Neupauera správa Štátnej ľudovej školy v Spiš-
skej Belej v r. 1932 prosila Obecnú radu v Spiš-
skej Belej zriadiť jednu školskú miestnosť pre 
3. slovenskú triedu, lebo táto trieda mala viac 
ako 70 žiakov. Bola by to 13. trieda školy. Podľa 
výnosu Referátu MŠANO v Bratislave z 15. júna 
1929 bola každá obec povinná uhradiť vecný ná-
klad na nové triedy zriadené od školského roku 
1929/1930. Keď to príslušná obec nebola ochot-
ná urobiť, bola prinútená zriadiť pre deti obecnú 
školu a platiť aj učiteľov podľa ustanovenia § 28 
a § 35 zákona č. XXXVIII. z r. 1868. Vecné potre-
by (náklady) na zriadenie 13. triedy (napr. na vy-
kurovanie, osvetlenie, malé opravy atď.) boli vo 

Po vzniku česko-slovenského štátu sloven-
ské školstvo zaznamenalo takmer okamžitý po-
zitívny rozvoj. Skončila sa hrozba maďarizácie, 
ktorá negatívne vplývala na rozvoj slovenských, 
ale aj nemeckých škôl na Spiši, a teda aj v Spiš-
skej Belej. Tu po r. 1901 existovala štátna ľudová 
škola, ktorá bola dovtedy obecnou ľudovou ško-
lou. Bola to jediná škola v obci v čase vzniku no-
vého štátu. 

Politický a spoločenský systém prvej ČSR 
umožnil všestranný rozvoj miestnych sloven-
ských i nemeckých škôl. Do Spišskej Belej, po-
dobne ako do ostatných slovenských a spišských 
škôl, prišli českí pedagógovia, ktorých úlohou 
bolo pomáhať pri budovaní „nového“ školstva. 
Prejavovalo sa to tým, že učitelia miestnych škôl 
sa aktívne zapájali do spoločenského a kultúr-
neho života mesta, preto školy, verejné inštitúcie 
a spolky boli úzko prepojené. Práve pedagógo-
via boli tí, ktorí boli najčastejšie vedúcimi osob-
nosťami v kultúrnych a osvetových spolkoch 
v meste, a teda organizovali vtedajší kultúrny 
a spoločenský život v Spišskej Belej. V tejto časti 
si priblížime vývoj škôl v Spišskej Belej v medzi-
vojnovom období.

V dôsledku nárastu počtu detí sa od r. 1924 
javila nutnosť zriadiť v meste pobočné škol-
ské triedy. Do r. 1933 bolo postupne zriadených 
6 školských tried, ktorých náklad znášala Spiš-
ská Belá. Z týchto tried dve boli súčasťou expo-
zitúry meštianskej školy.1 

Do novembra 1929 správcom štátnej ľudo-
vej školy bol Slovák Bohdan Frešo, od decem-
bra 1929 Nemec Michal Neupauer.2 Po ňom od 
r. 1932 správcom tejto školy bol slovenský učiteľ 
Rudolf Knoll.3

Na základe požiadavky zo strany Školského 
inšpektorátu v Kežmarku obecné zastupiteľstvo 
Spišskej Belej na zasadnutí 13. decembra 1930 
rozhodlo zriadiť dve slovenské triedy (č. 11 a 12) 
v miestnej štátnej ľudovej škole a anulovalo svo-
je predošlé odmietavé stanovisko z 18. októbra 
1930. Triedy boli zriadené v dôsledku nárastu 
a veľkého počtu žiakov v uvedenej štátnej ľudo-
vej škole.4 Referát Ministerstva školstva a národ-
nej osvety v Bratislave potom 21. apríla 1931 po-
volil zriadiť pri Štátnej ľudovej škole v Spišskej 
Belej dočasnú pobočku pri 2. triede s vyučova-
cím jazykom československým, ďalej dočasnú 
pobočku pri 5. postupovej triede s vyučovacím 

Školstvo v Spišskej Belej (1918 – 1945)

1  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 9.
2  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K 1962/1931, šk. 51, Štát-

na ľudová škola v Spišskej Belej. Michal Neupauer 
bol aj správcom učňovskej školy v Spišskej Belej. Pri 
odchode do dôchodku mu MŠANO 7. mája 1934 po-
slalo uznanie a poďakovanie za dlhoročné pôsobe-
nie na učňovských školách. ŠA LE, pobočka Poprad: 
OÚ K 529/1933 prez., 673/1934 prez.

3  Tamže, ŠKI K 3407/1932, šk. 51, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

4  Tamže, Obc. NÚ SB 5971/1930 adm.; ŠKI K 1962/1931, 
šk. 51, Štátna ľudová škola v Spišskej Belej.

5  Tamže, ŠKI K 1962/1931, šk. 51, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

6  Tamže, Obc. NÚ SB 89/1932 adm.
7  Tamže, Obc. NÚ SB 542/1932 adm.
8  Tamže, Obc. NÚ SB 4320/1931 adm.
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mád palivového dreva.8 Postupne v 30. rokoch 
boli na štátnej ľudovej škole zriaďované ďalšie 
triedy (pobočné i postupné). 

Čo sa týka učiteľov nemeckej národnosti na ľu-
dovej škole, medzi najvýznamnejších a najvplyv-
nejších patril Michal Neupauer, ktorý bol určité 
obdobie jej správcom. Angažoval sa tiež v stavov-
ských (profesijných) učiteľských spolkoch pôso-
biacich na Spiši,9 kde prispieval k národnostné-
mu zbližovaniu medzi nemeckými, slovenskými 
a českými učiteľmi. Dokonca od r. 1928 bol čle-

nom Miestneho odboru Matice slovenskej v Po-
prade,10 pretože tento slovenský spolok v Spišskej 
Belej ešte neexistoval. 

Nemeckí učitelia pôsobiaci na ľudovej škole 
v Spišskej Belej v r. 1934: Samuel Gömöry (tiež 
kantor evanjelickej cirkevnej obce), Vidor Jurán, 
Angela Mačoková, Martha Bartoková, Irlaube 
Becková a Ladislav Buchalla.11

9  Neupauer bol členom výboru prvého slovenského 
profesijného učiteľského spolku založeného po pre-
vrate 18. augusta 1919 v Spišskej Novej Vsi a od r. 
1920 bol predsedom najstaršieho učiteľského spolku 
na Spiši pod názvom Spišský učiteľský spolok (Zip-
ser Lehrer Verein, Szepesi Tanitó Egyesület), ktorý 
vznikol už r. 1836. Pozri ZMÁTLO, Peter: Kultúrny 
a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom ob-
dobí. Bratislava 2005, s. 192 – 193.

10  ŠVORC, Peter: Matka roduverných. In: Ozveny histó-
rie. Vlastivedná príloha Podtatranských novín XVI, 
1990, č. 1, s. 1 – 2. 

11  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 305.
12  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI K 4696/1935, šk. 51, Štát-

na ľudová škola v Spišskej Belej.
13  Tamže, Obc. NÚ SB 1718/1933 adm.

výške 3075 Kč, na zariadenie (lavice, skrine, sto-
ličky, umývadlo atď.) to bolo 7500 Kč. Obecné za-
stupiteľstvo mesta na zasadnutí 15. apríla 1932 
prijalo rozhodnutie, že bude uhrádzať vecné ná-
klady (vykurovanie, osvetlenie a čistenie). Keď-
že to bola štátna škola, o ostatné sa mal postarať 
štát. Mesto Spišská Belá prispievalo na jej pre-
vádzku ročne 6000 Kč a ešte dodávalo 140 hro-

Učitelia vyučujúci na Štátnej ľudovej škole 
v Spišskej Belej v decembri 1935: Rudolf Knoll – 
správca školy, definitívni učitelia: Angela Mačo-
ková, Vidor Jurán, Samuel Gömöry, Štefánia Zlá-
malová, rod. Šimonfyová, Margita Ozábalová, 
Imro König, Gabriela Königová, rod. Kvapulin-
ská, Jaroslav Novotný, Margita Lumtzerová, rod. 
Svátková, Bohuslav Babík, dočasní učitelia: Karel 
Kratochvíl, Ján Ozábal a Ladislav Buchalla.12 

Mesto Spišská Belá sa ľudovej škole snaži-
lo pomáhať materiálne i finančne, i keď ško-
la bola štátna. Obecná rada mesta napr. v škol-
skom roku 1932/1933 prispela na mliečnu akciu 
pre žiakov ľudovej školy sumou 3000 Kč a v pr-
vom aprílovom týždni 1933 mesto na tento cieľ 
prispelo ešte ďalšími 500 Kč.13 Podobne to bolo aj 
v ďalších rokoch.

Nevyhnutnou súčasťou života každej školy 
bola kultúrna a osvetová činnosť učiteľov a žia-
kov školy, či už sa uskutočňovala v škole, alebo 
m imo nej. Štátna ľudová škola v Spišskej Belej 
nebola výnimkou. Učitelia so žiakmi pripravo-
vali školské akadémie, pracovali s nimi v rôz-
nych krúžkoch, každoročne na konci školského 
roka chodili na výlety a ľudová škola sa zapájala 
aj do verejných kultúrnych programov pri osla-

Správca školy Rudolf Knoll (r. 1927)
Záverečná slávnosť školského roku  
26. júna 1937 na školskom dvore. 
Foto Jan Novotný
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vách štátneho sviatku (28. októbra) a oslavách 
marcových narodením prezidenta Masaryka 
(od r. 1936 májových narodenín Eduarda Bene-
ša) a smútočných májových oslavách tragického 
úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. 

O druhú školu v Spišskej Belej, a to štátnu 
meštiansku, museli rodičia žiakov od začiatku 
30. rokov urputne bojovať, hoci obecné zastupi-

navštevovalo 75 žiakov zo Spišskej Belej; cesto-
valo sa tam 10 km vlakom, resp. 7 km pešo alebo 
na bicykloch. Okrem toho boli žiaci, ktorí meš-
tiansku školu chceli navštevovať, ale nemohli si 
to dovoliť z finančných alebo zdravotných dôvo-
dov. V Spišskej Belej nebola škola, ktorá by žia-
kom zabezpečila vyššie vzdelanie. Fungovala len 
štátna ľudová škola. A to bol hlavný problém. 

14  Tamže, ŠKI K 2668/1930, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.

15  Tamže, ŠKI K, 2579/1936, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.

16  Tamže, Obc. NÚ SB 4319/1931 adm.

Následne sa Ľudovít Fodor (okrem iného 
predseda komunistickej strany v Spišskej Belej) 
pokúsil túto vec vybaviť. Na Referáte MŠANO 
v Bratislave 10. apríla 1935 a v Prahe na Minis-
terstve školstva a národnej osvety u Dr. Fialu 11. 
apríla 1935 žiadal zriadenie expozitúry meštian-
skej školy v Spišskej Belej. Navštívil tiež Minister-
stvo financií v Prahe. Presne v tomto čase sa mal 
v Národnom zhromaždení prerokovávať nový 
zákon o újazdových (obvodných) meštianskych 
školách, preto Fodor navštívil aj poslaneckú sne-
movňu, ktorá tento zákon naozaj schvaľovala 
i schválila, pričom vtedy ešte chýbalo schválenie 
senátom. Zákon mal platiť od 1. januára 1936.16

teľstvo Spišskej Belej (starostom bol vtedy Karol 
Roth) jej založenie 31. mája 1930 schválilo.14 Pri 
tejto príležitosti je potrebné pripomenúť, že bý-
valí obyvatelia Spišskej Belej, nebohí Dr. August 
Gresch a jeho manželka Pavla Greschová, rod. 
Weiszová, v testamente zanechali 600 000 Kč, 
ktorá sa mala použiť na postavenie budovy pre 
Štátnu meštiansku školu v Spišskej Belej. Táto 
suma potom tvorila základ Greschovho fondu 
na Štátnej ľudovej škole v Spišskej Belej.15

Spišká Belá a rodičia žiakov z tohto mes-
ta, ktorí navštevovali Štátnu meštiansku školu 
v Kežmarku, žiadali od r. 1933 zriadiť jej expo-
zitúru (pobočku) v Spišskej Belej. 16. marca 1935 
rodičia žiakov zo Spišskej Belej združení v rodi-
čovskom združení pri Štátnej meštianskej ško-
le v Kežmarku napísali list Referátu MŠANO 
v Bratislave, aby zriadil pobočku kežmarskej 
meštianskej školy aj v Spišskej Belej. V šk. roku 
1934/1935 Štátnu meštiansku školu v Kežmarku 

VI. slovenská trieda (7. 3. 1935) Nemecké triedy

Sprievod žiakov (r. 1936).
Fotografie zo školskej kroniky

Výlet do Vysokých Tatier – Vodopády 13. 6. 1933. Učitelia: 
Bohuslav Babík, Margita Ozábalová a Gabriela Kvapulinská
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Riaditeľ Štátnej meštianskej školy v Kež-
marku J. Rambousek v liste z 18. augusta 1936 
oznámil Obecnej rade mesta Spišská Belá, že zo 
6. ročníka Štátnej ľudovej školy v Spišskej Belej 
malo do meštianskej školy v Kežmarku prísť 53 
žiakov, zo 7. a 8. ročníka sa dalo zapísať 18 žia-
kov a pred prázdninami sa zapísalo 16 žiakov 
zo Spišskej Belej do 1. triedy so slovenským vy-
učovacím jazykom. Spolu sa zo Spišskej Belej do 
1. triedy so slovenským vyučovacím jazykom do 
Štátnej meštianskej školy v Kežmarku zapísalo 
87 žiakov. Preto navrhol, aby sa hneď v prvom 
šk. roku 1936/1937 otvorili dve triedy so sloven-
ským vyučovacím jazykom v Spišskej Belej ako 
pobočky Štátnej meštianskej školy v Kežmarku. 
Vecný náklad a nábytok malo pre tieto poboč-
né triedy zabezpečiť mesto Spišská Belá. Obec-
ná rada Spišskej Belej odpovedala, že pobočná 
trieda meštianskej školy bude umiestnená v bu-
dove starej tabakovej továrne a jej vecný náklad 
bude zahrnutý do rozpočtu Štátnej ľudovej školy 
v Spišskej Belej do konca r. 1936. 

Od šk. roku 1936/1937 bola teda v Spišskej Be-
lej zriadená expozitúra Štátnej meštianskej školy 
v Kežmarku s dvoma pobočnými triedami s vy-
učovacím jazykom československým a nemec-
kým. Vecné náklady na ne znášalo mesto, ako 
o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo na zasad-
nutí 3. novembra 1936.17

Riaditeľom spišskobelianskej expozitúry 
Štátnej meštianskej školy v Kežmarku bol Jan 
Rambousek, jeho zástupkyňou od založenia 
bola Žofia Vendlová, od 1. septembra 1937 Bo-
huslav Babík.18 Žofiu Vendlovú v septembri 1937 
preložili na Štátnu meštiansku školu v Kežmar-
ku a Zoltána Kárpátiho na Štátnu ľudovú ško-
lu v Nižnom Medzeve, kde si vymenil učiteľské 

miesto s Karolom Petruschkom. Stav učiteľské-
ho zboru na Štátnej meštianskej škole v Kežmar-
ku, expozitúre v Spišskej Belej v decembri 1937: 
Bohuslav Babík – zástupca riaditeľa Rambouska 
(ten pôsobil v hlavnom sídle školy v Kežmar-
ku), Jozef Böhm, Anna Mihályfiová, Karol Pet-
ruschka, Izabela Svobodová a Karol Ziegler.19

V druhej polovici 30. rokov na uvedenej ex-
pozitúre rímskokatolícke náboženstvo vyučo-
vali kaplán Jozef Kútnik a farár Dr. Ján Pollák, 
evanjelické náboženstvo a. v. evanjelický farár 
Juraj Hirschmann.20 Nepovinnú nemčinu vyu-
čovali Karol Ziegler, Karol Petruschka a Izabe-
la Svobodová. Ženské ručné práce v slovenských 
triedach vyučovala Valéria Hlaváčková, po nej 
Mária Novotná, v nemeckých triedach Hermina 
Bojarská.21

1. januára 1938 spišskobeliansku expozitúru 
Štátnej meštianskej školy v Kežmarku preme-
novali na samostatnú Štátnu újazdnú meštiansku 
školu v Spišskej Belej.22 Po osamostatnení sa ško-
ly museli byť voľby do újazdnej školskej rady. 
Zvolili do nej piatich členov učiteľského zboru. 
Traja boli československej národnosti: Bohuslav 
Babík, Jozef Böhm (bol preložený na Štátnu ľu-
dovú školu do Kežmarku, za neho vo februári 
1938 zvolili Antona Svobodu) a Izabela Svobo-
dová, dvaja nemeckej národnosti: Karol Ziegler, 
Karol Petruschka.23

Pedagógovia na Štátnej újazdnej (obvodnej) 
meštianskej škole v Spišskej Belej so svojimi žiak-
mi chodili do miestneho kina Osveta, venovali sa 
ochotníckemu divadlu a prednáškovej činnosti.

V druhej polovici r. 1938 nastala na tejto ško-
le pomerne veľká fluktuácia učiteľov. Súviselo 
to s nepokojnou a nestálou spoločensko-politic-
kou situáciou vo vtedajšom Česko-Slovensku 
a povinným odchodom českých učiteľov späť 
do Čiech. Školu viedol zastupujúci riaditeľ Bo-
huslav Babík, ktorý však 25. septembra 1938, po 
vyhlásení mobilizácie, narukoval. Správu školy 
prevzal učiteľ Anton Svoboda. Počas mobilizá-
cie narukovali aj ďalší dvaja učitelia školy – An-
ton Terš a Karol Ziegler (vrátili sa 7., resp. 10. de-
cembra 1938). Na ich miesta 26. septembra 1938 
nastúpili traja učitelia zo Štátnej ľudovej školy 
v Spišskej Belej – Imrich König, Ladislav Bu-
challa a pomocný učiteľ Roman Vaverčák.24 

V jeseni 1938 sa osadenstvo školy ďalej me-
nilo. Na školu prišiel Anton Terš, odborný učiteľ 
Matej Toufar, ten však 30. novembra 1938 odišiel 
do Prahy a po ňom, 31. decembra 1938, aj Anton 
Terš. Odišla aj Anna Mihályfiová, a to na Štát-
nu meštiansku školu v Hanušovciach nad Top-

17  Tamže, OÚ K 7737/1937 adm., 14 080/1937 adm.
18  Tamže, ŠKI K, 1937, šk. 53, Štátna meštianska škola 

v Spišskej Belej.
19  Tamže, Základná deväťročná škola v Spišskej Belej, 

ulica Moskovská (ďalej ZDŠ SB M), šk. 5, zápisnice 
z porád 1936 – 1946.

20  Tamže, ŠKI K 4151/1938, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.

21  Tamže, ZDŠ SB-M, šk. 5, zápisnice z porád 1936 – 
1946. 

22  Tamže, ŠKI K, 1374/1938, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej; ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice 
z porád 1936 – 1946. 

23  Ten mal len 26 rokov, nedosahoval vekový limit, ale 
keďže boli len dvaja učitelia nemeckej národnosti, 
bol zvolený.

24  Tamže, ŠKI K, 3480/1938, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.
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ľou. Novým učiteľom sa stal Blažej Smoleň a uči-
teľkou domácich náuk Alžbeta Czeizelová.25 
9. februára 1939 sa riaditeľom Štátnej újazdnej 
meštianskej školy v Spišskej Belej stal Jozef Ma-
gúth.26 Po Magúthovi (bol preložený do Spišskej 
Novej Vsi) od septembra 1939 funkciu riaditeľa 
vykonával Michal Koperdan (prišiel zo Spišské-
ho Podhradia). Ten však čoskoro musel odísť na 
vojenskú službu.

Treťou školou v Spišskej Belej v medzivoj-
novom období bola učňovská škola. Obecné za-
stupiteľstvo na zasadnutí v apríli 1927 navrhlo 
zriadiť v Spišskej Belej samostatnú slovenskú 
a nemeckú obecnú učňovskú školu. Zriadili ju na 
konci r. 1931 ako verejnú obecnú učňovskú školu 
pre slovenských a nemeckých učňov. Mala dve 
triedy slovenské a dve triedy nemecké. Vecný 
náklad týchto novozriadených učňovských škôl 
hradilo mesto zo svojich riadnych príjmov, pri-
čom sa zaviazalo uhradiť ich prípadný schodok. 
Ročne Spišská Belá poskytovala sumu 6000 Kč 
ako vecný náklad na učňovské školy.27

Stanovy obecnej učňovskej školy v Spišskej Belej, 
ktorá sídlila v budove štátnej ľudovej školy, boli 
schválené obecným zastupiteľstvom v Spišskej 
Belej 3. augusta 1933. Podľa nich vyučovacím ja-
zykom školy bola slovenčina a nemčina, školský 
rok trval od 1. októbra do 1. júna, čas vyučova-
nia v pracovných dňoch bol od 16. do 19. hod. 
Na školu vecným nákladom prispievalo mesto, 
osobné náklady (platy učiteľov atď.) znášal štát, 
pričom do školy chodili aj deti z okolitých obcí 
Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná a Ra-
kúsy. Peňažnými príspevkami na školu prispie-
vali (ročne sumou 200 Kč) aj Obchodná a prie-
myselná komora v Košiciach a Živnostenská 
spoločnosť v Kežmarku.28 

Najmenšie deti v predškolskom veku na-
vštevovali obecnú detskú opatrovňu. Jej založe-
nie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej 
Belej na zasadnutí v auguste 1927 a vyčlenilo na 
ňu 400 000 Kč.29 Správcom detskej opatrovne bol 
Rudolf Knoll. Opatrovateľkou bola Mária Jakub-
jáková, rod. Bigošová (ako opatrovateľka pôso-
bila od 1. septembra 1922). V októbri 1938 v nej 
pôsobili Karolína Greschová, Mária Lukáčiková 
a spomínaná Mária Jakubjáková. Posledne me-
novaná bola jej riaditeľkou po poštátnení v ob-
dobí prvej Slovenskej republiky. 

V období prvej Slovenskej republiky sa stav 
školstva v Spišskej Belej po stránke kvantitatív-
nej a inštitucionálnej čiastočne zmenil. Štátna 
ľudová škola bola rozdelená na slovenskú a ne-
meckú, niektoré pobočné triedy v ľudovej ško-

le boli zrušené, ľudová i meštianska škola s ne-
meckým vyučovacím jazykom sa osamostatnili. 
K veľkým zmenám došlo aj v obsahu výučby, 
keď československú štátnosť nahradila sloven-
ská. To ovplyvnilo tak školskú výučbu, ako aj 
činnosť učiteľov a žiakov v spoločenskom a kul-
túrnom živote. 

Nový politický systém slovenského štátu sa 
totiž prirodzene snažil presadzovať svoje idey 
aj v školstve a osvete. MŠANO v r. 1939 vydalo 
obežníky, ktoré sa týkali mimoškolskej osveto-
vej činnosti. V rámci činnosti kultúrnej komi-
sie Miestneho odboru Matice slovenskej v Spiš-
skej Belej od 15. decembra 1939 do 15. apríla 1940 
usporiadali v obvodnej meštianskej škole v Spiš-
skej Belej ľudový kurz. Na ňom okrem predná-
šok z hospodárstva a zdravotníctva boli pred-
nášky zo slovenských dejín. Prednášali I. König, 
E. Lazarová a B. Babík. Na škole začali ideologic-
ké prednášky zamerané na vysvetlenie rozdie-
lov medzi vládou prvej ČS-R a slovenskou vlá-
dou (prednášal učiteľ I. König).30 

Začal sa oslavovať 14. marec ako vznik slo-
venského štátu. Vychovávať a učiť sa začalo 
v kresťanskom duchu, t. j. v katolíckom duchu, 
zdôrazňovala sa zodpovednosť pred Bohom 
a národom a presadzovala sa ideológia národ-
ného socializmu. Zásada národnej spoločnosti 
a spolupatričnosti mala byť dôsledne pestova-
ná a zdôrazňovaná.31 Žiaci mali zdraviť všade 
pozdravom Na stráž!. Učitelia sa mali zapojiť do 
mimoškolskej práce, najmä do práce v Hlinko-
vej garde a v Hlinkovej mládeži. Predpisovali to 
nadriadené školské úrady. Riaditeľ M. Koperdan 
učiteľské porady otváral pozdravom Na stráž!

Protižidovské prejavy sa začali prejavovať 
hneď po vzniku slovenského štátu. Žiaci ne-
meckej IV. B triedy od 17. marca 1939 protesto-

25  Tamže, ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice z porád 1936 – 
1946.

26  Tamže, ŠKI K, 1153/1939, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.

27  Tamže, OÚ K 175/1934 adm.
28  Tamže, Obc. NÚ SB 4761/1933 adm.
29  Podtatranská Slovač V, 27. 8. 1927, č. 35, s. 5.
30  ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice 

z porád 1936 – 1946.
31  24. marca 1942 sa v zápisnici z porady učiteľského 

zboru Štátnej slovenskej meštianskej školy v Spišskej 
Belej okrem iného píše: Prežívame dobu revolučnú, kto-
rá u nás ešte dlho potrvá. Táto doba vyžaduje hlavne dnes 
dobre pripravenú a uvedomelú mládež, ktorá sa má stať 
nositeľkou nových myšlienkových smerov. ŠA LE, poboč-
ka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice z porád 1936 
– 1946. 
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vali proti triednej učiteľke Lívii Wildfeuerovej, 
ktorá bola síce nemeckej národnosti, ale mala ži-
dovský pôvod. Deti na príkaz rodičov na protest 
proti nej nechceli navštevovať školu. Pritom uči-
teľka pôsobila na škole len ako zastupujúca za 
chorú Angelu Mačokovú.32

Slovenská vláda 29. augusta 1939 povolila 
a následne predsedníctvo slovenskej vlády prí-
pisom z 5. septembra 1939 oznámilo Školské-
mu inšpektorátu v Kežmarku osamostatnenie 
nemeckých tried v Štátnej ľudovej škole v Spiš-
skej Belej. Od šk. roku 1939/1940 tak vznikla sa-
mostatná ľudová škola s vyučovacím jazykom 
nemeckým.33 Ministerstvo školstva a národnej 
osvety v dôsledku zníženia počtu žiakov podľa 
výnosu z 27. mája 1939 k 31. augustu 1939 zruši-
lo pobočky pri I. a II. triede (I. B, II. B). Neskôr, 
od školského roku 1940/1941, opäť zriadili po-
bočku pri I. triede so slovenským vyučovacím 
jazykom.34 1. septembra 1941 vznikla v Spišskej 
Belej nemecká obecná národná škola (Deutsche 
Gemeindevolksschule).35

V marci 1940 bola v Spišskej Belej založená 
nemecká ľudová hospodárska škola. Za zástupcu 
ministerstva hospodárstva do výboru tejto ško-
ly bol navrhnutý Rudolf Knoll, vtedajší správca 
Štátnej ľudovej školy v Spišskej Belej, ktorý bol 
slovenskej národnosti. Keby v tejto funkcii ne-
mohol byť Slovák, notársky tajomník navrhoval 
Júliusa Rotha, učiteľa nemeckej Štátnej ľudovej 
školy v Spišskej Belej. Za zástupcu Podtatran-
skej župy do výboru navrhoval Jána Kotscha, 
roľníka zo Spišskej Belej, ktorý bol nemeckej ná-

rodnosti. Keď sa ľudová hospodárska škola stala 
spoločnou pre nemeckých i slovenských žiakov, 
Kotsch bol dlho pokladníkom tejto školy.36

Štátna ľudová škola sa v r. 1941 rozdelila na 
slovenskú a nemeckú. Riaditeľom slovenskej bol 
Ján Ozábal, nemeckej Rudolf Knoll. 28. júla 1941 
sa obaja riaditelia dohodli na rozdelení škol-
ských miestností a školského inventára.37 Uči-
teľský zbor slovenskej ľudovej školy v júni 1941 
tvorili: riaditeľ Ján Ozábal, učitelia Ján Novák, 
M. Gömöry, R. Alexy, A. Faithová, O. Bončová, 
G. Kráľová, katechéti Andrej Varsányi a Štefan 
Vasilík.38

Pravdepodobne v šk. roku 1942/1943 sa slo-
venská štátna ľudová škola zmenila na cirkevnú 
– rímskokatolícku, pretože v ďalších zachova-
ných prameňoch sa uvádza už pod týmto ozna-
čením. Učiteľský zbor Rímskokatolíckej ľudovej 
školy v Spišskej Belej k 31. máju 1943 tvorili: ria-
diteľ F. Mikloš, učitelia G. Kráľová, H. Kozmová, 
J. Novák, Jan Ozábal, M. Gánocy, M. Drenčényi, 
R. Alexy, K. Klubertová, A. Varšányi, A. Alexy, 
A. Ozábalová a M. Gömöry.39 17. septembra 1943 
sa riaditeľom tejto školy stal Ján Ozábal.40

Keď sa približoval východný front, nemecké 
vojsko obsadilo budovu ľudovej školy a využí-
valo ju na ubytovanie svojich vojakov.41 Vyučo-
vanie bolo prerušené, obnovené bolo 3. apríla 
1945.42 Učitelia a žiaci ľudovej školy aj v tomto 
období nacvičovali kultúrne programy na škol-
ské besiedky a večierky alebo na verejné oslavy 
vzniku slovenského štátu a na narodeniny pre-
zidenta Dr. Jozefa Tisa. Pravidelne nacvičovali aj 
divadelné predstavenia.

Názov druhej najvýznamnejšej školy v Spiš-
skej Belej – Štátnej újazdnej meštianskej ško-
ly – sa v priebehu roka 1939 zmenil na Obvod-
nú štátnu meštiansku školu. V septembri 1940 sa 
názov školy opäť zmenil na Štátnu slovenskú ob-
vodnú meštiansku školu. 30. januára 1939 sa usku-
točnili voľby do újazdnej školskej rady. Zvolení 
boli traja členovia slovenskej národnosti – Bohu-
slav Babík, Anton Svoboda a Blažej Smoleň, dva-
ja nemeckej – Karol Ziegler a Vilma Ehrentha-
lová. Po zmenených politických podmienkach, 
keď vznikol slovenský štát, sa uskutočnili opäť 
nové voľby. 26. apríla 1939 sa konala ustanovu-
júca schôdza novej újazdnej školskej rady (ÚŠR) 
v Spišskej Belej. Na schôdzi predsedal okresný 
školský inšpektor B. Korsch. Bol tu aj nemecký 
okresný školský inšpektor M. Nitsch. Za pred-
sedu ÚŠR bol zvolený Michal Begalla, jeho zá-
stupcom (námestníkom) sa stal Geza Schmeisz. 
Tajomníkom a účtovníkom sa stal riaditeľ Jozef 

32  Tamže, ŠKI K, 1012/1930, šk. 51, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

33  Tamže, ŠKI K, 4036/1939, šk. 51, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej. 

34  Tamže, ŠKI K, 3129/1940, šk. 51, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

35 A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 383.
36  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 9/1940 prez.
37  Tamže, ŠKI K, 3310/1941, šk. 51, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej. 
38  Tamže, ŠKI K, 2744/1941, šk. 51, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej. 
39  Tamže, ŠKI K, 2104/1943, šk. 52, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej. 
40  Tamže, ŠKI K, 3718/1943, šk. 52, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej. 
41  O obsadení školy nemeckým vojskom informovalo 

riaditeľstvo rímskokatolíckej ľudovej školy 22. sep-
tembra 1944 Škôldozorný úrad v Kežmarku. ŠA LE, 
pobočka Poprad: ŠKI K, 2659/1944, šk. 52, Štátna ľu-
dová škola v Spišskej Belej. 

42  Tamže, ŠKI K, 2856/1945, šk. 52, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.
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Maguth. Členmi ÚŠR sa stali: za slovenskú časť 
– Ignác Siska, Michal Begalla (predseda), Šte-
fan Ištocy, Vincent Smrek, Jakub Budzina, Ja-
kub Pavličko, Gregor Gallik, Andrej Tomas, Jo-
zef Maguth, Bohuslav Babík a Anton Svoboda; 
za nemeckú časť – Geza Schmeisz (predseda), 
Jozef Alexy, Gustav Girgasch a Karol Ziegler.43 
30. septembra 1940 boli v doplňujúcich voľbách 
zvolení Michal Balara a Imrich König. Po voľ-
bách v januári 1944 obvodnú školskú radu za 
štátnu obvodnú meštiansku školu tvorili riaditeľ 
Imrich Kráľ, učiteľ Michal Balara a učiteľka Ele-
na Bočkaiová namiesto M. Sekerákovej.44

MŠANO 14. novembra 1940 povolilo, aby 
z nemeckých pobočiek Štátnej meštianskej ško-
ly s vyučovacím jazykom slovenským v Spiš-
skej Belej bola zriadená samostatná meštianska 
škola s vyučovacím jazykom nemeckým, a to od 
1. septembra 1940. Spolu mali obe školy – slo-
venská i nemecká – hospodáriť do 31. 12. 1940. 
Hospodárska rozluka, rozdelenie inventárnych 
predmetov a školských miestností sa po dohode 
oboch riaditeľstiev meštianskych škôl a patrič-
ných školských inšpektorátov malo uskutočniť 
do 31. decembra 1940.45

Stav učiteľského zboru na Štátnej sloven-
skej obvodnej meštianskej škole v Spišskej Be-
lej v novembri 1940: riaditeľ – Michal Koperdan, 
členovia zboru – Imrich König (od r. 1941 začal 
používať priezvisko Kráľ), František Bošanský, 
Imrich Baltay, Ján Siakeľ, Michal Balara, Štefan 
Vasilík a Marta Sekeráková. Stav zboru v janu-
ári 1942: riaditeľ – Michal Koperdan, učitelia – 
Imrich Kráľ, Marta Sekeráková, Zuzana Fedoro-
vá, Elena Bočkaiová, Veronika Brnová, katechéti 
Andrej Varsányi a Ladislav Hagovský. 14. mar-
ca 1943 za riaditeľa vymenovali Imricha Kráľa, 
odstupujúcim riaditeľom bol Michal Koperdan, 
ktorý sa s kolegami – učiteľmi rozlúčil na porade 
22. marca 1943.46

Mimoškolská činnosť pedagógov na Štátnej 
obvodnej meštianskej škole bola bohatá aj v ob-
dobí prvej Slovenskej republiky. Ovplyvňovaná 
však bola úskaliami vtedajšieho politického re-
žimu, napríklad povinnými podujatiami, kto-
rých sa učitelia museli zúčastňovať.47

Učitelia meštianskej školy so žiakmi prispie-
vali do kultúrnych programov v rámci osláv naj-
významnejšieho vtedajšieho sviatku – vzniku 
slovenského štátu. Oslavy organizovala miest-
na osvetová komisia (MOK), ktorá pri príprave 
programov úzko spolupracovala práve so štát-
nou slovenskou meštianskou školou.48 Kultúr-
ny život učitelia so žiakmi obohacovali o škol-

43  Tamže, ŠKI K, 2122/1939, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej. 

44  Tamže, ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice z porád 1936 – 
1946.

45  Tamže, ŠKI K, 5037/1940, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej. 

46  Školníkom bol K. Stančík. ŠA LE, pobočka Poprad: 
ŠKI K, 1113/1943, šk. 53, Štátna meštianska škola 
v Spišskej Belej.

47  Tamže, ŠKI K, 2876/1940, šk. 53, Štátna meštianska 
škola v Spišskej Belej.

48  Zborové recitácie a spev najčastejšie nacvičovala 
učiteľka Zuzana Fedorová. ŠA LE, pobočka Poprad: 
ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice z porád 1936 – 1946. 

49 A MÚ SB, Pamätná kniha..., s. 383.
50  ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 5, zápisnice 

z porád 1936 – 1946.

ské akadémie, besiedky či večierky. Každoročne 
usporadúvali vianočné akadémie. V meštianskej 
škole existovala aj tanečná škola.

Vojnové udalosti a ich priebeh ovplyvňova-
li školské vyučovanie. Šk. rok 1940/1941 bol pre 
vojnu v ZSSR náhle ukončený už 24. júna 1941.49 
Pre zmenu šk. rok 1944/1945 nemohol začať na 
štátnej slovenskej obvodnej meštianskej škole, 
pretože v škole bolo ubytované nemecké vojsko 
(bolo tam do 27. januára 1945). Potom sa v ško-
le ubytovali ruskí vojaci. Školu začali čistiť až 
10. februára 1945, na vyučovanie bola priprave-
ná 27. februára 1945. Nemecká škola bola evaku-
ovaná, pričom v nemeckých triedach umiestni-
li slovenské triedy, čím sa odstránil nedostatok 
miestností. Po odchode vojska 2. januára 1945 
kontrolovali inventár školy a chýbalo 77 inven-
tárnych čísel v hodnote 5143,90 Ks a v bežnej 
hodnote 8972,20 Ks. Tieto veci sa stratili počas 
ubytovania nemeckého vojska a škole nikdy ne-
boli vrátené. Po konečnej inventúre k 10. febru-
áru 1945 (po ubytovaní nemeckého i ruského 
vojska) chýbalo 125 inventárnych čísel v hodno-
te 3353 Ks. Po skončení tejto inventarizácie v ur-
čitom zmysle nastala paradoxná situácia, keď-
že politický systém prvej Slovenskej republiky 
už bol v troskách a napriek tomu učitelia ešte 
27. februára 1945 museli zložiť služobnú prísahu 
vernosti Slovenskej republike.50 
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Charakteristika kultúrneho  
a spoločenského života v rokoch 1918 – 1945

Pre spoločenský a kultúrny život v Spišskej Be-
lej sa po vzniku ČSR otvorili nové možnosti. Na 
druhej strane staré podmienky, späté s Uhor-
skom a jeho maďarizačnými tendenciami, za-
nikli, a tak vznik nových pomerov a možností 
a zánik starých sa dotkli všetkého spišskobe-
lianskeho obyvateľstva. Slovenského v pozitív-
nom smere, maďarského a nemeckého, proma-
ďarsky orientovaného, skôr naopak. Aspoň tak 
sa to mnohým z nich javilo, keď začali platiť iné 
pravidlá, ktoré slovenskému obyvateľstvu otvá-
rali cestu k zrovnoprávneniu ich postavenia nie-
len v politickej, ale aj v hospodárskej, kultúrnej, 
osvetovej a školskej oblasti. 

V Spišskej Belej bolo populárnym ochotníc-
ke divadlo, rozvíjali sa spevokoly a každoročne 
sa usporadúvali tanečné zábavy či plesy, ktoré 
Spišskobeľania realizovali prostredníctvom rôz-
nych kultúrnych a umeleckých spolkov, zakla-
daných väčšinou v poslednej tretine 19. storočia. 
Vznik ČSR na tom nič nezmenil. Kultúrne akti-
vity, ktoré mali v Spišskej Belej tradíciu, boli pes-
tované i naďalej. Musela byť však splnená jedna 
zásadná podmienka – nesmeli sa niesť v proti-
slovenskom, resp. protičeskoslovenskom duchu 
a nemali mať ani prouhorské zameranie.

V druhej polovici 30. rokov, keď v strednej 
Európe narastal vplyv nemeckého nacizmu, sa 
v politickom živote na Spiši aktivizovali miest-
ni Nemci. Kultúrne dianie neostalo bokom. 
Niektorých spišských Nemcov, nevynímajúc ani 
spišskobelianskych, vo veľkej miere ovplyvňo-
vali vzmáhajúce sa veľkonemecké myšlienky. Po 
podpísaní Mníchovskej dohody a vyhlásení au-
tonómie Slovenska nastali v pomerne krátkom 
čase zmeny aj v kultúrnom a spoločenskom ži-
vote mesta. Odísť museli miestni obyvatelia čes-
kej národnosti (najmä pedagógovia a úradníci), 
ktorí sa aktivizovali práve v kultúrnom dia-
ní. Slovenská autonómna vláda zakázala čes-
ké spolky a telovýchovné jednoty (napr. Sokol, 
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Orol) a ľavicové politické strany, spolky a orga-
nizácie. Po vzniku Slovenského štátu v marci 
1939 (po prijatí ústavy v júli 1939 bol oficiálny 
názov štátu Slovenská republika) bol kultúrny 
život Spišskej Belej ovplyvňovaný vtedajším po-
litickým režimom, ktorý bol značne autoritatív-
ny. Do kultúry i vyučovania v školách prenikala 
politika forsírovaná vtedajším politickým vede-
ním štátu, najmä radikálmi (Vojtech Tuka, Ale-
xander Mach). U miestnych Nemcov to boli pre-
javy nemeckého nacionalizmu a nacizmu Tretej 
nemeckej ríše, keď napr. v miestnych nemeckých 
školách (slovenské neboli výnimkou) oslavovali 
nielen vznik Slovenskej republiky či narodeniny 
prezidenta Jozefa Tisa, ale aj narodeniny Adolfa 
Hitlera.

Kultúra v Spišskej Belej v medzivojnovom  
období a počas druhej svetovej vojny

Kultúrne snahy, potreby a záujmy sa v medzi-
vojnovom období stali trvalou súčasťou života 
obyvateľov mesta. V prvých mesiacoch po pre-
vrate r. 1918 v dôsledku značných dezinformácií, 
mnohokrát zámerne vyvolávaných a cielených, 
kultúrne aktivity na krátke obdobie ochabli, no 
po r. 1919 sa situácia zmenila. Kultúrny život sa 
sústredil v spolkoch, ktorých počet nikdy pred-
tým a ani potom nebol taký vysoký ako práve 
v tomto období. Do kultúrneho a spoločenské-
ho života v Spišskej Belej začali okrem Slovákov 
a Nemcov prispievať aj príslušníci českej inteli-
gencie, ktorí sem začali prichádzať po prevrate. 

Česká komunita v Spišskej Belej nebola taká 
početná1 ako napríklad v neďalekom Kežmarku. 
Česi boli zamestnaní len v miestnych školách 
a v niektorých štátnych úradoch, inštitúciách 
a podnikoch (boli vedúcimi poštového úradu, 
četníckej (žandárskej) stanice, niektorí boli za-
mestnaní v miestnej tabakovej továrni).2 V 30. ro-
koch tu pôsobil delostrelecký pluk č. 202, v kto-
rom boli niekoľkí českí dôstojníci a vojaci. Česi, 
hoci ich počet bol v Spišskej Belej relatívne níz-
ky, vykonali veľa práce práve v oblasti kultúry, 
osvety, zábavy a športu. Spolu s miestnymi agil-
nými Slovákmi sa angažovali a pomáhali orga-
nizovať náučné kurzy občianskej výchovy a kur-
zy pre negramotných, českí učitelia organizovali 
prednášky nielen v školách, ale aj na verejnosti, 

1  Jej počet v r. 1930 odhadujeme na 3 – 4 % z celkového 
počtu obyvateľstva.

2  Riaditeľom tabakovej továrne v 20. rokoch bol Čech 
František Mrázek.
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spolu so slovenskými učiteľmi a svojimi žiakmi 
organizovali kultúrne programy každoročných 
osláv vzniku republiky (28. októbra), osláv naro-
denín prezidenta T. G. Masaryka a smútočných 
tryzien na pamiatku generála Milana Rastisla-
va Štefánika. Do kultúrneho života miestni Česi 
vniesli osvetový a spolkový duch, ktorý pozna-
li z domova. Miestne slovenské a české spolky 
rozvíjali kultúru v československom duchu Ma-
sarykovho demokratizmu, čo bola typická črta 
vtedajšieho obdobia. 

Kultúra zaznamenala pokrok najmä vo svo-
jej osvetovej zložke, keď okrem spomínaných 
poprevratových kurzov sa rozšírila prednáško-
vá činnosť, ľudové kurzy pre ženy, založili kniž-
nice (slovenskú a nemeckú).3 Dôležitou súčas-
ťou osvetového snaženia bol rozvoj slovenskej 
tlače. Od r. 1919 aj Spišskobeľania mali možnosť 
prvýkrát objednať si a čítať slovenské noviny 
a týždenníky (Tatry, Podtatranská Slovač, Republi-
kán, Republikán župy Podtatranskej, Spišské noviny, 
Spišské hlasy). Na už jestvujúcu tradíciu mohla 
nadviazať aj nemecká tlač v podobe týždenníka 
Karpathen Post i ďalších nemeckých novín a ča-
sopisov. Súčasťou verejného života a vyučovania 
v školách sa stával rozhlas. 

Z umenia sa rozvíjalo slovesné umenie. 
V meste v medzivojnovom období pôsobila spi-
sovateľka a poetka Hedda Laczková,4 manžel-
ka miestneho lekára MUDr. Viktora Laczka. 
Rozvíjalo sa ochotnícke divadlo. Česi prinies-
li a spopularizovali bábkové divadlo. Obľúbené 
boli spevokoly, keď nemecký spevokol nadväzo-
val na svoje účinkovanie spred r. 1918, spevokol 
mali aj Slováci a Česi. Usporadúvali sa tanečné 
kurzy. 

Z výtvarného umenia nezaznamenávame 
nejakú výraznú osobnosť, ale v r. 1939 bol v mes-
te postavený pomník generálovi Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi.5 Pozitívny rozvoj zazna-
menala tiež fotografia, keď zrejme aj v Spišskej 
Belej existoval fotografický umelecký ateliér. 
Kinematografia mala svoje miesto v miestnom 
kine Osveta. Navštevovali ho nielen dospelí, ale 
aj žiaci miestnych škôl, ktorí chodili na osvetové 
náučné filmy.

Kultúra sledovaného obdobia v Spišskej Be-
lej mala teda rôznorodý charakter a patrila me-
dzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti spoločen-
ského života príslušníkov všetkých národností.

Počas druhej svetovej vojny bola kultú-
ra ovplyvnená autokratickou politikou HSĽS 
a Deutsche Partei. Potláčané boli práva miest-
nych Židov, čo sa negatívne prejavilo na roz-

voji ich kultúry a spolkového života. Zakázané 
boli ľavicové, komunistické a české organizá-
cie a spolky. Kultúrny a spoločenský život bol 
ochudobnený odchodom občanov českej národ-
nosti. Napriek tomu sa kultúrne dianie naďalej 
rozvíjalo v miestnych slovenských a nemeckých 
spolkoch. 

Spolkový život 

Po roku 1918 v Spišskej Belej zanikli staré uhor-
ské spolky, ktoré nechceli zmeniť svoje stanovy, 
resp. nepredložili nové na schválenie minister-
stvu s plnou mocou pre správu Slovenska. Išlo 
napr. o uhorské kasína. V Spišskej Belej existo-
valo Spišskobelianske kasíno (Szepesbelai kaszino), 
ktoré bolo rozpustené 18. apríla 1921.6 Namiesto 
starých vznikali nové spolky, ktoré zaklada-
li najmä prichádzajúci Česi i miestni Slováci. 
V poprevratových rokoch bolo možné sledovať 
ozajstné nadšenie zo zakladania nových slo-
venských a českých spolkov (označujeme ich 
ako československé), ktoré sa hlásili k podpore 

3  Podľa zákona č. 430 z r. 1919 a vládneho nariadenia 
č. 607/1919 Zb. z. a n. každá obec na území Česko-
slovenska bola povinná na vlastné náklady zriadiť 
obecnú knižnicu. 

4  Narodila sa 12. marca 1901 v Spišskej Belej, bola dcé-
rou Augusta Gretzmachera. Študovala na kežmar-
skom gymnáziu, potom absolvovala dva semestre 
medicíny a dva semestre filozofie v Prahe. V r. 1938 
musela emigrovať, lebo ju prenasledovali nacisti. 
Dva mesiace sa skrývala na Podkarpatskej Ukraji-
ne. Jej práce sa nachádzali na sekretariáte Deutsche 
Partei v Kežmarku a na Úrade propagandy Deutsche 
Partei v Kežmarku. Zomrela začiatkom r. 1939. Na-
písala Das fremde Lied (Cudzia pieseň), spišský ro-
mán; Ostwacht (hra o nemeckej panej z 8. storočia), 
Inmitten schwerer Zeiten (politická rozprava), Neu-
es Kulturschaffen a Eine Mutter erzählt; A MÚ SB: 
Pamätná kniha..., s. 369.

5  Na pomník M. R. Štefánika sa finančné prostriedky 
začali zbierať už v prvej polovici 20. rokov. Spišská 
Belá v júli 1923 prispela sumou 100 Kč, Slovenský 
katolícky spevokol dal 37 Kč, Slovenská hospodár-
ska a čitateľská beseda 50 Kč, neznámymi čiastkami 
prispeli aj úradníci tabakovej továrne (z nich niektorí 
boli členmi miestnej TJ Sokol). ŠA LE, pobočka Po-
prad: Obec. NÚ SB 2718/1923 adm.; Obecné zastu-
piteľstvo schválilo roku 1935 finančný fond na po-
stavenie sochy generálovi M. R. Štefánikovi, súčasne 
bola zavedená zbierková akcia na tento účel, ktorá 
bola úspešná, lebo pomník bol slávnostne odhalený 
v máji 1939 a v obecnej kronike sa zachovala aj jeho 
fotografia. A MÚ SB: Pamätná kniha mesta..., s. 45. 
Bohužiaľ, nepoznáme autora tohto pomníka.

6  ŠA LE: SŽ 2922, 4799/1921 adm. 



213Kultúrny a spolkový život, zdravotníctvo a šport (1918 –1945)

československého spoločensko-politického sys-
tému. Z významnejších spolkov, ktoré vznikli 
v poprevratovom období, to bola Slovenská hos-
podárska a čitateľská beseda a telovýchovná jedno-
ta (TJ) Sokol, ktorá patrila medzi najvýznamnej-
šie české spolky, pričom jej členmi boli aj Slováci. 
Slovenskí katolíci si založili jednotu Českosloven-
ského Orla, hoci to bol spolok s českými koreň-
mi a aktívny bol tiež Slovenský katolícky mužský 
spevokol. 

Nemci tiež mohli „očistiť“ svoje spolky od ná-
nosov maďarizácie a predložiť nové stanovy pre 
svoje spolky, čo sa u väčšiny spolkov aj udialo. 
Najvýznamnejším nemeckým kultúrnym spol-
kom bol Deutscher Kulturverband (Nemecký kultúr-
ny zväz /DKV/), ktorý mal pobočku aj v Spišskej 
Belej. Významným nemeckým spolkom s dlhou 
tradíciou bol Nemecký mužský spevácky zbor (De-
utscher Männergesangverein), založený už r. 1864. 
Pri DKV fungoval Der Belaer Deutsche Dilettan-
ten-verein (Beliansky nemecký ochotnícky divadelný 
spolok), ktorý sa venoval ochotníckemu divadlu. 
Veľmi známym v širokom okolí bol Spišský be-
lanský karnevalový spolok. Jeho členovia uspora-
dúvali známe fašiangové karnevaly spojené so 
sprievodom mestom. 

Po prijatí a schválení nových stanov v popre-
vratových rokoch 1919 – 1921 sa činnosť spolkov 
rozvinula do nevídaných rozmerov. Ich členovia 

vykonávali takmer celú kultúrnu, osvetovú, cha-
ritatívnu, verejnoprospešnú a športovú činnosť. 
Druhy a formy kultúrnej a umeleckej práce boli 
rôzne. Väčšina spolkov sa venovala ochotnícke-
mu divadlu (podľa kroniky mesta každý spolok 
v r. 1920 usporiadal aspoň jedno divadelné pred-
stavenie), organizovali osvetové a náučné pred-
nášky a kurzy (náučné, jazykové). Pripravovali 
kultúrne programy pre októbrové oslavy vzniku 
ČSR a oslavy narodenín významných osobností 
štátu (prezidentov T. G. Masaryka, od r. 1935 E. 
Beneša, smútočné tryzny na počesť M. R. Štefá-
nika) a oslavy narodenín či úmrtí významných 
osobností slovenskej, českej a nemeckej kultúry 
(napr. Pavla Országha-Hviezdoslava, Eleny Ma-
róthy-Šoltésovej, Boženy Slančíkovej-Timravy, 
Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Johanna 
Wolfganga Goetheho). Mnohé spolky každoroč-
ne organizovali Deň matiek s umeleckým vystú-
pením členov spolkov. Agilní aktivisti, činovníci 
a ostatní členovia spolkov pripravovali kultúr-
no-osvetové podujatia (vzdelávacie besiedky, ča-
jové, mikulášske a recitačné večierky, hudobné 
koncerty), rôzne zábavné podujatia v mimopôst-
nom období – štefanské a silvestrovské tanečné 
zábavy, karnevaly (miestny karnevalový spo-
lok), plesy, majálesy či bály. Charitatívne a dob-
ročinné spolky pravidelne usporadúvali zbier-
ky pre chudobných (napr. na Mikuláša alebo na 
Vianoce vo forme vianočných nádielok). Spolok 
Okresná pečlivosť o mládež organizoval mliečne 
akcie pre chudobných žiakov (v školách zdarma 
dostávali mlieko a pečivo). 

Pravidelne sa organizovali zbierky pre Čes-
koslovenský červený kríž. Branné spolky, te-
lovýchovné jednoty a miestne športové kluby 
posilňovali telesnú zdatnosť svojich členov or-
ganizovaním výletov do okolitej prírody (naj-
mä skautské krúžky na školách), hromadnými 
cvičeniami (Sokol, Orol) a súťažami v rôznych 
športových disciplínach (miestne športové klu-
by). Telovýchovné jednoty Sokol a Orol sa v du-
chu Tyršových myšlienok venovali aj osvetovej 
a ideovej práci organizovaním prednášok pre 
svojich členov. 

Štruktúra spolkov v Spišskej Belej sa ustálila 
v polovici 20. rokov, i keď významnejšie spolky 
vznikali aj v 30. a 40. rokoch (napr. 306. zbor Slo-
venskej ligy, miestny odbor Matice slovenskej). 
V polovici 20. rokov tu existovali jednak česko-
slovenské spolky, jednak spolky nemecké, ktoré 
rozvíjali svoju nemeckú kultúru a spišské (zip-
serské) vlastenectvo. Nasledujúca tabuľka podá-
va prehľad spolkov v Spišskej Belej v r. 1925. 

Žiadosť pokrokových socialistických organizácií  
o robotnícky dom. ŠA LE, pobočka Poprad
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Zoznam spolkov v Spišskej Belej, stav k 2. 5. 1925 7:

P. č. Názov spolku Cieľ Schválené stanovy Počet 
členov Predseda

Jednateľ  
alebo právny  

zástupca

1.
Slovenská hospo-
dárska a čitateľská 
beseda

Podporovať hospo-
dárske vzdelanie 
medzi členmi

Ministerstvo pre správu 
Slovenska (MSS), 610/
1920 adm., 14. 3. 1920

59 Koloman 
Dzimko

Gašpar  
Pitoňák

2. Katolícky sloven-
ský spevokol

Všeobecné vzde-
lanie

MSS, 13233/1922 adm. V, 
12. 10. 1922 55 Roman  

Vaverčák
Jozef  
Medgyeš (?)

3. TJ Sokol 
Povznesenie teles-
ných a mravných  
síl v čs. národe 

MSS, 2427/21 adm. V.,  
23. 11. 1921 49 František  

Mrázek
František  
Spichal (?)

4.

Hospodárske Ca-
sino (Ladwirt-
-schaftliches Ca-
sino)

Praktické a telo-
cvičné vzdelanie Ešte nie 420 Franz  

Ratzenberger
Friedrich  
Laugh

5.

Spolok evanjelic-
kých žien (Evan-
gelischer Frauen-
verein)

Podpora chudob-
ných a sirotských 
detí

MSS, 3880/22 adm. V.  
14. 3. 1922 72

F.  
Ratzenberge-
rová

František  
Ratzenberger

6.

Spišský belanský 
športovný spolok 
(Zipser. Belaer 
Sportverein)

Cvičenie  
v telocviku

MSS, 3138/22 adm. V.
18. 2. 1922 78 Moric  

Szabo
Georg  
Gabriel

7. Spišský belanský 
nemecký spevokol

Povznesenie spo-
ločenského života 
pestovaním spevu

MSS, 1547/1922 adm. V. 
26. 1. 1922 71 Friedrich  

Teltsch
Emil  
Mayer

8.

Evanjelický a. v. 
spolok mládeže 
(Evangelischer Ju-
gendverein)

Sebavzdelanie  
v cirkevno-nábo-
ženskom smere bez 
politického rázu

MSS, 185/1922 adm. V.  
6. 3. 1922 64 Michal  

Neupauer
Adalbert 
Schülz

9. Spišský belanský 
rybársky spolok

Ochrana rýb a rea-
lizácia rybárskeho 
športu

MSS, 3654/1922 adm. V. 
19. 5. 1922 30 Andrej  

Svitana
Vidor  
Jurán

10. Spišský belanský 
poľovnícky spolok

Ochrana diviny 
a realizácia poľov-
níckeho športu

MSS, 3657/22 adm. V.  
5. 12. 1922 25 Armin  

Mayer
Aurél 
Haršányi

11. 

Spišský belanský 
strelecký spolok 
(Belaer Schützen-
-verein)

Cvičenie v strieľa-
ní a usporadúva-
nie spoločenských 
zábav

MSS, 12780/22 adm. V. 
12.10.1922 74 Friedrich 

Roth
Aurél  
Haršányi

12.

Spišský belanský 
nemecký ochotníc-
ky spolok 
(Belaer deutsch. 
Dilettanten Ve-
rein)

Usporadúvanie ne-
meckých divadel-
ných prednášok

MSS, 428/23 adm. V. 
26.1.1923 92 Friedrich 

Roth
Johann  
Kotsch

13. Spišský belanský 
karnevalový spolok

Riadenie fašian-
gových pochodov 
a spoločenských 
zábav

MSS, 20074/922 adm.  
4. 3. 1922 86 Dr. Adalbert 

Weisz
Aurel  
Haršányi

14.

Spišský belanský 
svojpomocný spo-
lok (Belaer Selbhil-
fen-verein)

Vybavenie peňaž-
ných obchodov Sedria Levoča r. 1881 307

Riaditeľ  
A. Haršányi, 
Johann  
Kotsch
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15. Chewra Kadischa
Podpora chudob-
ných židov Dosiaľ neschválené 20 Náthán 

Friedmann
Aladár 
Kleinberger

16. TJ Orol
Župný úrad, 
č. 1419/1924 65 Bartolomej 

Pitoňák
Koloman 
Dzimko

17. Spišská banka Karol Wein

18. Robotnícky Kon-
zum

Rudolf 
Schlosser

Podľa zachovaných zoznamov spolkov, kto-
ré museli robiť okresné úrady po roku 1928,8 
v Spišskej Belej existovali tieto spolky: 1. nábo-
ženské – Evanjelický a. v. spolok mládeže (Evange-
lischer Jugendverein), Katolícka jednota na Slovensku 
– pobočka v Spišskej Belej, Ústredný zväz sionistický 
pre ČSR v Moravskej Ostrave – pobočka v Spišskej 
Belej; 2. vzájomne podporné a pohrebné – Spiš-
ský belanský svojpomocný spolok, Spišský belanský 
spolok Chewra Kadischa, Skupina invalidov podpo-
rujúceho a penzijného spolku; 3. poľnohospodár-
ske, lesnícke a záhradnícke – Spišský belanský ry-
bársky spolok, Spišský belanský poľovnícky spolok, 
Spišskobelianska hospodárska beseda; 4. čítacie, zá-
bavné, spevácke, hudobné, vzdelávacie a spolo-
čenské – Slovenská hospodárska a čitateľská beseda, 
Slovenský katolícky spevokol, Hospodárske kasíno, 
Spišský beliansky mužský nemecký spevokol (Der Be-

laer Deutscher Männergesangverein), Spišský belian-
sky nemecký ochotnícky spolok (Belaer Deutscher Di-
lettantenverein), Nemecký kultúrny zväz (Deutscher 
Kulturverband) – pobočka v Spišskej Belej, 306. zbor 
Slovenskej ligy, Roľnícka beseda;9 5. telocvičné – TJ 
Sokol, TJ Orol, Federovaná delnická telocvičná jedno-
ta (FDTJ), Nemecký telovýchovný spolok (Deutscher 
Turnverein) – pobočka v Spišskej Belej; 6. športové 
– Spišský belanský športový spolok, Spišský belan-
ský karnevalový spolok, Spišský belanský strelecký 
spolok, Belanský Atletický klub, Športový klub Li-
ga;10 7. hasičské – Dobrovoľný hasičský zbor.11 V zo-
zname absentujú okresné osvetové zbory (OOZ) 
a v prípade Spišskej Belej miestna osvetová ko-
misia (MOK), ktoré boli považované za osobitný 
druh spolkov koordinujúcich činnosť všetkých 
spolkov, preto neboli uvádzané v zoznamoch 
(katastroch) spolkov. V zozname chýba napr. aj 
pobočka Spolku svätého Vojtecha.

Uvedený zoznam svedčí o rôznorodosti spol-
kov v Spišskej Belej, no nie všetky uvádzané 
spolky boli aktívne, niektoré boli len evidované, 
ale nevyvíjali takmer žiadnu činnosť. O ďalších 
sa zasa nezachoval žiadny archívny ani iný ma-
teriál, preto je veľmi ťažko opísať a analyzovať 
ich činnosť a aktivity. 

Najdôležitejším kultúrnym spolkom podpo-
rujúcim nový štát bola Slovenská hospodárska a čita-
teľská beseda (SHČB).12 V nej pracovali všetci agil-
ní Slováci a Česi, ktorí chceli povzniesť kultúrny 
život miestnych Slovákov na vyššiu úroveň, aby 
sa vyrovnala kultúre miestnych Nemcov. Vzni-
kol 1. októbra 1919 so 42 členmi13 a jeho zaklada-
teľom bol Jindřich Roth, český poštový úradník, 
prvým predsedom sa stal František Šilon.14 Ako 
agilný predseda tohto spolku sa spomína aj fi-
nančný komisár Karol Srb. V januári 1922 bol 
z pracovných dôvodov preložený do Ružomber-
ka.15

Veľkým problémom a veľkou prekážkou roz-
voja slovenskej kultúry v meste bol nedostatok 
vhodných priestorov pre kultúrne a umelec-
ké aktivity miestnych československých spol-
kov. V Spišskej Belej existovala jediná miest-
nosť (sála) nachádzajúca sa v hoteli Belá. Patrila 

7  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 2040/1925 adm.
8  Podľa nariadenia československej vlády č. 96/1928 

Zb. z. a n. okresné úrady mali vykonávať dozor nad 
činnosťou spolkov a viesť o nich evidenciu.

9  Neskoršie, v období prvej Slovenskej republiky, 
vznikol ešte miestny odbor Matice slovenskej.

10  V polovici 40. rokov vznikol športový klub Tatran.
11  Prehľad spolkov je urobený na základe zachovaného 

katastra spolkov (zoznam alebo evidencia spolkov): 
ŠA LE, pobočka Poprad: Okresný úrad Kežmarok 
(ďalej OÚ K): Evidencia spolkov I. – VI. Zoznam nie je 
úplný, chýbajú niektoré dôležité a významné spolky, 
napr. miestny odbor Živeny, pobočka Spolku sv. Voj-
techa či miestna skupina Masarykovej Leteckej ligy.

12  Uvádza sa aj pod názvom Slovenská hospodárska čí-
tacia beseda. V dobovej tlači a dobovej literatúre sa 
v Spišskej Belej v poprevratových rokoch uvádza aj 
spolok Slovenská beseda (slovenské, resp. česko-slo-
venské besedy vznikali po prevrate aj v iných mes-
tách na Spiši) a tiež uvádzaná Slovenská hospodár-
ska čítacia beseda. S najväčšou pravdepodobnosťou 
ide o ten istý spolok, pretože je veľmi nepravdepo-
dobné, že by v takom malom mestečku, akým bola 
Spišská Belá, existovali dve slovenské besedy. 

13  DÚBRAVA, Jozef: Štatistika zemedelských spolkov 
na Slovensku ku 31. 5. 1930. Bratislava 1930, s. 78.

14 A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 17 – 18.
15  Členovia SHČB sa s Karolom Srbom rozlúčili na val-

nom zhromaždení 29. januára 1922. Bližšie pozri Tat-
ry IV, 17. 2. 1922, č. 7, s. 2.
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mestu a bola vhodná na kultúrne a vzdelávacie 
účely. Zariadenie tejto sály však bolo majetkom 
miestneho nemeckého ochotníckeho spolku 
(Deutscher Dilettantenverein), ktorý za požiča-
nie akéhokoľvek druhu inventára (javiska, kulís, 
stoličiek) pýtal vysoké poplatky. Túto nevyho-
vujúcu situáciu sa snažili riešiť členovia SHČB, 
ktorí sa, s finančnou podporou Krajinského úra-
du v Bratislave, od začiatku 30. rokov usilovali 
postaviť nový slovenský kultúrny dom, ktorý by 
slúžil kultúrnym potrebám a vyžitiu miestnych 
Slovákov a Čechov.

Situácia sa začala riešiť v r. 1934. Najskôr pre-
behla občianska diskusia o tom, kde by kultúr-
ny dom mal stáť. Predsedníctvo Slovenskej hos-
podárskej a čitateľskej besedy žiadalo mesto 
o odpredaj mestského pozemku na jeho stavbu 
medzi domom Teodora Feješa a domom Ele-
ny Matzovej-Achátzových. Stavebná komisia 
v Spišskej Belej, tamojšia obecná rada i finančná 
komisia navrhovali, aby mestský priestor o roz-
lohe 386,50 m² bol podľa situačného plánu od-
predaný Slovenskej hospodárskej a čitateľskej 
besede na kultúrny dom v cene 32 Kč za 1 m². 
SHČB mala v čo najkratšom čase obecnej rade 
mesta predložiť štyri exempláre geometrického 
náčrtu a popisu plochy. Vyhotovenie kúpnopre-
dajnej zmluvy mal na starosti mestský pravotár 
Dr. Adalbert Weisz z Kežmarku. 

Proti plánovanej stavbe kultúrneho domu 
protestovali miestni občania Elena Matzová, 
Teodor Feješ, Ján Šlepek a vdova Júlia Rothová, 
lebo podľa nich stavba zasahovala, a tým ob-
medzovala, ich životný priestor. V spore ich za-
stupoval advokát Dr. Albin Littman. Ich protest 
však obecná rada, stavebná komisia i finanč-
ná komisia odmietli. Odôvodňovali to tým, že 
priestor plánovaný na stavbu kultúrneho domu 
bol majetkom mesta, s ktorým obecné zastupi-
teľstvo Spišskej Belej mohlo ľubovoľne dispono-
vať i odpredať ho ľubovoľnej osobe či inštitúcii. 
V danom prípade, keďže išlo o slovenský kul-
túrny dom, bolo pri predaji nutné dať prednosť 
SHČB pred jednotlivcom, keďže to vyžadoval 
záujem vyše 1700 Slovákov.16

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 20. febru-
ára 1934 rozhodlo o odpredaní pozemku medzi 
domom Teodora Feješa a Heleny Matzovej pre 
Slovenskú hospodársku a čitateľskú besedu na 
stavbu kultúrneho domu. 

Keď už stavba kultúrneho domu bola schvá-
lená, predseda SHČB František Šilon a ďalší či-
novníci tohto spolku zvolali na 11. marca 1934 
do úradu notára Jána Somoru zhromaždenie zá-

stupcov slovenských a českých spolkov, na kto-
rom sa mali poradiť o financovaní stavby. Po-
zvaní boli zástupcovia všetkých významných 
spolkov, z ktorých sa vytvoril prípravný výbor 
na stavbu slovenského kultúrneho domu. V prie-
behu roka 1934 nasledovali ďalšie schôdze tohto 
výboru.17 

Snahu SHČB mať nový kultúrny dom oce-
ňovali a podporovali viaceré miestne slovenské 
a české spolky, ktoré ústne a písomne vyjadrili 
podporu stavbe slovenského kultúrneho domu, 
napr. TJ Sokol, miestny odbor Živeny, športový 
klub Liga (Š. K. Liga), Slovenský rímskokatolíc-
ky mužský spevokol, 306. zbor Slovenskej ligy, 
ktorý sa vyjadril písomne 7. marca 1934,18 Kato-
lícka jednota žien a Jednota Československého 
(Čs.) Orla.

K súhlasu so stavbou slovenského kultúrne-
ho domu sa pridali aj politické strany. List so sú-
hlasom na stavbu slovenského kultúrneho domu 
za miestnu organizáciu Republikánskej strany 
zemedelského a maloroľníckeho ľudu podpísal 
predseda agrárnikov František Šilon (bol súčas-
ne predsedom SHČB). Na zozname pozvaných 
na prvú schôdzu boli aj predsedovia Hlinko-
vej slovenskej ľudovej strany (Ondrej Pitoňák) 
a Roľníckej strany (Pavel Kubík). Projekt na stav-

16  ŠA LE: pobočka Poprad; Obec. NÚ SB 593/1935 adm., 
Slovenská hospodárska a čitateľská beseda v Spiš-
skej Belej 1934 (ďalej SHČB SB); A MÚ SB: Pamätná 
kniha..., s. 44.

17  O tom podrobnejšie: ŠA LE, pobočka Poprad: SHČB 
SB.

18  „306. zbor Slovenskej ligy v Spišskej Belej s nadšením 
víta iniciatívu slovenskej hospodárskej besedy v Spišskej 
Belej týkajúcej sa stavby slovenského kultúrneho domu 
v Spišskej Belej, ktorý má byť domovom všetkých miest-
nych slovenských a českých spolkov. Dávna túžba miest-
nej Slovače prichádza k uskutočneniu. Prosíme kompe-
tentných činiteľov a kompetentné úrady, aby slovenskú 
hospodársku besedu v Spišskej Belej v jej vysokoznačenej 
snahe láskavo morálne a hmotne podporovali a prispeli 
k uskutočneniu tohto veľkého diela v prospech celej miest-
nej Slovače podniknutého, aby sme konečne mali vlastný 
domov, teplý to rodinný krb veľkej našej rodiny – všetkých 
miestnych Slovákov a Čechov, ktorý všetci túžobne čaká-
me. Z našej strany ubezpečujeme slovenskú hospodársku 
besedu v Spišskej Belej o našej všemožnej podpore, ako 
aj o tomže budeme bedlivými strážcami a neohrozenými 
ochrancami nášho domova proti všetkým našim nepria-
teľom, protivníkom a neprajníkom a budeme dbať o to, 
aby zo zamýšľaného diela sa stala mohutná silná pevnosť, 
v ktorej bude rozvíjaný mohutný, silný strom našej kultú-
ry, ktorý žiadne hromy a blesky nepriateľské nepremôžu! 
V ďalších krokoch v prospech celej miestnej Slovače pod-
nikanej prajeme slovenskej hospodárskej besede v Spišskej 
Belej mnoho zdaru!“
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bu kultúrneho domu pripravil známy staviteľ 
Jozef Šašinka z Popradu, ktorý 14. marca 1934 
vyčíslil celkové stavebné náklady na túto stav-
bu na 267 000 Kč.19 Projekt sa napriek uvedeným 
úporným snahám miestnych Slovákov a Čechov 
zrejme nerealizoval, pretože v ďalšom období sa 
slovenský kultúrny dom vôbec nespomína.

správu Slovenska schválil 23. novembra 1921. Na 
verejnosti v Spišskej Belej jej členovia prvýkrát 
vystupovali 2. októbra 1921. Pripravili telocvič-
nú akadémiu a mali veľký úspech. V máji 1925 
mala jednota 25 členov.21 Dlhoročným starostom 
(predsedom) Sokola v Spišskej Belej v 20. rokoch 
bol riaditeľ tabakovej továrne František Mrá-

19  ŠA LE, pobočka Poprad: Obec. NÚ SB 593/1935 adm.; 
SHČB. 

20  Tatry III, 21. 10. 1921, č. 42, s. 3; Slovenský Východ III, 
22. 7. 1921, č. 165, s. 3.

21  ŠA LE, pobočka Poprad: Obec. NÚ SB 2040/1925 
adm.

22  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 18 – 19.
23  ŠA LE, pobočka Poprad: Obec NÚ SB 1256/1929 adm.
24  Neskoršie ich potvrdil Župný úrad v Liptovskom Sv. 

Mikuláši v r. 1924 pod číslom 1419. ŠA LE, pobočka 
Poprad: Obec. NÚ SB 72/1940 prez.

25  Tamže, Obec. NÚ SB 2040/1925 adm.; OÚ K, Eviden-
cia spolkov IX; AMÚ SB: Pamätná kniha mesta Spiš-
skej Belej..., s. 17 – 18. 

26  Príklady rozporov pozri ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI 
K 358/1937, šk. 51, Štátna ľudová škola v Spišskej Be-
lej.

Najvýznamnejším českým spolkom bola TJ 
Sokol, čo bol predovšetkým telovýchovný spo-
lok (jednota), ale okrem pravidelného telesné-
ho cvičenia sa jeho členovia venovali aj ideovej 
a osvetovej práci a hrávali ochotnícke a bábko-
vé divadlo. Spolok presadzoval ideu jednotného 
československého štátu a boli mu blízke niekto-
ré celoštátne pôsobiace politické strany. Jedno-
ta Sokola v Spišskej Belej vznikla 29. júna 1921,20 
pričom jej stanovy minister s plnou mocou pre 

Slovenský rímskoka-
tolícky mužský  

spevokol v Spišskej 
Belej (r. 1938).

Školská kronika

zek, v 30. rokoch starostom bol František No-
vák.22 Ďalších funkcionárov nepoznáme, akurát 
v r. 1928 sa na valnom zhromaždení v reštau-
rácii Karla Rotha medzi prítomnými spomínal 
zástupca starostu Březina a jednateľ (tajomník) 
Špelina, obaja Česi.23

Druhou telovýchovnou jednotou podobného 
zamerania bola Jednota Československého Orla, 
ktorá vznikla pravdepodobne tiež v r. 1921. Jej 
stanovy schválilo ministerstvo s plnou mocou 
pre správu Slovenska pod číslom 3906 v r. 1921.24 
Mala 65 členov, predsedom bol Bartolomej Pito-
ňák, v 30. rokoch Andrej Mlynarčík, jednateľom 
Koloman Dzimko, v 30. rokoch Agnesa Slodič-
ková.25 

Orol bol do určitej miery konkurenčným 
spolkom Sokola. Kým Sokol sa opieral o podpo-
ru československých štátotvorných strán (napr. 
agrárnej), Orol podporovali slovenskí katolíci, 
a teda najsilnejší slovenský katolícky politic-
ký subjekt HSĽS, hoci spolok mal český pôvod. 
Preto mali tieto dva telovýchovné spolky medzi 
sebou v niektorých mestách a dedinách napäté 
vzťahy, čo bol aj prípad Spišskej Belej.26 Kroni-
kár mesta Koloman Dzimko v r. 1933 napísal, že 
terajší stav medzi oboma spolkami bol škodli-
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vý a že medzi Orlom a Sokolom bola namiesto 
bratského spolunažívania nenávisť, no dúfal, že 
v budúcnosti prestane.27

Medzi najvýznamnejšie slovenské spolky 
v Spišskej Belej patril Slovenský katolícky spevo-
kol, ktorý podľa svojich stanov „skrz pieseň chcel 
podporovať spoločenský život“. Založili ho v r. 1921 
zásluhou Romana Vaverčáka. Horlivými činov-
níkmi tohto spolku boli Jozef Medgyeš (Magy-
les /?/) a Bohdan Frešo. Členovia cvičili raz týž-
denne v budove ľudovej školy a raz ročne chceli 
usporadúvať spevácky večierok na spolkové ale-
bo dobročinné ciele. Úradnou rečou v spolku 
bola slovenčina. Členovia s dobrými hlasovými 
predpokladmi boli prijímaní vo veku od 18 ro-
kov a členský poplatok bol 12 Kč ročne. Prvým 
predsedom bol Roman Vaverčák (bol predsedom 
i na začiatku 30. rokov), zapisovateľom František 
Šilon,28 dirigentom sa stal učiteľ Rudolf Knoll.29 
Členovia tohto slovenského spevokolu prispie-
vali spevom do kultúrnych programov vtedaj-
ších slávností. Bol trvalou súčasťou kultúrneho 
a spoločenského diania medzivojnového obdo-
bia v meste. Počas hospodárskej krízy na začiat-
ku 30. rokov jeho činnosť trochu ochabla. Svo-
ju činnosť skončil v r. 1943, pretože väčšina jeho 
členov narukovala na front. Od tohto roku sa do 
speváckej činnosti začali zapájať miestne dievča-
tá, ktoré sa snažil podchytiť Ladislav Majtner.30 
Vytvorili ženský spevácky zbor, ktorý vyvíjal 
činnosť aj po r. 1945. Najväčším „rivalom“ Slo-
venského katolíckeho spevokolu v Spišskej Belej 
bol miestny nemecký mužský spevokol, ktorý 
vznikol už v 19. storočí. 

Medzi najvýznamnejšie náboženské spolky 
patril miestny Spolok svätého Vojtecha, ktorý ne-
bol uvádzaný v zozname spolkov. Možno to 
bolo preto, že v Spišskej Belej bolo len jednateľ-
stvo tohto spolku, podobne ako v ďalších sloven-
ských mestách a dedinách. Hlavným jednate-
ľom bol katolícky kaplán Alojz Šimičák. K 1. júlu 
1929 mal 192 členov. Na ilustráciu uvedieme as-
poň niektorých: Ján Andráš, Šimon Bekeš, An-
drej Budrák, Anna Bušovská, Jozef Danielčák, 
Bohdan Frešo, Karol Griger, Anna Grotkovská, 
Michal Grotkovský, Mária Gürtlerová, Alojz Ho-
ranský, Tomáš Hudaček, Jakub Just, Mária Kost-
ková, Andrej Kovalčík, Andrej Krempaský, Róza 
Krišáková, Andrej Lorenčík, Katarína Mlynarčí-
ková, Jakub Olekšák, Jozef Pataky, Michal Pav-
ličko, Jozef Pisarčik, Agnesa Slodičková, Vincent 
Smrek, Margita Stančíková, Andrej Svitana, Má-
ria Vaverčáková, Roman Vaverčák, Jozef Widen-
ka, Jozef Widenka ml., Ján Zoričák.31

Niektoré významnejšie slovenské spolky 
vznikli až v 30. rokoch. 13. decembra 1932 za-
ložili 306. zbor Slovenskej ligy, ktorý pri založení 
mal 22 členov.32 Podliehal pod Oblastný sekreta-
riát Slovenskej ligy v Košiciach. Predsedom zbo-
ru od založenia bol Roman Vaverčák, po ňom od 
januára 1937 Rudolf Knoll,33 od r. 1938 Ján So-
mora, podpredsedom bol Ignác Siska, od r. 1938 
František Šilon, tajomníkom Imrich König. Vo 
funkcii pokladníka pracoval Štefan Mišura, re-
vízori účtov boli Marián Mačák a František Ši-
lon. V januári 1937 sa revízorom stal Roman Va-
verčák a nahradil vo funkcii Šilona. Spolok hneď 
po založení získal kinematografickú licenciu na 
miestne kino Osveta. Z finančného zisku z fil-
mových predstavení jeho členovia podporovali 
miestne kultúrne podujatia a prispievali na so-
ciálne ciele.34 Predsedom kinematografickej ko-
misie bol Ján Somora a správcom kina Koloman 
Dzimko. Výbor tvorili Rudolf Knoll, Vincent 
Smrek a František Zlámal.35 

Členovia 306. zboru Slovenskej ligy v r. 1935 
prispeli k založeniu slovenského športového 
klubu Š. K. Liga (po vzniku slovenského štátu 
premenovaný na Slovenský športový klub Spiš-
ská Belá) a Štúrovho divadelného krúžku, ktorý sú-
časne fungoval ako dorastový odbor.36 Predse-
dom tohto divadelného krúžku bol učiteľ Rudolf 

27  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 19.
28  ŠA LE: SŽ 684/1922 adm.
29  PITONIAK, Štefan: O hudobnom živote v Spišskej 

Belej v minulosti. In: GRIGER, Michal (zost.): Spiš-
ská Belá 2..., s. 98. R. Knoll bol dirigentom aj na za-
čiatku 30. rokov.

30  PITONIAK, Štefan: O hudobnom živote..., s. 98.
31  PÖSTÉNYI, Ján: Dejiny Spolku Sv. Vojtecha. Trnava 

1930, s. 241.
32  BRESTENSKÝ, Vojtech (zost.): Za tú našu slovenči-

nu. Ďalších 5 rokov Slovenskej ligy. II. zv. Bratislava 
1936, s. 258; A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 42

33  Knoll bol za predsedu zvolený na valnom zhromaž-
dení 16. januára 1937 a vo svojom úvodnom prího-
vore okrem iného povedal: Chceme pevne pokračovať 
v tak sľubne započatom diele, budiť povedomie tam, kde 
ešte spí, zachraňovať duše svojmu národu na našom po-
hraničí prácou, zbraňami ducha. Sme síce dľa počtu členov 
malým zborom, ale oduševnelým kvádrom mohutnej bu-
dovy Slovenskej ligy. Slovenská liga. Časopis Sloven-
skej ligy na Slovensku XIV, február 1937, č. 2, s. 55.

34  Napr. v rokoch 1936 – 1939 prispeli na tieto účely su-
mou 7286,55 Kč.

35  ŠA LE, pobočka Poprad: Slovenská liga v Spišskej 
Belej 1933 – 1935; A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 46; 
BRESTENSKÝ, Vojtech (zost.): c. d., s. 259.

36  Štúrov divadelný krúžok bol založený 12. novembra 
1935. Porov. Slovenská liga. Časopis Slovenskej ligy 
na Slovensku XIII, január – február 1936, č. 1 – 2, s. 34. 
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Knoll, tajomníkom Imrich König, zapisovateľom 
František Tyleš. Režisérmi boli František Zlámal, 
Koloman Dzimko a Karel Pavelka, za knihov-
níčku zvolili Agnesu Slodičkovú. Výbor tvorili 
J. Ondzík, V. Hatala a V. Božek.37 Tento divadelný 
krúžok za štyri roky (1936 – 1939) zahral 18 diva-
delných hier, pričom všetky boli od slovenských 
autorov. V r. 1937 mal krúžok 29 členov.

Po vzniku slovenského štátu bol na začiatku 
r. 1940 zvolený nový výbor 306. zboru Sloven-
skej ligy: predsedom sa stal Ignác Siska, Imrich 
König bol zvolený za podpredsedu i tajomníka, 
pokladníkom zostal Štefan Mišura a správcom 
kina Koloman Dzimko. Marián Mačák bol čle-
nom kinokomisie. Revízormi boli MUDr. Fran-
tišek Ježík a František Zlámal, za členov výbo-
ru zvolili Š. Kniesznera, R. Knolla, P. Mihalíka, 
V. Smreka a J. Somoru.38

Slovenská liga podporovala slovenské men-
šinové školy a každoročne organizovala finanč-
nú zbierku pre tieto školy pod názvom Týždeň 
slovenských menšinových škôl. Do nej sa zapájali 
aj obyvatelia Spišskej Belej, napr. v r. 1932, keď 
vznikol tunajší 306. zbor Slovenskej ligy, v rámci 
zbierky vyzbierali 571 Kč.39

Československá vládna moc sa usilovala 
zmierniť sociálne dopady hospodárskej krízy na 
prelome 20. a 30. rokov. Jednou z foriem štátnej 

pomoci bolo zakladanie charitatívnych a dobro-
činných spolkov. Takýmto spolkom bola Okres-
ná pečlivosť (starostlivosť) o mládež, ktorá vznikla 
vo všetkých okresoch na Slovensku v priebehu 
r. 1931. V Spišskej Belej existovala slovenská i ne-
mecká pobočka Okresnej pečlivosti o mládež 
(Bezirksjugendfürsorge). V šk. r. 1930/1931 bolo 
v Spišskej Belej 529 školopovinných detí, z to-
ho 299 slovenských a 230 nemeckých.40 Mnohé 
z nich dostali podporu vo forme šatstva či stra-
vy od tohto štátom podporovaného spolku.

Dobročinným a charitatívnym spolkom s dl-
hou tradíciou bol Československý červený kríž 
(ČsČK). V medzivojnovom období sa každo-
ročne v jarných mesiacoch na tento spolok or-
ganizovala zbierka. Bolo to tak aj v Spišskej Be-
lej. Výsledok zbierky v r. 1923: mesto Spišská 
Belá venovalo 20 Kč, úradníci tabakovej továrne 
36 Kč, Slovenský katolícky spevokol 15 Kč, Slo-
venská hospodárska a čitateľská beseda 25 Kč, 
spolu 96 Kč.41

Najvýznamnejším miestnym dobročinným 
a charitatívnym spolkom bol Beliansky svojpo-
mocný spolok (uvádza sa aj ako samopomáhajúci, 
sebapomocný), ktorý vyvíjal významnú prácu 
najmä zo sociálneho hľadiska. Členovia sa zbie-
rali dobrovoľne, podľa individuálnych finanč-
ných možností a pomerov, v 20. rokoch od 4 do 
25 Kč, v 30. rokoch od 10 do 30 Kč, v 40. rokoch 
od 15 do 60 Ks a po roku 1945 od 16 do 120 Kčs. 
V prípade potreby, napr. sociálnej núdze, dostal 
každý určitú sumu, väčšinou bola menšia ako 
spomínané čiastky.42

Sociálne zameranie a ciele plnila Skupina in-
validov podporujúceho a penzijného spolku v Spišskej 
Belej, ktorá vznikla roku 1927. Spolok sa staral 
o penzijné zabezpečenie dôchodcov, invalidov, 
vdov a sirôt.43

Dobročinnú prácu vykonávali i ďalšie spolky, 
napr. Evanjelický ženský spolok, ktorý ošatil v zi-
me 1929/1930 spolu 14 dospelých a 19 školských 
detí.44 V r. 1932 tento ženský spolok oslavoval 
50. výročie svojej činnosti.45 

Významným spolkom bol Spišsko-belanský po-
ľovnícky spolok (uvádza sa tiež pod názvom Lovec-
ký spolok, resp. Lovecká spoločnosť, tiež Strelec-
ký spolok, nemecky Die Belaer Jagdgesellschaft). 
Vznikol už r. 1889. Spolkovou rečou bola nemčina 
a v nemeckom jazyku viedli aj spolkovú agendu 
(zápisnice, pokladničné knihy a pod.).

Po vzniku Československa sa členská zá-
kladňa tohto spolku rozšírila, keď pribudli naj-
mä štátni zamestnanci. Členom Spišsko-belan-
ského poľovníckeho spolku sa mohol stať každý 

V prvej sezóne v r. 1936 členovia divadelného krúž-
ku zahrali šesť divadelných hier za veľkého záujmu 
miestneho obecenstva. Pozri BRESTENSKÝ, Vojtech 
(zost.): c. d., s. 259; Slovenská liga. Časopis Slovenskej 
ligy na Slovensku, XIV, február 1937, č. 2, s. 55. 

37  Slovenská liga. Časopis Slovenskej ligy na Sloven-
sku, XIII, január – február 1936, č. 1 – 2, s. 34.

38  BRESTENSKÝ, Vojtech (zost.): Za tú našu slovenčinu. 
Ďalších 5 rokov Slovenskej ligy (roky 1935 – 1940), 
s. 102.

39  V Kežmarskom okrese to bolo najviac hneď za Kež-
markom, kde vyzbierali 870 Kč. Z tejto sumy 517 Kč 
prispeli: notár Ján Somora 50 Kč, kino Osveta 25 Kč, 
obecný referent Koloman Dzimko 5 Kč, Augustín 
Gretzmacher 20 Kč a učiteľský zbor 100 Kč. Pozri 
bližšie Slovenská liga. Časopis Slovenskej ligy na 
Slovensku, X, máj 1933, č. 5, s. 60. 

40 A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 343.
41  ŠA LE, pobočka Poprad: Obec. NÚ SB 2859/1923 

adm.
42  Tamže, Samopomáhajúci spolok v Spišskej Belej, vý-

kaz majetku 1921 – 1965.
43  Tamže, OÚ K, Evidencia spolkov III., inv. č. 5. Sta-

novy mu potvrdil Župný úrad v Liptovskom Sv. 
Mikuláši pod č. 34185/1927; CHALUPECKÝ, Ivan: 
Spišskobelianske spolky od r. 1918 do roku 1948. In: 
GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá 2..., s. 45.

44  Slovenský Východ, XII, 7. 2. 1930, č. 31, s. 3.
45 A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 346.
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občan Československej republiky, ktorý pla-
til dane a mal aspoň 24 rokov. Členov prijímal 
výbor tajným hlasovaním. Členovia boli riadni 
(účinkujúci a čestní) a mimoriadni,46 no nesmelo 
ich byť viac ako 25. Spolok patril pod Lovecký 
ochranný spolok pre Slovensko, ktorý vznikol 
v decembri 1920. Veľký vplyv na činnosť tohto 
spolku v 20. rokoch mal správca školy Vidor Ju-
rán, ktorý pracoval vo funkcii veliteľa poľovní-
kov. Usmerňoval činnosť spolku po odbornej po-
ľovníckej i ochranárskej stránke.47 

Členovia výboru tohto spolku v januári 1927: 
Július Gabriel – predseda, Vidor Jurán – Jagdlei-
ter, Adolf Szimonisz – pokladník, Juraj Gabriel 
– zapisovateľ, Michal Galgon, Armin Mayer, 
Móric Szabó. V júli 1933 ochorel predseda spol-
ku Július Gabriel, zastupoval ho Július Schütz, 
ktorý za neho aj podpisoval zápisnice. Na val-
nom zhromaždení 25. apríla 1934 za predsedu 
zvolili Júliusa Rotha.48 Členmi spolku boli pre-
važne zámožnejší občania nemeckej národnosti, 
Židia, ale v menšej miere aj Slováci a Česi. Stať 
sa členom tohto spolku však nebolo ľahkou zá-
ležitosťou. Niektorým Čechom a Slovákom sa 
to nepodarilo, napr. v decembri 1926 sa o člen-
stvo neúspešne pokúšal úradník Kontrolného 
úradu v Spišskej Belej Viktor Tůma, v januári 
1927 pekársky majster Emil Kniesner, poštár Jo-
zef Samay, v apríli 1928 zamestnanec Tabakovej 
továrne v Spišskej Belej Jozef Pošoň. Hlavnou 
náplňou činnosti tohto spolku bola poľovačka na 
divú zver v prenajatých revíroch v Spišskej Belej 
a okolí (revír mesta Spišská Belá, revíry Krížová 
Ves, Slovenská Ves, Výborná a Lendak). Odbor-
ný poľovnícky dozor nad prenajatými revírmi 
mal horár kniežaťa Hohenloheho Tomek.49 

Okrem poľovačky sa členovia spolku veno-
vali aj spoločenskej zábave. Každoročne na za-
čiatku a konci poľovníckej sezóny organizovali 
spoločenské posedenie pri zabíjačke a chutnom 
víne alebo varili guláš, pričom pozvané boli aj 
manželky a priateľky členov spolku. Tieto po-
pulárne gulášpartie organizovali v letnom obdo-
bí pri otvorení poľovníckej sezóny najčastejšie 
na blízkom Šarpanci, na konci sezóny začiatkom 
zimy v Rothovom hostinci. 

Po vzniku samostatného slovenského štá-
tu členovia tohto spolku pokračovali v aktívnej 
činnosti. 10. augusta 1939 mali prvú výborovú 
schôdzu pred novou sezónou, ktorú otvára-
li 15. augusta 1939. Ďalšie dôležité schôdze sa 
uskutočnili 16. decembra 1939, 15. marca 1940 
a 26. mája 1942. V r. 1943 sa po schôdzi členov 
9. augusta 1943 uskutočnilo otvorenie poľovníc-

kej sezóny 15. augusta 1943 na Šarpanci, kde va-
rili hovädzí guláš.50 

Miestni Nemci sa združovali do svojich 
spolkov, z ktorých mnohé vznikli už v 19. sto-
ročí. Patril medzi ne nemecký mužský spevo-
kol (Deutscher Männer-gesangverein), ktorý sa ve-
noval zborovému spevu. Založili ho už r. 1864. 
Účinkoval na mnohých kultúrnych podujatiach 
miestnych Nemcov. V období prvej ČSR ho ako 
predseda viedol Emil Mayer, po ňom od r. 1927 
jeho brat Fridrich Mayer.51 Pokladníkom bol 
Adolf Singer, prvým dirigentom (Chorleiter) Ju-
lius Roth, druhým Ladislav Puchalla. Tento ne-
mecký spevokol mal na prelome 20. a 30. rokov 
48 starých a 29 nových členov.

Najvýznamnejším nemeckým spolkom bol 
Nemecký kultúrny zväz (Deutscher Kulturverband - 
DKV), ktorý vznikol r. 1920 a mal všemožne pod-
porovať nemeckú národnostnú menšinu na Slo-
vensku a prispieť k jej všestrannému rozvoju (po 
stránke nacionálnej, jazykovej, kultúrnej atď.). 
V Spišskej Belej mal pobočku, ktorú založili r. 
1923 a od r. 1924 bola sídlom okresného zväzu.52 
Podľa archívneho katastra spolkov mala táto 
pobočka obnovené stanovy 29. novembra 1931 
a Krajinský úrad v Bratislave ich potvrdil 5. ja-
nuára 1932. Medzi funkcionármi sa spomínajú: 
evanjelický a. v. farár Juraj Hirschmann, Gejza 
Schmeisz, Heda Laczková (manželka obvod-
ného lekára), Fridrich Frank, Theodor Fischer, 
Anna Böhmischová (majiteľka trafiky), Karel 
Gabriel a Karl Ziegler.53 V r. 1929 členovia DKV 
zo Spišskej Belej dosiahli finančný zisk 168 Kč, 
v r. 1930 to už bolo 2669 Kč.54 Tento nárast zisku 
pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, čo je po-

46  Mimoriadnymi členmi boli hostia z Tatranskej Kot-
liny, ktorí sa nimi stali, keď podali žiadosť cez kúpeľ-
ného komisára a uzavreli zmluvu s mestom Spišská 
Belá.

47  Bližšie o Vidorovi Juránovi v kapitole o osobnos-
tiach. KLEIN, Vladimír: Poľovníctvo v Spišskej Belej. 
Spišská Belá 2002, s. 10.

48  ŠA LE, pobočka Poprad: Poľovnícky spolok v Spiš-
skej Belej, zápisnice 1926 – 1938.

49  KLEIN, Vladimír: c. d., s. 12.
50  Pre zaujímavosť a priblíženie dobovej situácie – na 

pozvánke na otvorenie tejto sezóny v r. 1943 je pod-
písaný pozývajúci Obmann (predseda) Julius Roth 
s pozdravom mit Waidmannsheil! Heil Hitler!

51  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 376.
52  CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky od 

r. 1918 do roku 1948. In: Spišská Belá 2..., s. 45 – 46.
53  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K, Evidencia spolkov 

VIII.
54 Karpathen-Post, 52, 14. 3. 1931, č. 11, s. 4.
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zoruhodné vzhľadom na obdobie hospodárskej 
krízy. Prispela k tomu zrejme jeho reorganizácia 
v novembri 1931. 

DKV zo Spišskej Belej úzko spolupracoval 
s Nemeckým kultúrnym zväzom v Kežmarku. 
Na prelome 20. a 30. rokov mali dokonca spoloč-
né schôdze (väčšinou ich viedol Dr. Alfons Nitsch 
z Kežmarku), na ktorých pripravovali spoločné 
programy činnosti do budúcnosti a chceli spolu-
pracovať s ďalšími miestnymi nemeckými spol-
kami. V Spišskej Belej vznikol v r. 1932 Okresný 
zväz nemeckých kultúrnych zväzov (Bezirksverband 
des Deutschen Kulturverbandes). Krajinský úrad 
v Bratislave potvrdil jeho stanovy 2. júna 1932. 
V 30. rokoch vo funkcii predsedu pracovali Juraj 
Hirschmann, Ing. Aurel Latzko, František Die-
ner, podpredsedami boli Fridrich Frank, Zoltán 
Kárpati, Juraj Hirschmann a tajomníkmi (jedna-
teľmi) Anna Bömischová, Arpád Fábry a Dezi-
der Lindman.55 Rozpustený bol podľa nariade-
nia SNR č. 51 v r. 1945. 

Ďalším významným nemeckým spolkom 
bol Spišskobeliansky nemecký divadelný ochotnícky 
spolok (Der Belaer Deutsche Dilettantenverein). Pra-
videlne hrával ochotnícke divadelné predsta-
venia pre miestnych občanov nemeckej národ-
nosti. Jeho predsedom v 30. rokoch bol Johann 
A. Schmeisz. Podobne ako Slovenská hospo-
dárska a čitateľská beseda u Slovákov sa sna-
žil o postavenie nemeckého kultúrneho domu 
v Spišskej Belej. 16. februára 1934 žiadali jeho 
funkcionári o odpredaj mestského priestoru pri 
starej zvonárskej veži, na ktorom sa mal postaviť 
spomínaný nemecký kultúrny dom. Stavebný 
plán vypracoval architekt a stavebný podnika-
teľ V. Dzubány. Nemecký kultúrny dom mal mať 
dve poschodia a rozlohu 350 m2.56 Tieto snahy 
boli zrejme tiež neúspešné.

DKV v Spišskej Belej postupne v 30. rokoch 
zastrešil väčšinu nemeckých spolkov a fungovali 
pri ňom aj spomínané nemecké spolky Der Belaer 
Deutsche Dilettantenverein a Deutscher Männerges-
angverein. Tieto nemecké spolky na čele s DKV 
boli veľmi aktívne. Usporadúvali detské večier-
ky (Kinder Abends), dni matiek (Mutter Täge) 
a osvetové prednášky. Počet členov v 20. rokoch 

20. storočia v pobočke DKV v Spišskej Belej bol 
198, v auguste 1938 ich bolo 203.57

Najznámejším spišskobelianskym spolkom 
bol nemecký Karnevalový (Karnevalský) spolok, 
ktorý každoročne usporadúval známy fašiango-
vý sprievod a karneval. Členmi tohto spolku boli 
najmä miestni Nemci, ktorí tradíciu karnevalov 
zdedili po svojich germánskych predkoch. Spo-
lok existoval zrejme už v období dualistického 
Rakúsko-Uhorska, ale z tohto obdobia sa o ňom 
nezachovali žiadne správy. V archívnych pra-
meňoch sa prvýkrát spomína až r. 1919, keď bolo 
potrebné potvrdiť existenciu a činnosť spolku 
v novom štáte. Nové stanovy členovia Karneva-
lového spolku prijali na zasadnutí 18. novembra 
1921 a minister s plnou mocou pre správu Slo-
venska ich schválil 9. júla 1922 pod číslom 1074. 
Predsedom bol vtedy A. Weisz, podpredsedom 
G. Gretzmacher. 

Karnevalový spolok sa líšil od iných spol-
kov aj tým, že mal vlastnú pečať58 a v 20. ro-
koch vydával dokonca vlastné šesťstránkové 
karnevalové noviny pod názvom Bäilersche Fa-
schängstrompäit (Belianska fašiangová trúba), ktoré 
boli bohato ilustrované vtipnými kresbami, prí-
hodami a anekdotami zo Spiša. Karneval spolok 

55  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K, Evidencia spolkov 
VIII.

56  Tamže, Obec. NÚ-SB 891/1934 adm.
57  Tamže, Nemecký kultúrny spolok v Spišskej Belej 

1920 – 1939.
58  Na nej bol v strede kruhového nápisu zobrazený 

tancujúci klaun.
Karnevalové noviny Bäilersche Faschängstrompäit  

(Belianska fašiangová trúba). ŠA LE, pobočka Poprad
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propagoval plagátmi a vydával tiež karnevalové 
pohľadnice s fotografiami karnevalových sprie-
vodov. Karneval patril medzi najvýznamnejšie 
kultúrne a spoločenské podujatia v Spišskej Be-
lej a bol známy nielen na Spiši, ale aj v širšom 
okolí. Usporadúvali ho vždy v poslednú nedeľu 
pred Popolcovou stredou. Zúčastňovali sa ho ľu-
dia z vyšších i stredných spoločenských vrstiev 
z celého Spiša i ďalších slovenských regiónov. 
Hostí z tatranských hotelov a liečebných domov 
privážali na saniach, stredné vrstvy prichádza-
li na mimoriadnych vlakoch. Karnevalový ale-
gorický sprievod tvorili rôzne masky, hudba, od 
r. 1921 bol v sprievode už alegorický voz znázor-
ňujúci spišskobeliansku zvonicu. Na ňu hospo-
dári z Belej ťahali býka, aby spásol trávu, ktorá 
tam narástla. Počet alegorických vozov z roka na 
rok stúpal. K atrakciám pribudli spišskí rytieri, 
nechýbal ohňostroj a bohatá výzdoba mesta.59

Pod vplyvom nemeckého telocvičného spol-
ku Deutscher Turnverein v Kežmarku (ten vzni-
kol 19. septembra 192260) založili jeho pobočku 
aj v Spišskej Belej. Členovia spolku robili pora-
dové a gymnastické cvičenia, venovali sa ľudo-
vým hrám (Schlagball, Faustball), atletickým 
disciplínam a ľudovým cvičeniam (preťahova-
nie lanom, hod ušiakom, vrh kameňom).61 Veľ-
kú pozornosť venovali cvičeniam pre hromadné 
vystúpenia (obdoba sokolských zletov a neskor-
ších socialistických spartakiád) v duchu popula-
rizácie telocvičného systému otca nemeckej telo-
výchovy F. L. Jahna.

Od polovice 30. rokov činnosť tohto nemecké-
ho telocvičného spolku začali sledovať miestne 
československé úrady, pretože niektorí jeho čle-
novia neboli považovaní za spoľahlivých a lojál-
nych voči ČSR. Činnosť spolku v tomto období 
pozostávala z cvičenia, spevu pochodových pies-
ní a organizovania osvetových prednášok. Čle-
novia sa schádzali v spolkovej miestnosti denne 
od 19. hod. do 20. hod. Predsedom Deutscher Turn-
verein v Spišskej Belej bol od 26. apríla 1938 Gustav 
Wild, ktorý bol sledovaný miestnymi četníkmi, 
lebo spolupracoval s riaditeľom filiálky Spišskej 
banky Gejzom P. Schmeiszom. Ten bol miestnou 
četníckou stanicou vedený ako politicky nespo-
ľahlivý, pretože ako bývalý kapitán maďarskej, 
resp. uhorskej armády sa ako dôstojník nepri-
hlásil do československej armády a udržiaval 
písomný styk s osobami v Maďarsku. Z Maďar-
ska dostával mesačne plat 601,80 Kč, ktorý mu 
vyplácala Algemeine Kreditbank v Budapešti 
prostredníctvom filiálky Úvernej banky v Bra-
tislave.62

Obľúbenou činnosťou mladých členov tohto 
nemeckého spolku boli pochodové cvičenia. 
Jedno z takýchto cvičení nemecká mládež uspo-
riadala 8. mája 1938 v Spišskej Belej. Zúčastnilo 
sa ho 50 osôb. Išli do Strážok, kde sa uskutoč-
nil Deň matiek. Funkcionár Deutscher Turnve-
rein uviedol, že v tomto prípade išlo o pochodo-
vé cvičenie jungturnerov (mladých cvičiteľov), čo 
sa stanovami povoľovalo. Nemeckí turneri chceli 
takto každú nedeľu navštevovať okolité nemecké 
obce, v ktorých mali byť organizované podobné 
slávnosti. Miestne československé úrady začali 
skúmať, či tieto akcie nemali politický charakter 
s účelom zjednocovať miestnych Nemcov.63

Najstarším spolkom v Spišskej Belej bol Be-
liansky strelecký spolok (Belauer Schützenverein) za-
ložený r. 1637, ktorý vyvíjal činnosť aj v rokoch 
1918 – 1945. Po vzniku Česko-Slovenska nové 
stanovy spolku schválilo ministerstvo s plnou 
mocou pre správu Slovenska 12. októbra 1922 
pod číslom 12 780. Podľa výpisu stanov z októb-
ra 1932 spolok vo svojom majetku mal dve zá-
stavy – jednu starú z neznámeho obdobia, kto-
rú uchovávali ako relikviu a používali ju len pri 
významných podujatiach, druhá bola smútočná. 
Okrem toho spolok mal jednu truhlicu zo 17. sto-
ročia a strelecký odznak z r. 1268. Ďalej vlast-

59  NETÍK, Ivan: Pokúsi sa raz niekto oprášiť fašiangové 
zvyky našich predkov? In: Spišský denník 3. 3. 2000, 
s. 11. Úspech mal zrejme karneval v r. 1924, pretože 
sa spomína v kronike mesta i v nemeckých novinách 
Karpathen-Post, kde o ňom článok uverejnil Julius 
Andor Hefty. Uskutočnil sa 2. marca, keď ešte bola 
tuhá zima a veľké záveje. Hefty napísal, že priazniv-
ci karnevalu prichádzali v sobotu, keď z Kežmarku 
a Popradu boli do Spišskej Belej vypravené mimo-
riadne vlaky. V nedeľu dopoludnia prišli ďalšie mi-
moriadne vlakové spojenia. Na čele sprievodu boli 
spišskí rytieri a vo farbách mesta oblečení trubači, 
za nimi nasledovali jazdci. Prvý alegorický voz so 
štyrmi devami symbolizoval spišskú pieseň – slo-
venskú, nemeckú, maďarskú a goralskú. Ďalšie šty-
ri vozy predstavovali štyri ročné obdobia. Nechýbal 
ani voz, ktorý predstavoval zbankrotovanú belian-
sku banku. Pre uzimených bol lákadlom voz so su-
dom Grebovej spišskej borovičky. V sprievode, ktorý 
po Zimnej a Letnej ulici prechádzal vyše dvoch ho-
dín, vystúpilo 42 skupín a celkovo 600 účinkujúcich, 
medzi nimi aj šesť desiatok jazdcov. Okrem toho po-
četná skupina šašov zabávala prizerajúcich sa. 

60  BOBRÍK, Miroslav: Nemecké telovýchovné hnutie 
Deutscher Turnverein na Spiši v rokoch 1918 – 1938. 
In: ŠVORC, Peter (zost.): Spiš v kontinuite času. Pre-
šov – Bratislava – Wien 1995, s. 180.

61  BOBRÍK, Miroslav: c. d., s. 180. 
62  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 1143/1938 prez.
63  Tamže, OÚ K 1002/1938 prez.
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nil štyri halapartne, ktoré nosili najstarší strel-
ci na slávnostiach. Rokovacími jazykmi spolku 
boli slovenčina a nemčina. Účelom spolku bolo 
skvalitnenie streľby do terčov, usporadúvanie 
spoločných zábav a udržiavanie starodávnych 
zvykov nemeckých streleckých bratov. Spolok 
používal strelnicu v Belianskych kúpeľoch, kde 
sa členovia aj s rodinnými príslušníkmi stretá-
vali pravidelne v nedeľu na spoločenských po-
sedeniach. Spolok mal družbu so streleckým 
spolkom z Opavy. Raz ročne volili „strelecké-
ho“ kráľa, pričom do tejto súťaže sa mohli zapo-
jiť aj členovia z Opavy. Snažili sa dodržiavať sta-
ré zvyky svojich predchodcov a dbali na to, aby 
spolok bol naďalej udržiavaný občanmi mesta 
prostredníctvom spoločenského života. O do-
držiavaní starých zvykov svedčilo napríklad aj 
to, že pri pohrebe člena spolku sa na pohrebe 
zúčastňoval spolok korporatívne so smútočnou 
zástavou, pokiaľ možno v úplnom počte. Spo-
lok sa mohol rozpustiť len v prípade veľkého po-
klesu členov, alebo keď sa dve tretiny všetkých 
členov rozhodli rozpustiť ho. Jeho majetok mal 
byť potom odovzdaný mestu. Členovia mohli 
strieľať len z pušiek značky Werndl, a to výbo-

rom preskúšaných a opatrených pečiatkou spol-
ku.64 Podľa stanov spolok nemal právo na drža-
nie vojenských strelných zbraní. Veliteľ strelcov 
Jan Schmeisz uviedol, že spolok bol organizova-
ný od r. 1929 v Schlesische Landesschützenver-
band (Sliezsky Zemský strelecký zväz) v Opave. 
Nebol však členom Československého národné-
ho streleckého zväzu a nebol ani v Zväze národ-
ných gárd.

Členmi tohto streleckého spolku boli prevaž-
ne občania nemeckej národnosti, i keď ho z ná-
rodnostného aspektu považujeme za zmiešaný, 
podobne ako Poľovnícky spolok. Členovia Be-
lianskeho streleckého spolku (stav ku dňu 9. 10. 
1936): Jan Adolf Schmeisz (veliteľ strelcov, haj-
tman), Augustin Riszdorfer, Julius Gabriel, Ju-
lius Haasz, Vilém Scholtz, Vilém Schleifer, Lud-
vík Roth, Josef Widenka ml., Adolf Szimonisz, 
Adolf Lingsch, Karel Roth, Georg Gabriel, Moric 
Szabo, Karel Riszdorfer, Vilém Ertner, Adalbert 
Kniezsner, Fridrich Frank, Dezider Greb, Gustav 
Bumbsch, Dezider Szimonisz, František Tatar-
ko, Jan Klimek, Josef Widenka st., Gustav Roth, 
Vojtěch Roth, Arpád Fabry, Bartolomej Szimo-
nisz, Viktor Dzubanyi a Michal Galgon. Z tých-
to členov bol politicky nespoľahlivý len Georg 
Gabriel, ktorý bol aj odsúdený pre rušenie obec-
ného pokoja.65

Z hľadiska ochrany prírody a rozvoja turis-
tiky bol významným nemeckým spolkom Kar-
pathenverein (Karpatský spolok), ktorý vzni-
kol v 19. storočí. Mal pobočku v Spišskej Belej. 
Jej členovia organizovali ochranu hôr, spre-
vádzanie po horách na Spiši, robili osvetové 
prednášky či výstavy fotografií. Medzi najak-
tívnejších členov patril Tibor Gresch. Postavi-
li chaty v Tatrách – Bača Hütte (Bačova chata), 
z nej vznikla Edelweiss Hütte (Chata Plesnivec) 
v r. 1933,66 ktorá existuje doteraz. 

Členovia nemeckých spolkov organizovali 
ľudové oslavy, alebo sa na nich len pasívne zú-
častňovali. Oslavy boli veľmi populárne a hojne 
navštevované. Boli to oslavy príchodu leta – tzv. 
Sommersonnwende (oslava letného slnovratu),67 
Jánov ohňostroj (Johannesfeuer),68 Erntedankfest 
(ďakovná slávnosť za úrodu)69 či Spartag (Spart-
ský deň) na konci októbra, keď pripravili veľkú 
vatru.70 Obľúbené boli slávnosti spišských spe-
váckych zborov (Zipser Sängerfest) v Kežmarku, 
na ktoré chodili aj nemecké spevácke zbory zo 
Spišskej Belej. V r. 1932 sa na tejto slávnosti zú-
častnilo až 20 000 účastníkov. Vyhľadávané boli 
aj spišské bály (Zipser Bälle), ktoré sa usporadúva-
li vždy v niektorom inom spišskom meste.71

64  Na tom sa členovia spolku dohodli na valnom zhro-
maždení 10. apríla 1921.

65  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 363/1936 prez.
66  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 373 – 375.
67  Bol to starý germánsky zvyk. Napr. v r. 1930 takúto 

letnú slávnosť (Sommerfest) zorganizovali miestne 
nemecké spolky mužský spevokol a ženský spolok 
17. augusta.

68  22. júna 1940 ho usporiadal nemecký spolok Deut-
scher Turnverein, hrala nemecká hudba hasičov.

69  Usporadúvali ju vždy na jeseň po žatve. V r. 1940 sa 
uskutočnila 6. októbra a zúčastnil sa na nej aj Ing. 
Franz Karmazin, vodca Nemcov na Slovensku.

70  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 378.
71  Napr. 22. februára 1930 sa takýto Spišský bál (Zipser 

Ball) uskutočnil práve v Spišskej Belej.
72  CHALUPECKÝ, Ivan: Dobrovoľný hasičský spolok 

od založenia do roku 1950. In: Sto rokov dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany v Spišskej Belej 1881 – 1981. 
Spišská Belá 1981, s. 16. V archívnom fonde hasičské-
ho zboru je zmienka, že 23. septembra 1928 bolo 50-
-ročné jubileum založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru v Spišskej Belej. Prikláňame sa k r. 1878 ako 
správneho pre vznik zboru; ŠA LE, pobočka Poprad: 
Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej, Protokoll 
Buch 1903 – 1928. V kronike mesta i v ďalšej literatú-
re sa uvádza, že hasičský zbor vznikol až r. 1881. Po-
rov.: A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 343; NOVAJOV-
SKÝ, Valentín: Požiarna ochrana v Spišskej Belej..., s. 
61. Ivan Chalupecký v ďalšej štúdii uvádza, že vzni-
kol r. 1879. Porov.: CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobe-
lianske spolky do r. 1918..., s. 53.
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Dôležitým spolkom z hľadiska ochrany oby-
vateľstva bol Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), 
ktorý vznikol v marci 1878.72 V medzivojnovom 
období patril medzi najaktívnejšie spolky, pre-
tože okrem hlavnej činnosti – hasenia požiarov 
v chotári mesta i okolí –, sa jeho členovia anga-
žovali aj v kultúrnom a spoločenskom živote. 
Organizovali tanečné zábavy (na Katarínu, na 
Silvestra, na fašiangy a v lete), hrávali ochotníc-
ke divadlo, usporadúvali osvetové prednášky 
o ochrane pred požiarmi a mali aj hasičskú dy-
chovú hudbu. 

Po vzniku ČSR na valnom zhromaždení v ja-
nuári 1922 členovia hasičského zboru schváli-
li jeho rozpustenie. Zrejme z hľadiska nutnosti 
ochrany pred požiarmi v meste hasičský zbor 
naďalej existoval, hoci rok 1922 sa uvádza ako 
rok vzniku Slovenského dobrovoľného hasičské-
ho zboru.73 Na valnom zhromaždení r. 1928 sa 
dohodli na reorganizácii zboru. Ten sa rozdelil 
na slovenský a nemecký oddiel, pretože v zbo-
re boli Slováci i Nemci. Keď bol predsedom Slo-
vák, veliteľom bol obyvateľ nemeckej národnosti 
a naopak. Tým nedochádzalo k národnostným 
rozporom, ako to bolo v niektorých iných ná-
rodnostne zmiešaných hasičských zboroch na 
Spiši. Predsedom takto reorganizovaného zbo-
ru sa stal Slovák František Šilon, veliteľom Emil 
Mayer, ktorý bol nemeckej národnosti, prvým 
zástupcom Ján Zoričák a druhým Viktor Sziko-
ra. Výbor bol rozdelený tiež podľa národnostné-
ho kľúča na dve polovice.

Z iniciatívy členov slovenskej národnosti Ro-
mana Vaverčáka, Františka Šilona, Michala Po-
ruboviča a ďalších zbor požiadal o začlenenie 
do zväzku Zemskej hasičskej jednoty so sídlom 

v Turčianskom Sv. Martine. Keďže v okresnom 
sídle v Kežmarku ešte neexistovala Okresná ha-
sičská jednota, tejto žiadosti vyhoveli až po jej 
založení, čo sa udialo pri príležitosti osláv 50. 
výročia založenia zboru v r. 1931.74

Problémom hasičov v Spišskej Belej v 20. ro-
koch bol nedostatok kvalitného náradia na ha-
senie požiarov. Na naliehanie a viaceré žiadosti 
slovenských členov zboru hasičský zbor dostal 
od mesta prvú motorovú striekačku, tzv. Flán-
derku, na dvojkolesovom podvozku za 29 000 
Kč. Vyskúšali ju 6. januára 1929 pri mestskom bi-
túnku a naostro pri veľkom požiari v septembri 
1929. Striekačku prevzal a dlhé roky sa o ňu sta-
ral Emil Trembáč.75

Významnou udalosťou v živote hasičov zo 
Spišskej Belej bol 5. júl 1931, keď sa uskutočni-
la slávnosť pri príležitosti 50. výročia od vzni-
ku zboru v tomto mestečku. Slávnosť bola im-
pozantná. Zúčastnilo sa na nej 14 dobrovoľných 
hasičských zborov z okolia a 250 delegátov 
s dvomi hasičskými hudbami. 26 členov hasič-
ského zboru zo Spišskej Belej dekorovali 50-, 20- 
a 10-ročnými záslužnými medailami.76 

Významnejšími činovníkmi zboru v Spišskej 
Belej v medzivojnovom období boli: nemecký ve-
liteľ Emil Knieszner, zástupcovia veliteľa Viktor 
Szikora a Ján Zoričák, slovenský veliteľ František 

73  ŠA LE, pobočka Poprad: Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Belej, -/1948.

74  Bola to zásluha vtedajšieho veliteľa slovenského od-
dielu v zbore Františka Šilona. Republikán župy 
Podtatranskej, XIII, 18. 4. 1931, č. 16, s. 5.

75  NOVAJOVSKÝ, Valentín: c. d., s. 62.
76  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 40.

Horská chata Plesnivec/Edelweiss. 
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

Dobrovoľný hasičský zbor (r. 1938). Školská kronika
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Šilon, tajomník Koloman Dzimko, Roman Vaver-
čák, Michal Porubovič, Vincent Smrek, Ján Adam-
ják, Štefan Pjatek, Michal Želina, Jozef Pisarčík, 
Michal Pisarčík, Pavol Hrobák, Emil Trembáč, 
Vendelín Hatala, Ján Špes, Ignác Siska, Ján An-
dráš, Jozef Kalafút, Jozef Heldák, Anton Michlík, 
František Marek, Albert Pavličko, Alojz Bekeš.77

Aj počas Slovenskej republiky zbor pokračo-
val v aktívnej činnosti. V decembri 1940 zomrel 
František Šilon, bývalý veliteľ okresnej hasičskej 
jednoty a aktívny hasičský funkcionár. Členovia 
zboru mu 22. decembra 1940 vystrojili dôstojný 
pohreb.78 

Najaktívnejší hasiči a zároveň členovia ha-
sičského zboru v Spišskej Belej vo vojnových ro-
koch boli: Roman Vaverčák (predseda), Štefan 
Knieszner, Michal Porubovič, Jozef Šilon, Ján 
Heldák, Jozef Kalafut, Andrej Mlynarčík, Ján 
Špes, Jozef Heldák, Ján Pavličko, Imrich Slodičák, 
Ján Čekovský, Jozef Kovalčík, Ján Kožík, Gustáv 
Slodičák, Ferdinand Krejnus, František Pisarčík, 
Julius Ištocy, Emil Trembáč, Karol Trembáč.79

V kultúrnom živote sa aktivizovali aj miest-
ni robotníci, ktorí mali dychovú kapelu. Vznikla 
r. 1926 zásluhou Jána Bogára pri spišskobelian-
skej organizácii Komunistickej strany Českoslo-
venska. Zo začiatku robotníci nemali vlastné hu-
dobné nástroje, ale si ich požičiavali od hasičov.80 
Postupne sa obe dychovky, robotníkov i hasičov, 
vyprofilovali medzi najvýznamnejšie hudobné 
telesá v Spišskej Belej. Obe však prerušili čin-
nosť po narukovaní viacerých členov na front 
v rokoch 1942 – 1943.

Záujemcovia o prírodné krásy a turistiku 
sa združovali v Klube československých turistov 
(KČsT). Jeho pobočka vznikla v Spišskej Belej 
v r. 1931. Ústredie tohto spolku v Prahe malo zá-

ujem o prenájom kvapľovej jaskyne v Tatranskej 
Kotline, ktorá bola majetkom Spišskej Belej. Po 
vzájomných dohovoroch medzi mestom a tým-
to spolkom sa 20. apríla 1933 uskutočnila verej-
ná dražba, na ktorej spolok získal do prenájmu 
kvapľovú jaskyňu, a to na čas od 1. januára 1933 
do 31. decembra 1960 za ročné nájomné vo výške 
12 010 Kč.81 Nájomník, teda KČsT, mal povinnosť 
preinvestovať na úpravu vstupov a chodníkov 
v jaskyni sumu 395 000 Kč, tie mali byť hotové 
do r. 1945.82 Po reorganizácii r. 1935 prevzal zá-
väzky a úlohy KČsT Klub slovenských turistov a ly-
žiarov (KSTL). Klub patril v 30. a prvej polovici 
40. rokov medzi najagilnejšie spolky v Spišskej 
Belej a mal až 120 členov. 

Významné postavenie mali spolky, ktoré za-
stupovali a hájili práva určitých stavov a vie-
rovyznaní. Zamestnanci rôznych povolaní sa 
združovali do odborových spolkov a združení. 
Robotníci mali Federovanú delnickú telocvičnú jed-
notu (FDTJ), ktorá mala úzke kontakty s komu-
nistickou stranou. Predsedom bol Ľudovít Fo-
dor, tajomníkom Ján Bogár. V Spišskej Belej sa 
táto jednota venovala najmä ochotníckemu di-
vadlu.83 

S FDTJ úzko spolupracovali členovia komu-
nistickej mládeže – Komsomolu, ktorý v Spišskej 
Belej vznikol čoskoro po vzniku Českosloven-
ska, a oddiel Červených skautov. Prenasledovanie 
komunistov, a teda aj komunistickej mládeže, 
sa zvýšilo po prijatí zákona na ochranu repub-
liky v r. 1923, čo malo za následok, že členovia 
Komsomolu prešli od r. 1924 do ilegality vo for-
me bunkového systému. Najpočetnejší Komso-
mol po Košiciach a Kežmarku bol práve v Spiš-
skej Belej.84

Kresťanskí robotníci mali Všeodborové zdru-
ženie kresťanských robotníkov, ktorí mali podpo-
ru v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (HSĽS). 
Usporadúvali verejné zhromaždenia, ktoré pod-
porovali politiku HSĽS, mali preto politický 
charakter. 14. júna 1925 zorganizovali verejné 
zhromaždenie, na ktorom rečnil poslanec Ná-
rodného zhromaždenia Andrej Hlinka o poli-
tickej situácii, po ňom prehovorili poslanec Dr. 
Ľudovít Labay a Rudolf Čavojský o potrebe orga-
nizácie kresťanského robotníctva.85 Po nemecky 
prehovoril o tom istom probléme Dr. Jozef Špir-
ko, kaplán z Kežmarku, a na záver mal príhovor 
Michal Samuhel, tajomník HSĽS z Popradu. Na 
zhromaždení prijali rezolúciu, v ktorej žiadali 
uvedenie slovenskej autonómie do ústavy, vlá-
da mala odstúpiť a ihneď vypísať voľby, žiada-
li konfesionálne školy a odsudzovali pokrokár-

77  NOVAJOVSKÝ, Valentín: c. d., s. 62.
78  ŠA LE, pobočka Poprad: Dobrovoľný hasičský zbor 

v Spišskej Belej bez sp. č./1940.
79  Tamže, Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej 

bez sp. č./1943.
80  PITONIAK, Štefan: O hudobnom živote v Spišskej 

Belej v minulosti. In: GRIGER, Michal (zost.): Spiš-
ská Belá 2, Bratislava 1972, s. 99.

81  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 11483/1933 adm.
82  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 43.
83  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 3617/1923 adm.
84  CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky od r. 

1918 do roku 1948. In: GRIGER, Michal: Spišská Belá 
2, Bratislava 1972, s. 46.

85  Rudolf Čavojský stál od r. 1923 na čele Slovenského 
kresťanského odborového združenia. Pozri bližšie 
Slovenský biografický slovník, I. zv., A – D. Martin 
1986, s. 409.
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stvo, stavali sa proti oslavám sviatku Jána Husa 
a žiadali, aby sa na Slovensku svätil len sviatok 
Cyrila a Metoda. Tieto aktivity mali smerovať 
k zrušeniu centralizmu v Československu.86

S robotníckym hnutím v Spišskej Belej je 
spätá aj snaha o postavenie kultúrneho robot-
níckeho domu na konci 20. a začiatku 30. rokov. 
Skončila neúspešne, no ukázala nejednotnosť 
miestnych robotníkov.

Obecné zastupiteľstvo 29. novembra 1929 
schválilo sumu 15 000 Kč na stavbu kultúrneho 
robotníckeho domu pre organizované robot-
níctvo. Členovia Československej sociálnode-
mokratickej strany sa nestotožnili s postavením 
robotníckeho kultúrneho domu v Spišskej Belej 
a tvrdili, že za touto snahou stáli odborové or-
ganizácie pokrokového robotníctva, ktoré boli 
ovládané členmi komunistickej strany. Robot-
níci podporovaní komunistickou stranou (ozna-
čovaní ako organizované robotníctvo) sa proti 
tomu ohradili, napísali list Krajinskému úradu, 
v ktorom odsudzovali politikárčenie a presa-
dzovali kultúrne ciele v prípade stavby robot-
níckeho kultúrneho domu.87

Pôvodnú žiadosť na stavbu robotníckeho 
kultúrneho domu podal Ján Bogár z Federova-
nej jednoty proletárskej telovýchovy v Spišskej Belej. 
Na žiadosti boli podpísaní aj ďalší predstavite-
lia robotníckych spolkov v Spišskej Belej. Exis-
tovala obava, že prípadný robotnícky dom bude 
slúžiť len pre potreby robotníkov inklinujúcich 
ku komunistickej strane. V Spišskej Belej bolo 
totiž robotníctvo organizované v komunistic-
kom zväze, v sociálno-demokratickom zväze, 
v kresťansko-sociálnom zväze a v odborovom 
zväze.88

Okresný úrad Kežmarského okresu na za-
sadnutí 30. apríla 1930 zrušil uznesenie Obecné-
ho zastupiteľstva v Spišskej Belej o podpore na 
stavbu kultúrneho robotníckeho domu, keďže 
stavba by podľa neho slúžila len pre jednu poli-
tickú organizáciu (komunistickú stranu a jej ro-
botníkov). O tomto uznesení okresného úradu 
bol upovedomený obecný notár v Spišskej Belej, 
ktorý to následne oznámil obecnému zastupiteľ-
stvu a Ľudovítovi Fodorovi z organizovaného 
robotníctva.89 

Robotníci ovplyvňovaní komunistickou stra-
nou sa však nevzdávali a kauza okolo stavby 
robotníckeho kultúrneho domu pokračovala aj 
v nasledujúcich rokoch. Nakoniec Okresný úrad 
v Kežmarku definitívne zrušil uznesenie Obec-
ného zastupiteľstva v Spišskej Belej z 22. mája 
1933,90 pretože podľa jeho stanoviska robotnícky 

dom mal slúžiť všetkým robotníkom bez ohľadu 
na politickú príslušnosť, nielen určitej skupine 
robotníkov. Robotnícky kultúrny dom sa teda 
nemohol stavať. 

Poľnohospodári si založili pravdepodobne 
už r. 1921 Spišskobeliansku poľnohospodársku be-
sedu, ktorá nahradila Poľnohospodárske kasí-
no z čias Uhorska. Členovia boli oboznamovaní 
s vývojom a novými trendmi v poľnohospodár-
stve, najmä s racionálnym hnojením, so siatím 
pokrmových rastlinných semien, so správnym 
chovom dobytka, s hospodárením v lesoch a na 
lúkach, s ovocinárstvom a včelárstvom. Rokova-
cími jazykmi tohto spolku boli nemčina a slo-
venčina. V apríli 1921 bol predsedom František 
Ratzenberger.91

Jedným z mála spolkov, ktoré „prežili“ pre-
vrat r. 1918, bolo Hospodárske kasíno. Jeho nové 
stanovy schválil minister s plnou mocou pre 
správu Slovenska v r. 1924.92 Kasíno presadzo-
valo kultúrne a sociálne potreby miestnych 
Nemcov a bolo konkurenčným spolkom pre 
Slovenskú hospodársku a čitateľskú besedu. Za-
niklo až v máji 1945.93

V Spišskej Belej od r. 1936 existovala aj Roľníc-
ka beseda, spolok slovenských roľníkov. Krajinský 
úrad v Bratislave jej stanovy schválil 28. augusta 
1936. Spolok šíril ľudovýchovu medzi miestnymi 
roľníkmi organizovaním osvetových prednášok 
a kurzov. Predsedom bol Ladislav Hanáček, jed-
nateľmi Štefan Ženba a Alžbeta Ihnačáková.94

Bývalí vojaci bojujúci v prvej svetovej vojne, 
ktorí boli ranení, vdovy a siroty po vojakoch, 
ktorí zahynuli v tejto vojne, boli členmi Družiny 
válečných (vojnových) poškodencov, ktorá aktivity 
vyvíjala aj v Spišskej Belej. V náplni práce tohto 
spolku boli najmä sociálne otázky (odškodne-
nie po vojne, zdravotná starostlivosť o invalidov 
z vojny). Predsedom spolku bol Róbert Kálna, 
zapisovateľom Martin Kraus.95 

86  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 3193/1925 
adm.

87  Tamže, OÚ K 2818/1930 adm.; A MÚ SB: Pamätná 
kniha..., s. 33.

88  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 2818/1930 adm.
89  Tamže, Obc NÚ SB 2418/1930 adm.
90  Tamže, Obc. NÚ SB 2945/1936 adm.
91  Tamže, Obc. NÚ SB 495/1923 adm.
92  Pod číslom 12260 dňa 6. februára 1924.
93  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K, Evidencia spolkov 

VIII., inv. č. 9. Porov.: CHALUPECKÝ, Ivan: Spišsko-
belianske spolky od r. 1918 do roku 1948..., s. 44 – 45.

94  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K, Evidencia spolkov 
VIII., inv. č. 9.
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Miestni židovskí občania mali tiež vlastné 
spolky. Významným bol dobročinný a charitatív-
ny spolok Chewra Kadischa (Cheura Chad’sa, Svä-
tý bratský spolok). V 30. rokoch sa v židovskom 
hnutí začal aktivizovať sionistický smer, ktorý 
bol už otvorenejší smerom k verejnosti a spolo-
čenskému životu. 30. mája 1933 o 20. hod. večer 
v miestnosti domu Engländera v Spišskej Belej 
sa uskutočnila zakladajúca schôdza odbočky 
Ústredného zväzu sionistického pre ČSR so síd-
lom v Spišskej Belej. Zúčastnili sa na nej miestni 
Židia, napr. Juliska Kleinbergerová, Irna Herzo-
vá, Antónia Kleinbergerová, Aranka Schaaro-
vá, Ilonka Kärtnerová, Aranka Róthová, Laura 
Glasnerová, Marek Szabo, PhMr. Aladár Róth 
a Aladár Kleinberger.96 Táto odbočka zanikla už 
začiatkom r. 1938, pričom za štyri roky svojej čin-
nosti sa snažila rozvíjať židovskú kultúru, heb-
rejský jazyk a jej členovia tiež podporovali snahy 
slovenských židov o presídlenie do Palestíny.

Z ďalších náboženských spolkov bola vý-
znamná pobočka Katolíckej jednoty, ktorá zdru-
žovala katolícke ženy od r. 1925. Evanjelici mali 
Spolok evanjelickej mládeže, v ktorom pracovala 
nemecká mládež evanjelického augsburského 
vierovyznania.97

Lietanie a letectvo podporoval spolok Masa-
rykova letecká liga, ktorý mal pobočky vo forme 
miestnych skupín vo viacerých spišských mes-
tách i dedinách. Miestna skupina tohto spolku 
existovala aj v Spišskej Belej. Nezachovali sa 
o nej správy, akurát vieme, že 21. januára 1934 
mala výročné valné zhromaždenie v miestnos-
ti Mestského domu v Spišskej Belej. Z funkcio-
nárov bol na pozvánke podpísaný Ondrej Gu-
rovič.98

Činnosť spolkov, ako sme už uvádzali, bola 
v tomto období mnohostranná. Najviac spol-
kov sa venovalo obľúbenému ochotníckemu di-
vadlu.99 Zásluhou českých úradníkov, najmä Ja-
roša, sa rozvíjalo od r. 1935 v Spišskej Belej aj 
bábkové divadlo. Javisko, kulisy a osvetľovaciu 
techniku vyrobili v miestnej tabakovej továrni. 
Bábky (marionety) vysoké 35 cm doviezli z Ko-
šíc. Súbor bábkového divadla účinkoval každú 
nedeľu až do r. 1945. Bábkové predstavenia na-
vštevovali nielen deti, ale aj dospelí a niekto-
ré hrané bábkové hry mali veľký vlastenecký 
význam, napr. Dr. Milan Štefánik či Jánošík.100 

Veľkou prekážkou v činnosti spolkov bol ne-
dostatok finančných prostriedkov. Spolky sa ich 
snažili získať písomnými žiadosťami od štát-
nych inštitúcií,101 od iných bohatších spolkov, od 
súkromných osôb, ale spolkovú činnosť podpo-
rovala aj mestská či obecná samospráva. Spišská 
Belá nebola výnimkou a podporila činnosť via-
cerých spolkov, či už so sídlom v meste alebo aj 
mimo neho. Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva 15. februára 1936 podporila sumou 500 Kč 
odbočku Klubu československých turistov 
v Tatranskej Kotline. Táto finančná čiastka bola 
určená na propagáciu cestovného ruchu, pričom 
do propagácie mala byť zahrnutá i Spišská Belá 
ako mesto, nielen jej prírodné krásy. Ako dôkaz 
mal spolok predložiť Obecnej rade v Spišskej Be-
lej príslušný propagačný materiál propagujúci 
i Spišskú Belú, čo v predchádzajúcich propagač-
ných brožúrach nebolo.102 Ďalej mesto podporilo 
Muzeálnu slovenskú spoločnosť v Turčianskom 
Sv. Martine, keď obecná rada mesta 6. marca 
1936 odhlasovala pre ňu stály ročný príspevok 
20 Kč.103 V r. 1936 mesto prispelo na Spolok váleč-
ných slepců československých so sídlom v Prahe 
sumou 20 Kč.104

5. októbra 1936 vznikla Štefánikova astrono-
mická spoločnosť v Bratislave, ktorá združovala 
priateľov astronómie z laických kruhov a chce-
la zriadiť a udržiavať ľudovú hvezdáreň v Brati-
slave s nákladom jeden milión Kč. Okresný ná-
čelník v Kežmarku Jaroslav Bravený apeloval 
na zástupcov jednotlivých miest a obcí, aby sa 
prihlásili za členov tejto spoločnosti. Zo Spišskej 
Belej sa prihlásili za riadnych členov: ako kolek-
tívni členovia mesto Spišská Belá, Štátna ľudová 
škola, kino Osveta, ako jednotlivci PhMr. Ctibor 
Zelený z Tatranskej Kotliny a Ján Somora, vedú-
ci obvodný notár zo Spišskej Belej.105

Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbra 
1938 vtedajšia slovenská autonómna vláda zaká-
zala činnosť niektorých spolkov. Boli to tie, kto-

95  O vojnových invalidov a poškodencov sa staral aj 
československý štát podľa zákona č. 142 zo dňa 20. 2. 
1920.

96  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 5098/1933 adm.
97  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 46.
98  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 1047/1934 adm.
99  Pozri napr. Karpathen-Post 41, 27. 3. 1920, č. 13, s. 4; A 

MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 24, 26, 342; CHALUPEC-
KÝ, Ivan: c. d., s. 47 – 48.

100  Slovenská metropola tabaku. 100 rokov tabaku 
v Spišskej Belej 1898 – 1998. Spišská Belá 1998, s. 40.

101  Napr. od okresných úradov, pričom finančné pod-
pory schvaľovali príslušné okresné úrady.

102  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 2370/1936 
adm.

103  Tamže, Obc. NÚ SB 1092/1936 adm.
104  Tamže, Obc. NÚ SB 2140/1936 adm.
105  Tamže, Obc NÚ SB 3026/1937 adm.
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ré spájali svoju činnosť s komunistickou stranou 
(jemu patrila Federovaná delnická telocvičná jedno-
ta106), s Československou sociálnodemokratickou 
stranou (napr. odbočka Priemyselného zväzu sta-
vebného robotníctva so sídlom v Kežmarku, pobočka 
Spišská Belá107) a zanikli i niektoré české spolky 
(napr. TJ Sokol). Zákazy sa teda týkali hlavne ľa-
vicových a českých spolkov.

V Spišskej Belej chýbali napr. vojenské 
spolky, ktoré existovali v miestach, kde boli 
dislokované vojenské posádky (na Spiši napr. 
v Kežmarku, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Po-
dolínci). Tieto vojenské spolky, napr. pobočky 
Zväzu československých rotmajstrov a poboč-
ky Zväzu československých dôstojníkov, sa veľ-
mi aktívne zapájali do kultúrneho života uve-
dených spišských miest. Na konci 30. rokov sa 
zachovala zmienka o delostreleckom pluku čís-
lo 202 so sídlom v Spišskej Belej, ktorý organizo-
val mikulášske večierky (napr. 6. decembra 1938 
v dôstojníckej jedálni nachádzajúcej sa nad hos-
tincom Jozefa Quirsfelda). Veliteľom vojenskej 
posádky tohto delostreleckého pluku bol major 
Emil Forst.108 

Tesne pred vznikom samostatného slovenské-
ho štátu existovali v Spišskej Belej tieto spolky:109 
I. (kategória): Evanjelický a. v. spolok mládeže, 
Chewra Kadischa, Katolícka jednota, Ústredný 
zväz sionistický; II. Evangelischer Frauenverein, 
Dobročinný židovský ženský spolok; III. Sku-
pina invalidov podporujúcich spolok; IV. Spiš-
skobelanský rybársky spolok, Spišskobelanský 
poľovnícky spolok, Hospodárska beseda; VI. Ka-
tolícka jednota žien;

VIII. Slovenská hospodárska a čitateľská bese-
da, Katolícky slovenský spevokol, Landwirtsches 
Kasino, Deutscher Gesangverein, Deutscher Di-
lettantenverein, Deutscher Kulturverband, Deut-
scher Kulturverband – Bezirkverband, 306. zbor 
Slovenskej ligy, Roľnícka beseda; X. Deutscher 
Turnverein, Športový spolok, Karnevalový spo-
lok, Strelecký spolok, Belanský atletický klub, 
Športový klub Liga; XII. Dobrovoľný hasičský 
zbor; XIV. Zväz zamestnancov tabakovej réžie, 
Slovenské kresťansko-sociálne združenie.110

Uvedené spolky vo svojej činnosti pokračo-
vali aj počas Slovenskej republiky. V tomto ob-
dobí však spolkový život bol ovplyvňovaný 
a usmerňovaný výlučne podľa záujmov HSĽS 
a vzhľadom na početnú nemeckú menšinu aj 
nemeckej Deutsche Partei. Niektoré spolky boli 
rozpustené, iné donútené k dobrovoľnému roz-
chodu, ďalšie sa zlúčili do Slovenskej pracujúcej 
pospolitosti. Nemecké spolky boli zlúčené do Ar-

beitsfront der Volksdeutschen.111 Z významnejších 
slovenských spolkov vznikol miestny odbor Ma-
tice slovenskej, a to 1. apríla 1944.112 Bolo to dosť 
neskoro, pretože miestne odbory Matice sloven-
skej boli na Spiši značne rozšírené už v medzi-
vojnovom období. Prvým predsedom bol notár 
Ján Somora, po ňom od 21. novembra 1945 učiteľ 
Imrich Kráľ. Prvým jednateľom (tajomníkom) sa 
stal riaditeľ ľudovej školy Ján Ozábal.113

Spolky sa stali súčasťou vtedajšieho politic-
kého režimu a s ním aj nové sviatky a osobnos-
ti, ktorým venovali svoju pozornosť či ich inšpi-
rovali k rôznym spolkovým podujatiam (vznik 
slovenského štátu, v októbri narodeniny prezi-
denta Slovenskej republiky Jozefa Tisa a v aprí-
li narodeniny vodcu nemeckej Tretej ríše Adolfa 
Hitlera). 

106  Predsedom FDTJ v Spišskej Belej pri jej zániku v r. 
1938 bol robotník v miestnej tabakovej továrni Ján 
Bogár, ktorý býval na Zimnej ulici č. 201. Tento spo-
lok od r. 1930 stagnoval a nevyvíjal takmer žiadnu 
činnosť.

107  Podpredsedom pobočky bol robotník Julius Dre-
scher, bývajúci na Zimnej ulici č. 130. Drescher bol 
tiež predsedom komunistického spolku v Spišskej 
Belej, preto bol neustále sledovaný. ŠA LE, pobočka 
Poprad: OÚ K 2485/1938 prez.

108  Tento major mal incident po večierku v hostinci 
J. Quirschfelda s Juliusom Britzom, ktorý ho vraj 
napadol. Forst bol zranený na hlave a nohe. Bolo 
to obdobie druhej Česko-slovenskej republiky, keď 
niektorí miestni občania, najmä v podnapitom sta-
ve (ako Britz), urážali i fyzicky napádali miestnych 
Čechov a Židov. ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 296/
1939 prez.

109  Nasledujúci zoznam zobrazuje stav spolkov v Spiš-
skej Belej k 7. marcu 1939 a bol vypracovaný na zá-
klade žiadosti Úradu propagandy Slovenskej kraji-
ny zo dňa 23. 2. 1939. Spolky boli rozdelené do 16 
kategórií, teda tak ako v období prvej ČSR.

110  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 296/1939 prez.
111  VRANOVÁ, Elena: Spolky na Slovensku v rokoch 

1945 – 1951. In: Slovenská archivistika, XV, 1980, č. 1, 
s. 65.

112  Toto je údaj z archívneho katastra spolkov: ŠA LE, 
pobočka Poprad: OÚ K, Evidencia spolkov VIII., 
inv. č. 9. Podľa iného archívneho prameňa Miestny 
odbor Matice slovenskej v Spišskej Belej vznikol až 
začiatkom mája 1945 – ŠA LE, pobočka Poprad: ŠKI 
K 2364/1949, šk. 52, Štátna ľudová škola v Spišskej 
Belej.

113  Tamže, OÚ K, Evidencia spolkov VIII., inv. č. 9.
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Osveta a ľudovýchova

Po vzniku ČSR sa československá vláda snaži-
la vyrovnať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň 
Slovenska s českými krajinami. Okrem šírenia 
vzdelanosti a podporovania školstva jedným 
z nástrojov bolo šírenie osvety a ľudovýcho-
vy medzi slovenským ľudom. V prvých rokoch 

bol každú stredu a pre ženy vždy v nedeľu. Na 
kurze sa zúčastnilo 27 mužov, z toho najmladší 
účastník mal 20 rokov a 13 účastníkov bolo star-
ších ako 50 rokov. Žien bolo menej – len 9, z nich 
dve mali 20 rokov a tri viac ako 50 rokov. 115 

Keď v Bratislave 15. septembra 1919 vznikol 
Osvetový zväz pre Slovensko,116 osvetová a ľudo-
výchovná práca na Slovensku sa začala vykoná-

114  Tamže, OÚ K, Evidencia spolkov VIII., inv. č. 9, s. 22.
115  Národní archiv Praha: Ministerstvo školství a ná-

rodní osvěty (ďalej NA P: MŠANO), sign. 34 I Slo-
vensko A, kart. č. 3451, č. j. 73539/20.

116  PASIAR, Štefan – PAŠKA, Pavol: Osveta na Sloven-
sku. Jej vznik, počiatky a vývoj. Bratislava 1964, 
s. 229.

vať systematickejšie a metodicky prepracovanej-
šie. V jednotlivých okresoch Slovenska postupne 
vznikali okresné osvetové zbory (v okresoch 
s nemeckou menšinou aj nemecké, napr. v okre-
se Kežmarok) a v obciach miestne osvetové ko-
misie (podobne ako v okresoch tiež nemecké). 
Boli to spolkové inštitúcie, ktoré mali koordi-
novať a usmerňovať činnosť všetkých miestnych 
spolkov, pričom neboli evidované v zoznamoch 
spolkov, ako sme už uviedli, lebo patrili do oso-
bitnej kategórie spolkov. 

O miestnej osvetovej komisii (MOK) v Spišskej 
Belej nemáme zachovaných veľa písomných pra-
meňov, ale predsa len sa pokúsime načrtnúť jej 
činnosť a postavenie v meste. Vtedajší kronikár 
Koloman Dzimko opísal jej význam a prínos 
takto: „Významná pre osvetu bola miestna osveto-
vá komisia na čele s horlivým predsedom Jánom So-
morom. Účinkovala v rôznych kultúrnych podni-
koch, bola iniciátorkou takmer všetkých národných 
slávností.“ Táto komisia sa začala aktivizovať 
v polovici 20. rokov, teda podobne, ako to bolo 
i v ďalších spišských mestách a dedinách s po-
četnou nemeckou menšinou. Presný dátum jej 
vzniku nepoznáme, bolo to približne v r. 1924. 
V 20. rokoch jej členovia spoločne s ďalšími kul-

existencie nového štátu sa preto intenzívne or-
ganizovali ľudové kurzy pre negramotných (uči-
li sa čítať a písať) a ľudové kurzy občianskej vý-
chovy, na ktorých sa účastníci – miestni Slováci 
– vzdelávali a oboznamovali so základmi fun-
govania demokratického štátu. Osvetovú čin-
nosť dobrovoľne vykonávali jednotlivci nadšení 
zo vzniku demokratickej ČSR, ktorí boli člen-
mi pročeskoslovenských kultúrno-osvetových 
spolkov (v Spišskej Belej to bola najmä Sloven-
ská hospodárska a čitateľská beseda). Tieto ľudo-
vé osvetové kurzy v Spišskej Belej organizovali 
od r. 1920 a medzi najaktívnejších prednášateľov 
na nich patrili štátny učiteľ Bočkay a Koloman 
Dzimko.114 

Zachoval sa záznam o ľudovom kurze v Spiš-
skej Belej z prvej polovice r. 1920. Kurz prebie-
hal od 1. februára do 15. júna, pričom pre mužov 

Účastníčky ľudové-
ho kurzu pre ženy, 
kurzu varenia a 
šitia. Archív Mest-
ského úradu v Spiš-
skej Belej
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túrnymi spolkami organizovali programy osláv 
štátneho sviatku či narodením prezidenta Ma-
saryka. V tomto období patrila medzi hlavných 
organizátorov divadelných ochotníckych pred-
stavení v meste. Zachovalo sa niekoľko dobo-
vých plagátov z divadelných predstavení, takže 
niektoré z nich vieme rekonštruovať. 8. februára 
1925 vo veľkej dvorane hotela Belá zahrali vese-
lohru v troch dejstvách Strýko od R. Benedixa. 
Účinkovali Ján Somora, František Kraus, Gize-
la Petrovská, Jozef Kováč, Michal Olekšák, Kolo-
man Dzimko, Valéria Moyšová. Po nej nasledo-
vala ďalšia veselohra, v jednom dejstve, Ženské 
slzy od Görnera, v ktorej hrali K. Dzimko, Ber-
ta Chudíková, F. Kraus, Anna Petrovská a J. Ko-
váč. 10. januára 1926, opäť vo veľkej dvorane ho-
tela Belá, zahrali veselohru Románok na horách 
od Jozefa Skrúžneho. Účinkovali známi miestni 
ochotníci, napr. Ján Somora, K. Dzimko, Štefan 
Jánošík, Alexander Kováč, Ladislav Moyš, Valé-
ria Moyšová, Jožka Očkajová a A. Petrovská. Po 
veselohre nasledoval žartovný výstup To sa ne-
sluší od Viktora Bilibina. Hrali v ňom Š. Jánošík, 
A. Petrovská, G. Petrovská, K. Dzimko a Angela 
Adamjaková.117 

V druhej polovici 20. rokov členovia MOK 
organizovali prednášky (prednášateľmi boli 
najčastejšie vedúci obvodný notár Ján Somora, 
učiteľ Bohdan Frešo a rímskokatolícky kaplán 
Karol Uhliarik) a divadelné predstavenia spoje-
né s tanečnými zábavami. Zásluhu na úspechu 
týchto kultúrnych podujatí mal najmä usilovný 
kultúrny a osvetový pracovník – učiteľ a správca 
ľudovej školy Bohdan Frešo.118 Medzi ďalších vý-
znamných osvetových pracovníkov a činovní-
kov MOK, okrem Jána Somoru, v období medzi-
vojnového Česko-Slovenska patrili Rudolf Knoll, 
Jaroslav Novotný, Karel Pavelka, Juraj Ondzik 
i samotný kronikár Koloman Dzimko.119 

Osvetovú činnosť u miestnych Nemcov roz-
víjal nemecký Okresný osvetový zbor (OOZ) z ne-
ďalekého Kežmarku, sídla okresu. V Spišskej 
Belej, vzhľadom na počet obyvateľov nemec-
kej národnosti, zrejme existovala aj nemecká 
MOK.120

Z hľadiska osvety, ale aj celkového kultúrne-
ho dedičstva miest a obcí sú významné ich kro-
niky. Obecné zastupiteľstvo Spišskej Belej 28. jú-
na 1933 rozhodlo o založení obecnej pamätnej 
knihy a zvolilo v ten istý deň za slovenského 
kronikára obecného referenta mesta Kolomana 
Dzimka.121 Ten podklady pre kroniku začal zbie-
rať 18. júla 1933. Za nemeckého kronikára zvolili 
nemeckého evanjelického farára Juraja Hirsch-

manna, ktorý ju začal písať od 4. decembra 1934. 
Po ňom nemeckú časť kroniky písal Karl Piovar-
csy, od r. 1939 ju písal Puchalla, potom od r. 1940 
zase Juraj Hirschmann, ktorý bol 8. marca 1943 
odvelený na front do Waffen-SS. Hirschmann 
bol rodákom z Bratislavy, v Spišskej Belej žil od 
7. júla 1931.122 Druhým slovenským kronikárom 
bol od 1. januára 1936 štátny učiteľ Imrich König, 
rodák z Kiskunhalasa.123 

Pre šírenie osvety a ľudovýchovy bola dôle-
žitá miestna knižnica. Od r. 1919 existovala pri 
slovenskom spolku Slovenská hospodárska a či-
tateľská beseda skromná slovenská knižnica.124 
Podľa prijatej legislatívy medzivojnovej ČSR125 

117  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB, šk. 24 – Rôzne 
štatúty.

118  Pozri napr. Podtatranská Slovač V, 22. 1. 1927, č. 4, 
s. 3.

119  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 19.
120  Činnosť nemeckého OOZ v Spišskej Belej v r. 1932 

pozri napr. ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 1692/1933 
adm.

121  Bol rodákom zo Spišskej Novej Vsi, narodil sa roku 
1895, od 27. 11. 1918 do 28. 6. 1920 pracoval v mest-
skom dome v Spišskej Novej Vsi ako slovenský pre-
kladateľ a praktikant. V Spišskej Belej pôsobil od 
28. 6. 1920, prvý rok ako úradník v kancelárii (dobo-
vý termín kancelista), jeden rok ako policajný dôs-
tojník a od r. 1927 ako obecný referent, pričom spra-
covával agendu mesta Spišská Belá.

122  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 43, 301, 359, 387.
123  Štúdiá skončil v Spišskej Novej Vsi, kde mal trva-

lé bydlisko. Krátky čas pôsobil v Pavlovciach, od 
r. 1929 do r. 1932 v Spišskej Belej, potom do r. 1933 
žil v Granastove, do r. 1935 v Kežmarku a od sep-
tembra 1935 znovu v Spišskej Belej. A MÚ SB: Pa-
mätná kniha..., s. 49, 53.

124  JANUSOVÁ, Eva: Mestská knižnica v Spišskej Belej. 
In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Be-
lej. III. Spišská Belá 1997, s. 43.

Plagát pozývajúci na divadelné predstavenie (r. 1925). 
ŠA LE, pobočka Poprad
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bola každá obec povinná na vlastné náklady 
zriadiť obecnú knižnicu, pričom jej veľkosť mala 
zodpovedať počtu obyvateľov. Pre Spišskú Belú 
platilo ustanovenie týkajúce sa národnostných 
menšín, pretože v obciach, kde národnostná 
menšina mala aspoň 400 príslušníkov alebo tam 
bola verejná menšinová škola, musela sa zriadiť 
osobitná menšinová knižnica.126 Preto v Spišskej 
Belej boli dve obecné ľudové knižnice, slovenská 
i nemecká.

V slovenskej obecnej knižnici v Spišskej Be-
lej evidovali napr. v r. 1932 spolu 488 kníh. Pred-
sedom knižničnej rady bol v tomto roku Ján 
Somora, vedúci obecný notár v Spišskej Belej, 
knihovníčkou bola Agneša Slodičková, mestská 
úradníčka v Spišskej Belej.127

V r. 1936 slovenskú obecnú knižnicu naďalej 
viedla Agnesa Slodičková, pričom v posledných 
rokoch vykazovala zvýšený počet zväzkov. Me-
dzi najobľúbenejších autorov patrili Nižňánsky, 
Hrušovský, Sienkiewicz, Pierre L’Ermite a Klic-
pera. Počet zväzkov bol 906, počet čitateľov 
265 a čitatelia si v tomto roku vypožičali 4431 
kníh.128

Československá vláda mala záujem rozvíjať 
osvetu, a tým zvyšovať vzdelanostnú úroveň aj 

u dievčat a žien.129 V druhej polovici 20. rokov, 
od šk. r. 1927/1928 sa v rámci Krajinskej odbor-
nej školy pre ženské povolania pri Ústave Mi-
lana Rastislava Štefánika v Turčianskom Svä-
tom Martine začali organizovať ľudové osvetové 
kurzy pre ženy, ktorých cieľom bolo poskytnúť 
ženám a dievčatám teoretické vedomosti a na-
dobudnúť praktické zručnosti potrebné pre ve-
denie domácnosti alebo pre službu v nej.130 Tie-
to kurzy neobišli ani Spišskú Belú. Začiatkom 
30. rokov sa uskutočnili najmä kurzy varenia 
a kurzy šitia, o ktoré bol veľký záujem. Dievča-
tá a ženy v r. 1933 viedla Mária Kudláčková a v 
r. 1934 Elena Hroboňová. Kurzy boli vedené aj 
v slovenčine, aj v nemčine.131 

Dôležité osvetové, ale tiež kultúrno-umelec-
ké úlohy plnilo miestne kino Osveta, ktoré od 
30. rokov patrilo 306. zboru Slovenskej ligy. Pre 
dospelú populáciu ponúkalo celovečerné fil-
my a pre miestnu školopovinnú mládež náučné 
osvetové filmy. Nemé filmy sa začali premietať 
od 28. októbra 1931 a zvukové od 25. augusta 
1935. Na začiatku premietali každú nedeľu po 
dve predstavenia. Kino spravovala kinemato-
grafická komisia 306. zboru Slovenskej ligy.132 

V medzivojnovom období sa v tomto kine 
premietali domáce československé i zahranič-
né filmy (nemecké, americké) rôznych žánrov, 
od veselohier až po napínavé kriminálne filmy. 
Napr. v r. 1934 premietli v tomto kine 9 domá-
cich česko-slovenských filmov (z konkrétnych 
titulov napr. Dievča s čertom v tele, Madla z tehál-
ne, C. K. polný maršálek, Dobrý voják Švejk, Zlatá 
Katarína.133 

V polovici 30. rokov, po zhoršení medziná-
rodnej spoločensko-politickej situácie, v kinách 
začali premietať náučné dokumentárne filmy 
s tematikou civilnej protileteckej ochrany, čo 
platilo aj pre miestne kino Osveta. Takéto druhy 
filmov pravidelne navštevovali miestni žiaci.134

Po odchode Rudolfa Knolla zo Spišskej Belej 
v r. 1940, ktorý bol aj kultúrnym referentom v ki-
ne Osveta, kino ostalo bez kultúrneho referenta 
(tento robil v kine kultúrny dozor). Za nového 
kultúrneho dozorcu bol v januári 1941 navrhnu-
tý Michal Koperdan, riaditeľ meštianskej školy, 
a za jeho zástupcu učiteľ Imrich König.135

Po vzniku slovenského štátu sa v miestnom 
kine vo väčšej miere začali premietať slovenské 
i nemecké propagandistické filmy. 4. apríla 1940 
navštívil Spišskú Belú nemecký filmový vagón 
z Bratislavy, v ktorom premietali práve takýto 
film nemeckej propagandy pod názvom Triumf 
Hitlera (Triumf des Hitler’s).136

125  Bol to zákon č. 430 z r. 1919 o verejných obecných 
knižniciach, ktorý poslanci schválili 22. júla 1919, 
a článok 26 vládneho nariadenia č. 607 z r. 1919 
o doplňovaní a udržiavaní obecných knižníc. NA P, 
MŠANO, sign. II Slovensko A, č. 3480, č. j. 31453/25. 
Porov. tiež Statistický přehled republiky Českoslo-
venské. Praha 1930, s. 238 – 239; Slovensko 4. Kultú-
ra – II. časť. Bratislava 1980, s. 327.

126  ZMÁTLO, Peter: Kultúrny a spoločenský život na 
Spiši v medzivojnovom období. Bratislava 2005, 
s. 149.

127  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 2195/1934 
adm.

128  AMU SB: Pamätná kniha..., s. 55.
129  K tomu bližšie: ŠA LE, pobočka Levoča: Miestny 

odbor Matice slovenskej v Levoči, 1924; Vestník mi-
nisterstva školstva a národnej osvety, X, 15. 10. 1924, 
č. 106, s. 466 – 468.

130  Oficiálne boli tieto kurzy pre ženy zriadené podľa 
výnosu MŠANO 24. februára 1930 pod č. 137905-29/
III. 

131  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 4045/1934 
adm.

132  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 45.
133  Na porovnanie – v kine Slávia v Sanatóriu PhMr. 

Ctibora Zeleného v Tatranskej Kotline v r. 1934 pre-
mietli až 16 filmov z domácej produkcie. Filmy pre-
mietané v kine Osveta v r. 1937 pozri: ŠA LE, poboč-
ka Poprad: Obc. NÚ SB 1464/1936 adm.

134  Tamže, Obc. NÚ SB 864/1937 adm.
135  Tamže, ŠKI K, 4057/1941, šk. 53, Štátna meštianska 

škola v Spišskej Belej.
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Zdravotnícka starostlivosť

Úroveň zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti 
sa v rokoch 1918 – 1945 v meste postupne zvy-
šovala, k čomu prispievalo osobné úsilie a obe-
tavosť miestnych lekárov a dobrovoľná obetavá 
práca členov miestnych spolkov, ktoré v náplni 
mali zdravotnú opateru a starostlivosť (poboč-
ka Československého Červeného kríža (ČsČK) 
a Masarykovej ligy proti TBC).

Hlavným lekárom v Spišskej Belej v 20. ro-
koch bol MUDr. Bedrich Gabriel, ktorý pôsobil 
vo funkcii mestského lekára a potom ako štátny 
obvodný lekár pre prvý zdravotný obvod v Spiš-
skej Belej. 9. septembra 1929 však náhle zomrel 
a ministerstvo verejného zdravotníctva a teles-
nej výchovy nariadilo vypísať na jeho miesto 
konkurz (súbeh).137 Zástupcom pre I. zdravotný 
obvod v Spišskej Belej sa stal MUDr. Alexander 
Radnay, štátny obvodný lekár II. zdravotného ob-
vodu v SB, a to od 10. septembra 1929. Na kon-
kurz sa prihlásili: MUDr. Armin Herman Singer, 
praktický lekár v Spišskej Belej, ktorý si žiadosť 
na konkurz podal 18. novembra 1929 (bol rodá-
kom z Jurgova);138 MUDr. Viktor Laczko, ktorý 
pracoval v ozdravovni Biela Voda a žiadosť podal 
14. novembra 1929;139 MUDr. Viktor Kellner, ruský 
emigrant pôsobiaci ako sekundárny lekár v sana-
tóriu Dr. Szontágha v Novom Smokovci, ktorý si 
žiadosť podal 20. novembra 1929. Konkurz vyhral 
MUDr. Viktor Laczko, ktorý sa od 1. júna 1930 

stal zástupcom štátneho obvodného lekára pre 
prvý zdravotný obvod v Spišskej Belej.140

 Mestským (obecným) zverolekárom v Spiš-
skej Belej v 20. a v prvej polovici 30. rokov bol 
MVDr. Otto Gaul,141 ktorý odišiel do dôchodku 
1. apríla 1935 po 33-ročnej svedomitej práci. Za 
dočasného prehliadača mäsa bol ustanovený 
štátny obvodný lekár MUDr. V. Laczko.142

V r. 1934 sa v Spišskej Belej spomínajú títo 
lekári: Herz, Laczko, Radnay a Singer.143 1. aprí-
la 1936 sa stal novým obecným zverolekárom 
MVDr. František Fuchs a od 15. júla 1936 bola 
vymenovaná za druhú pôrodnú asistentku 
Stančíková.144

Zdravotný stav obyvateľstva Spišskej Belej 
nám čiastočne ukazuje táto štatistika pôrodnos-
ti a úmrtí na jednotlivé choroby. 

V r. 1932 – dva prípady šarlachu a päť prí-
padov záškrtu; v r. 1933 – dva prípady šarlachu 
a tri záškrty; v r. 1934 – jeden záškrt; v r. 1936 
– zistili 9 prípadov šarlachu, nákazlivé choroby 
neevidovali.145

So zdravotnou starostlivosťou súviseli tiež 
mestské kúpele, ktoré vznikli už r. 1817.147 V sle-
dovanom medzivojnovom období ich od mesta 
Spišská Belá mal v prenájme Michal Galgon za 
ročné nájomné približne 5000 Kč. Výšku tohto 
nájomného každých desať rokov schvaľovalo 
obecné zastupiteľstvo.

V období prvej ČSR sa miestni lekári aktív-
ne zapájali do osvetovej práce, v rámci ktorej 
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1919 99 31 2 2 – – – 1 – 4

1920 101 70 14 4 1 1 – – – 2

1921 112 60 12 6 – – 2 1 – 5

1922 135 59 16 7 4 – 3 – – 5

1923 146 53 17 8 11 – – – – 3

1924 150 57 11 3 5 – – – 1 4

1925 119 55 17 6 8 1 – – – 5

1926 133 59 14 3 6 – – – 1 7

1927 125 64 17 5 6 – 2 – 1 6

1928 113 46 10 4 2 8 – – 2 3

1929 114 55 12 2 2 1 – – – 6

1930 117 43 15 6 – – – – – 1

Spolu 1464 652 157 56 47 11 7 3 5 51

Počet pôrodov a úmrtí na jednotlivé choroby v 20. rokoch146
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prostredníctvom náučných osvetových predná-
šok oboznamovali miestnych obyvateľov s pre-
venciou proti rôznym chorobám (najmä proti tu-
berkulóze) i ďalšími témami zo zdravotníctva.148

Počas mobilizácie na jeseň 1938 bol do zbrane 
povolaný miestny štátny obvodný lekár MUDr. 
V. Laczko; od 24. septembra do 21. novembra 
1938 slúžil ako nadporučík zdravotnej služby pri 
pešom pluku č. 9 v Kremnici.149 

Na zozname lekárov v okrese Kežmarok 
v januári 1939 v Spišskej Belej boli evidovaní títo 
lekári: obvodní lekári MUDr. František Ježík, 
MUDr. Viktor Laczko a praktický lekár MUDr. 
Alexander Radnay.150 Na zozname mestských 
a obvodných lekárov v Spišskej Belej k 31. máju 
1940 boli evidovaní dvaja lekári – MUDr. Vik-
tor Latzko (predtým Laczko) pre zdravotný 
obvod Spišská Belá I. a MUDr. František Ježík 
pre zdravotný obvod Spišská Belá II.151 Na je-
seň 1940 odišiel zo Spišskej Belej do Bratislavy 
lekár MUDr. Viktor Laczko a na jeho miesto pri-
šiel MUDr. Aurel Schrantz, pochádzajúci z Ná-
lepkova (vtedy Vondrišel).152

Po vypuknutí vojny v Sovietskom zväze 
v júni 1941 boli povolávaní na vojenskú služ-
bu aj mnohí slovenskí lekári. Tento osud čakal 
aj na lekárov zo Spišskej Belej. MUDr. F. Ježík 
narukoval na východný front 25. júna 1941, pri-
tom bol ženatý a mal tri malé nezaopatrené de-
ti.153 Mal hodnosť zdravotného poručíka. Okres-
ný náčelník v Kežmarku však následne žiadal 
o jeho oslobodenie od činnej vojenskej služby, 
lebo Ježík bol ako štátny obvodný lekár v Spiš-
skej Belej nepostrádateľný a po vylúčení židov-
ských lekárov bol označený ako nenahraditeľný. 

136  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 372.
137  Víťaz konkurzu mal dostať počiatočný služobný 

plat III. typu vo výške 9000 Kč ročne, k tomu ročný 
cestovný paušál 6010 Kč. Okresný úrad v Kežmar-
ku vypísal potom konkurz na spomínané miesto 
v Úradných novinách, v Krajinskom vestníku pre 
Slovensko, v Úřednom liste republiky Českosloven-
ské a vo Věstníku českých lékařů.

138  Od r. 1902 býval v Tvarožnej, okres Kežmarok, pra-
coval v divíznej nemocnici v Košiciach ako sekun-
dárny lekár, v Zemskom ústave pre pečlivosť o deti, 
na Dermatologickej klinike v Prahe a na Pôrodnic-
ko-gynekologickej klinike v Brne ako externý lekár.

139  Narodil sa 18. marca 1900 v Kežmarku, býval v Spiš-
skej Belej. Bol evanjelikom a. v., dvakrát ženatý. Le-
kársky diplom získal 26. júna 1925 v Bratislave. Do 
r. 1938 sa hlásil k slovenskej, po r. 1938 k nemeckej 
národnosti. Angažoval sa aj v regionálnej politike. 
Po r. 1938 bol členom Deutsche Partei a zástupcom 
veliteľa Freiwillige Schutzstaffel (FS) v Spišskej Be-
lej. ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 438/1940 prez.

140  Tamže, OÚ K 709/1930 prez.
141  Narodil sa 22. mája 1873 v Bertotovciach, okres Pre-

šov, bol nemeckej národnosti a evanjelik a. v., žena-
tý, mal štyri deti. Zverolekársky diplom získal 15. 
júla 1895 v Budapešti. Býval na Zimnej ulici č. 162. 
Ako obecný zverolekár mal ročný príjem 38 412 Kč 
– údaj z 23. júla 1934. ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. 
NÚ SB 3584/1923, 3575/1934 adm. 

142  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 49.
143  ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 4048/1934 adm.
144  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 54; ŠA LE, pobočka 

Poprad: Obc. NÚ SB 3382/1937 adm.
145  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 41 – 42, 44, 54.
146  Nasledujúca štatistika v troch tabuľkách je spraco-

vaná podľa ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 
1123/1932 adm.

147  PERÉNYI, Fridrich: Stručné dejiny zdravotníctva 
v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská 
Belá 2, Bratislava 1972, s. 56. 

148  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 2427/1934 adm.

Rok Živých pôrodov 
na 1000 obyv.

Celková úmrtnosť 
na 1000 obyv.

Mŕtvych pôrodov 
na 100 živých  

pôrodov

Úmrtie do 1 roka 
na 1000 živých  

pôrodov

Úmrtie do  
1 mesiaca na 1000 
živých pôrodov

1919 33 10 1 20 20

1920 34 23 3 139 40

1921 37 20 2 107 53

1922 45 20 3 119 52

1923 48 18 31/2 116 55

1924 49 19 3 73 20

1925 39 18 3 143 55

1926 44 20 3 105 23

1927 42 21 41/2 136 40

1928 38 15 1 88 35

1929 39 18 – 105 18

Počet živých pôrodov na 1000 obyvateľov a štatistika úmrtí na 1000 obyvateľov v 20. rokoch
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149  Tento lekár si od r. 1938 svoje priezvisko písal ako 
Latzko, hoci v matrike bol pod priezviskom Laczko. 
ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 42/1940 prez.

150  Tamže, Obvodný notársky úrad v Ľubici (Obv. NÚ 
Ľ) 3/1939 prez.

151  Tamže, OÚK 576/1940 prez., 765/1940 prez.
152  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 379.
153  K tomu mal ešte aj finančný dlh na izbové zariade-

nie a zariadenie do ordinácie za cca 85 000 Ks.
154  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 1081/1941 prez., 498/

1943 prez.
155  Tamže, Obc. NÚ SB 198/1941, 199/1941 prez.
156  PERÉNYI, Fridrich: c. d., s. 56.
157  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 829/1939 prez.
158  Tamže, OÚ K 912/1940 prez.
159  Tým iným prípadom bola arizácia židovskej továr-

ne na likéry S. Kleinberger a syn, ktorú mal získať 
obvodný tajomník HSĽS Ladislav Leporis. Miestne 
slovenské obyvateľstvo túto arizáciu vraj podporo-
valo, lebo sa malo vytvoriť slovenské liehovarnícke 
družstvo. Slováci, hoci tvorili v Spišskej Belej väč-
šinu (z 3708 obyvateľov bolo 2271 Slovákov), mali 
v Spišskej Belej len jeden slovenský obchod, ostat-
né obchody boli neslovenské. Proti tejto akcii, aby 
liehovar sa dostal do slovenských rúk, sa urobila 
protiakcia Neslovákov, ktorú podporoval aj starosta 
Begalla, preto bol vylúčený z HSĽS a stratil funkciu 
starostu. Tamže, OÚ K 247/1942 prez.

160  Stanovy tohto spolku úrady schválili 25. februára 
1911.

nechanie uvedeného židovského lekára v za-
mestnaní a údajne sám túto podpísanú žiadosť 
odniesol na kompetentné miesta v Bratislave. 
Za toto počínanie bol už 7. marca 1940 výborom 
miestnej organizácie HSĽS disciplinárne po-
karhaný s podmienkou, že ak sa voči záujmom 
miestneho slovenského obyvateľstva ešte raz 
previní, bude vylúčený zo strany. To sa napokon 
aj stalo, ale už v dôsledku iného prípadu.159

Šport 

Športové aktivity miestni občania rozvíjali už 
dávno pred vznikom prvej ČS-R. Azda ako 
prvý sa organizovaný šport rozvíjal v strelec-
kom spolku, ktorý vznikol už roku 1637. Šport sa 
intenzívnejšie a programovejšie začal organizo-
vať v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, 
keď boli založené viaceré telovýchovné a špor-
tové spolky – v činnosti pokračoval strelecký 
spolok, r. 1881 bol založený Ženský telovýchovný 
spolok, r. 1890 vznikol Spolok korčuliarsky, v r. 1910 
založili Szepesbélai Sport Egyesület (Spišskobelian-
sky športový spolok).160 Jeho členovia sa venovali 
viacerým športom, napr. šermiarstvu, atletike, 
plávaniu, korčuľovaniu, turistike a futbalu. 

27. júna 1941 narukoval druhý spišskobeliansky 
lekár MUDr. A. Schrantz, ktorý sa z frontu vrá-
til už 30. júla 1941, hoci bol slobodný.154 Z frontu 
sa zrejme čoskoro vrátil aj MUDr. Ježík, pretože 
už v novembri 1941 boli v Spišskej Belej evido-
vaní dvaja štátni obvodní lekári – MUDr. F. Ježík 
a MUDr. A. Schrantz.155

Lekáreň v období prvej ČS-R prevádzkoval 
PhMr. Alexander Schwartz (v rokoch 1904 – 
1930), Dr. Rudolf Laib (1930 – 1932, ako provízor 
dedičov) a PhMr. Jindřich Frey (1932 – 1938).156 
V sledovanom období sa ako vlastníčka lekárne 
spomína aj Júlia Schwartzová, ktorá pokračova-
la v práci A. Schwartza.

Po vzniku slovenského štátu v marci 1939 
nastal spoločenský tlak na vylúčenie Židov zo 
spoločenského a verejného života. Postihlo to 
aj miestnych židovských lekárov. Za všetkých 
uvedieme príklad zverolekára MVDr. Františka 
Fuchsa, ktorého 30. júna 1939 prepustili z práce. 
Pracoval ako obecný zmluvný zverolekár v Spiš-
skej Belej. Po prepustení z práce nemal nárok na 
žiadne odškodné.157

Lekárničku Júliu Schwartzovú tiež posti-
hol osud židovskej občianky. V r. 1940 jej odňali 
koncesiu na lekáreň a novým vlastníkom lekár-
ne sa stal obyvateľ Spišskej Belej PhMr. Gustav 
Adolf Thern. V zmysle vládneho nariadenia č. 
145/1939 Sl. z. bol nový koncesionár povinný 
prevziať všetky zásoby liekov a liečiv potreb-
ných na prevádzku lekárne a taktiež zariade-
nie odňatej lekárne, a to zásoby v nákupnej cene 
a zariadenie v odhadnutej cene. Komisia, kto-
rú vymenovalo ministerstvo vnútra, mala určiť 
ceny zásob a zariadenia príslušnej lekárne, určiť, 
ktoré lieky sú nevyhnutne potrebné na prevádz-
ku lekárne. V komisii bol prednosta, zdravotný 
referent a okresný účtovník, všetci z Okresné-
ho úradu v Kežmarku, lekárnik z Levoče PhMr. 
Štefan Kolek a odhadca zariadenia lekárne.158

Protižidovská atmosféra mala za následok aj 
odvolanie starostu Spišskej Belej z funkcie, pri-
čom jeho prípad súvisel s miestnym židovským 
lekárom Arminom Singerom. Starostom Spiš-
skej Belej od r. 1938 bol Michal Begalla, kandi-
dát miestnej organizácie HSĽS. Jej výbor sa na 
svojej schôdzi dňa 11. februára 1942 jednohlasne 
uzniesol, že pre hrubé porušenie straníckej dis-
ciplíny vylučuje zo strany Michala Begallu a sú-
časne ho pozbavuje funkcie starostu. M. Begalla 
sa údajne previnil tým, že začiatkom r. 1940 vie-
dol v Spišskej Belej akciu v prospech židovského 
lekára MUDr. Armina Singera. Medzi tunajším 
obyvateľstvom zbieral podpisy na žiadosť o po-
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Po skončení prvej svetovej vojny a vzniku 
ČSR Spišskobeľania nadväzovali na športové 
aktivity spred vojny a na činnosť Spišskobelian-
skeho športového spolku, pričom sa začali roz-
deľovať podľa národnostného a sociálneho hľa-
diska a cítenia. Medzi najaktívnejšie a najviac 
podporované telocvičné spolky patrila TJ Sokol 
a jednota Československého Orla, ktorým sme 
sa venovali v kapitole o spolkoch. Členovia So-

161  GARANIČ, Mikuláš: Slavoj Spišská Belá 1911 – 2001. 
90 rokov. Spišská Belá 2001, s. 6.

162 ŠA LE, pobočka Poprad: Obc. NÚ SB 2327/1934 
adm.

163 GARANIČ, Mikuláš: c. d., s. 7.
164 ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ-K 4/1933 adm.
165  GARANIČ, Mikuláš: c. d., s. 4.

rok, ako to bolo napr. 10. mája 1934, keď spolu 
odohrali futbalový zápas na mestskom ihrisku 
v Spišskej Belej.162 15. júna 1935 vznikol Športový 
klub Liga (Š. K. Liga); o jeho založenie sa zaslúži-
li členovia miestneho 306. zboru Slovenskej ligy. 
Jeho predsedom bol agilný kultúrny a športový 
organizátor František Šilon. Na konci 30. rokov 
sa tento klub premenoval na Slovenský športo-
vý klub Spišská Belá (SšK Spišská Belá). V týchto 

Futbalové  družstvo v Spiš-
skej Belej. Archív TJ Slavoj 

v Spišskej Belej

kola, prevažne občania českej, ale aj slovenskej 
národnosti, usporadúvali pravidelné cvičenia, 
organizovali stretnutia svojich členov (tzv. zle-
ty). Podobné aktivity vyvíjal aj Orol, len jeho 
členská základňa bola iná.

Medzi najpopulárnejšie športy v medzivojno-
vom období patril futbal, ktorý sa rozvíjal od 20. 
rokov v Športovom klube Spišská Belá (ŠK Spišská 
Belá). Tento klub bol členom Slovenského futbalo-
vého zväzu, ktorý sa vytvoril 12. októbra 1919.161

V 30. rokoch 20. storočia v Spišskej Belej 
vznikli dva významné športové spolky. V r. 1931 
miestni nadšenci založili Beliansky Atletický Club 
– BAC, ktorý sa snažil rozvíjať športovú i kul-
túrnu činnosť. Vo futbale sa jeho členovia naj-
častejšie stretávali s Atletickým klubom Kežma-

dvoch spolkoch, resp. kluboch sa rozvíjal najmä 
futbal. Oba zanikli po skončení druhej svetovej 
vojny r. 1945.163 

Šport organizovali a rozvíjali aj miestni ro-
botníci. Robotnícka mládež založila na začiatku 
roku 1922 Federatívnu robotnícku telocvičnú jednotu 
– FRTJ. Jej stanovy schválil minister s plnou mo-
cou pre správu Slovenska 1. decembra 1922. Za 
predsedu bol zvolený Ľudovít Fodor. V jej rám-
ci aktívne pracoval oddiel Spartakových skautov 
práce. Okrem športových aktivít jeho členovia 
hrávali ochotnícke divadlo. Táto robotnícka jed-
nota mala problémy s existenciou, pretože pod 
vplyvom komunistickej strany propagovala ko-
munistické myšlienky odporujúce politickému 
zriadeniu prvej ČSR. Preto bola r. 1923 zrušená. 
Obnovená však bola už r. 1926 v dôsledku spoje-
nia viacerých komunistických športových a telo-
výchovných spolkov a pôsobila do októbra 1938.

Robotníci v septembri 1932 založili Športový 
klub Pokrok. Väčšinou hrával futbal, napr. 7. má-
ja 1933 (v nedeľu) popoludní sa jeho futbalisti 
na ihrisku v Spišskej Belej stretli s klubom S. K. 
Smokovec.164 Športový klub Pokrok zanikol tiež 
v októbri 1938.165
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Po vojne

Mesto sa v prvých jarných mesiacoch prebera-
lo z vojnových útrap a pokúšalo sa zorientovať 
v nových podmienkach. V Spišskej Belej totiž 
zostalo po evakuácii v januári 1945 len málo 
nemeckých rodín. Tie sa začali postupne vra-
cať v apríli a máji, ale tu už panovali iné pome-
ry. Okresný národný výbor v Kežmarku vydal 
8. júna 1945 obežník č. 1, v ktorom boli pokyny 
pre MNV a stanice národnej bezpečnosti (NB), 
aby dbali na to, že Nemci, ktorí sa vrátili, musia 
sa zaregistrovať na stanici NB a národné výbory 
mali zamedziť navrátilcom usadiť sa vo svojich 
domoch. V nich už neraz bývalo slovenské oby-
vateľstvo, alebo začali slúžiť pre iné účely, ako 
napr. domy na Zimnej ulici č. 163 a 164 bývalých 
majiteľov Schmeisza a Sauter-Koppa a na Letnej 
ulici č. 128 a 129, bývalý pivovar Reich, na kto-
ré si robila nárok komunistická strana a červená 
garda.1 Nemeckí muži boli preto zhromaždení 
v sústreďovacom tábore v Kežmarku a ostatné 
nemecké obyvateľstvo bolo umiestnené v býva-
lom Szimoniszovom pivovare v Spišskej Belej, 
prípadne v pracovnom tábore v Huncovciach.

Od mája 1945 začala pri národnom výbo-
re pracovať preverovacia komisia, ktorú tvori-
li Ján Ozábal, predseda komisie a súčasne sta-
rosta obce, Ján Kraus, Jakub Olekšák a Vojtech 
Danielčák, zo strany úradu bol členom komisie 
aj Ján Somora ako referent komisie. Jej úlohou 
bolo preveriť štátnu a politickú spoľahlivosť kaž-
dého jednotlivca v Spišskej Belej a vystaviť mu 
patričné osvedčenie. Ako ukazujú zápisnice tej-
to komisie, väčšina spišskobelianskych Nemcov 
preverením neprešla a bola označená ako ne-
spoľahlivá. Muži, ktorí boli v jednotkách SS, boli 
odovzdaní súdnemu konaniu.2 V jeseni 1945 
pracovala pod názvom užšia komisia MNV, kto-
rú tvorili Ján Ozábal ako jej predseda, Ján Bogár, 
Lukáš Slodičák, Jakub Olekšák a Viktor Sviecho-
vič. V priebehu roka sa táto komisia postupne 
menila a dopĺňala. O preverenie štátnej a politic-
kej spoľahlivosti mohli požiadať aj slovenskí ob-
čania mesta. Tí, ktorí to z rôznych dôvodov uro-
bili, boli uvedení na vyhláške MNV, ktorá bola 
vyvesená na viditeľnom mieste, a každý občan 
sa k nim mohol do ôsmich dní vyjadriť. Málokto 
z miestnych Nemcov prešiel previerkami komi-
sie. Tí, ktorí boli označení ako nespoľahliví, boli 

1  Pozri ŠA LE, pobočka Poprad: fond MNV Spišská 
Belá, spisy 1-829/1945. Žiadosť o pridelenie býva-
lých nemeckých domov pre účely strany zo dňa 3. 
2. 1945.

2  Tamže, Zápisnice preverovacej komisie národného 
výboru v Spišskej Belej.

3  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-
ná od 1. januára 1962, s. 36.

Vo víre politických udalostí a verejná správa  
po roku 1945 do súčasnosti

Zápisnica preverovacej komisie miestneho národného  
výboru z 21. 11. 1945. ŠA LE, pobočka Poprad

tak určení na odsun do Nemecka. Zo Spišskej 
Belej odišlo okolo 850 Nemcov, najviac v dňoch 
9. – 10. mája 1946.3

15. decembra 1945 bol pôvodný národný vý-
bor zrušený a na krátky čas bola na jeho miesto 
zriadená správna komisia, ktorú tvorili Ján So-
mora, vedúci úradu MNV, ktorý ako dlhoroč-
ný notár mal najlepší prehľad o písomnostiach 
a vôbec o všetkých záležitostiach mestskej agen-
dy, predseda DS Jakub Olekšák a predseda KSS 
Ján Bogár.

Prvé povojnové roky boli rokmi konsolidá-
cie mesta. Jednou z kontroverzných a zložitých 
úloh, ktoré priniesla táto revolučná doba, bolo 
riešenie otázky majetku Nemcov. Zložitá úloha 
to bola preto, lebo šlo o majetok ľudí, s ktorými 
slovenské obyvateľstvo mesta žilo celé generá-
cie, hoci nie vždy v ideálnych vzťahoch. Aj keď 
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sa vzájomné vzťahy výrazne naštrbili v rokoch 
vojny, nebolo ľahké rozhodnúť, čo urobiť a ako 
naložiť s majetkom a najmä domami, o ktoré 
prejavovali záujem predovšetkým chudobní ob-
čania zo susedných dedín – z Lendaku, z celého 
Zamaguria a Ždiaru. Zložité to bolo aj preto, že 
spišskobelianski Nemci boli ešte stále v Spišskej 
Belej, prípadne v neďalekých pracovných tábo-
roch. Úlohou prideľovania domov a poľnohos-
podárskeho majetku bola poverená poľnohos-
podárska a bytová komisia národného výboru. 
Pod národnú správu boli dané výrobňa likérov 
firmy Kleinberger a syn, ktorá bola arizovaná 
a jej majitelia sa už nevrátili, nemecké výrobne 
na výrobu liehovín Mátz a Gréb, výrobňa sódo-
vej vody a mlyn A. Buchallu a pivovar expono-
vaného Nemca A. Reicha, ktorý bol pretvorený 
na konzervárenský závod Zvara na spracovanie 
lesných plodín a ovocia.4

V marci 1946 sa konali prvé voľby do miest-
neho národného výboru po skončení vojny. Sú-
perili dve politické strany komunistická a de-
mokratická. V tomto čase sa politický zápas 
medzi najsilnejšími politickými stranami odo-
hrával v ostrej podobe na celom Slovensku. 
V Spišskej Belej získala DS 821 hlasov a tým aj 21 
mandátov, KSS 354 hlasov a tým 9 mandátov. Do 
miestneho národného výboru sa dostali za DS: 
Jakub Olekšák, Lukáš Slodičák, Bohumil Heř-
man, ktorého neskôr nahradil Jozef Žemba, On-
drej Krempaský, Alojz Bokeš, František Babjak, 
Ján Štefaniak, Ondrej Kovalčík, Anton Michlík, 
Pavol Hrobák, Roman Vaverčák, Ján Britaňák, 
Michal Pitoňák, Michal Porubovič, Jakub Kaňa, 
Emil Trembáč, Jakub Kovalčík, Štefan Kniezner, 
Ján Novák, Jakub Kalafut a Štefan Vaverčák. Za 
KSS boli do MNV zvolení: Gustáv Drenčeny, 
Štefan Vnenčák, Mária Pahoňová, Ján Antoška, 
Pavol Michalík, Ján Bogár, Gregor Mlak, Jozef 
Pisarčík a Štefan Plučinský. Predsedom MNV 
sa stal Jakub Olekšák za DS, 1. podpredsedom 
Lukáš Slodičák (DS), 2. podpredsedom Gustáv 
Drenčeny (KSS).5 

Voľby do Ústavodarného zhromaždenia, kto-
ré sa uskutočnili 26. mája 1946, ukázali, že pre-
važne roľnícke obyvateľstvo Spišskej Belej má 
väčšiu dôveru v Demokratickú stranu. Z 1354 
hlasov získala DS 930 hlasov, KSS 378 hlasov 
a nové strany – Strana slobody 19 hlasov a Stra-
na práce 15 hlasov. Na Slovensku zvíťazila DS, 

v celoštátnom meradle však zvíťazili komunisti. 
Do roku 1948 sa už súperenie komunistov s ne-
komunistickými politickými stranami nezasta-
vilo, ale naberalo na obrátkach. V zápasoch ne-
chýbali politické diskreditácie, nedemokratické 
mocenské rozhodnutia a i. Vidiek tieto zápasy 
neprežíval až tak intenzívne, ako to bolo vo vr-
cholovej politike, ale keď komunistický pred-
seda vlády ČSR Klement Gottwald vyhlásil 25. 
februára 1948, že prezident republiky Edvard 
Beneš prijal demisiu nekomunistických minis-
trov československej vlády a podpísal menova-
cie dekréty nových členov vlády, začali sa v kra-
jine utvárať akčné výbory Národného frontu. 
Takýto sa vytvoril z iniciatívy komunistov aj 
v Spišskej Belej. Ten vymenoval miestnu správ-
nu komisiu. Miestny národný výbor, ktorý vzi-
šiel z volieb v r. 1946, odstúpil. Zanikli aj všetky 
komisie MNV v Spišskej Belej.

Miestna správna komisia v meste mala 8 čle-
nov. Tvorili ju: Ján Bogár, ktorý sa stal jej predse-
dom, Juraj Pisarčík, ten bol podpredsedom, Ján 
Somora ako vedúci úradu miestnej správnej ko-
misie, Ondrej Pavlarčík, Gustáv Dúbravský, Jo-
zef Jirásek ml., Jozef Kovalčík ml., Pavol Hrobák 
a Albert Andráš. MSK vytvorila len jednu komi-
siu – zásobovaciu, na čele ktorej stál Ján Bogár. 
Jej členmi boli Ondrej Pavlarčík, Albert Andráš, 
Ján Lenart za Jednotný zväz slovenských roľní-
kov, a Viktor Sviechovič.

Po komunistickom prevrate vo februári 1948 
a 50. roky v Spišskej Belej

V decembri 1948 vstúpil do života zákon SNR 
o zriadení Tatranského národného parku. V sú-
vislosti s politickým životom v meste tento zá-
kon vystavil skúške nové vedenie obce, ktoré 
súhlasilo s odovzdaním 4163 ha pôdy z chotára 
Spišskej Belej TANAP-u. Obyvatelia sa neradi 
zmierovali s myšlienkou, že mesto stratí veľkú 
časť svojich majetkov, v ktorých boli zahrnuté  
lesy, ale aj horské pasienky, výdatne využívané 
pri chove hovädzieho dobytka i oviec.

Na začiatku roku 1950 bol Ján Bogár zvole-
ný do funkcie predsedu Okresného národného 
výboru v Kežmarku, a tak na miesto predse-
du MNV na krátku dobu nastúpil Jozef Pisar-
čík, ktorého od konca mája 1950 nahradil Albert 
Andráš. 8. marca 1950 vyšlo vládne nariadenie 
č. 14/1950 o organizácii miestnych národných 
výborov. Spišská Belá s počtom 3250 obyvate-
ľov spadala do kategórie č. III, čo znamenalo, 

4 Tamže, s. 37.
5  Tamže, s. 40.
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že MNV má mať radu MNV s deviatimi členmi 
vrátane predsedu MNV.

Začiatkom júna 1950 bolo zloženie MNV 
v Spišskej Belej takéto: na jeho čele stál ako 
predseda Albert Andráš a vedúcim úradu zostal 
i naďalej Ján Somora. 1. námestníkom predsedu 
sa stal Gustáv Dúbravský, ktorý bol členom rady 
MNV, ako aj ďalší funkcionári. K nim patril La-
dislav Letrik, 2. námestník predsedu, František 
Krišák – technický referent, Jozef Kovalčík – hos-
podársky referent, Jozef Pisarčík ako vyživovací 
a zásobovací referent, Mária Kuzejová referent-
ka pre sociálnu starostlivosť a Michal Hudaček 
– referent pôdohospodárstva. Na MNV boli ešte 
jeho zamestnanci: Anton Chovan – účtovník, 
Agnesa Slodičková – pokladníčka, Jakub Pito-
ňák – lesný manipulant, Ján Krejnus – mestský 
gazda a Ján Pitoňák – bytový referent. K nim sa 
priraďoval aj Juraj Pisarčík – predseda miestne-
ho komunálneho podniku. Koncom roku sa pri 
MNV vytvorilo 11 komisií, ktoré mali na sta-
rosti jednotlivé oblasti mestského života. Bola 
to komisia pre veci ľudové, plánovacia komisia, 
komisia pre veci vnútorné a bezpečnostné, pre 
školstvo, osvetu a telovýchovu, pre sociálnu sta-
rostlivosť, pre vnútorný obchod a výživu, zdra-
votná komisia, finančná, hospodárska, pôdo-
hospodárska a technická komisia.6

Na začiatku 50. rokov sa organizačné zlože-
nie MNV ešte veľmi nelíšilo od podôb predchá-
dzajúcich obecných úradov a ich komisií. Tie 
vznikali dlhodobejšie a reflektovali na potreby 
mesta, preto ani po komunistickom prevrate v 
r. 1948 sa MNV radikálne nepretvoril. Organi-
začné zmeny nastali až neskôr. Zásadná zmena, 
ktorá sa predsa len realizovala, bola v tom, že do 
MNV sa už nedostali príslušníci inej politickej 
strany ako komunistickej. Príležitosť mali ne-
straníci, ale tí nemohli zastávať vedúce funkcie 
v meste. Po komunistickom prevrate Demokra-
tická strana bola zrušená, zrušená bola aj Stra-
na práce, ktorá od svojho vzniku prešla viacerý-
mi názvoslovnými zmenami, kým bola v marci 
1948 zrušená. Popri KSS zostala len Strana slo-
body, vo voľbách v r. 1946 v Spišskej Belej získala 
19 hlasov, ale o nej na začiatku 50. rokov v pod-
state veľa ľudí ani nevedelo. V meste nemala 
žiadne voličské zázemie a zrejme by to bolo aj 
zbytočné, lebo komunisti by jej neumožnili žia-
den rozvoj. Komunistická strana, ktorá už mala 
mocenský monopol, ju tolerovala len ako stra-
nu do počtu, ktorá jej pomohla smerom navonok 
prezentovať pomery v Československu ako de-
mokratické a politicky pluralitné.

Najvyťaženejšou komisiu MNV bola v 50. 
rokoch pôdohospodárska komisia, čo súvise-
lo s kolektivizáciou poľnohospodárstva. Jej úlo-
hou bolo založenie JRD, jeho kontrolovanie, po-
moc pri problémoch, ktorých bolo viac ako dosť, 
a potom v spolupráci s vyživovacou komisiou 
aj starosť o to, aby pre verejné zásobovanie tak 
JRD, ako aj súkromne hospodáriaci roľníci odo-
vzdávali predpísané kontingenty načas a bez 
problémov. Ako prezrádza zápis obecného kro-
nikára Otta Kňazovického, učiteľa na dôchodku, 
ktorého Mestský národný výbor v Spišskej Belej 
poveril vedením kroniky po smrti predchádza-
júceho kronikára Júliusa Danča v r. 1975, mal na 
začiatku 50. rokov veľa práce aj tzv. dôvernícky 
odbor MNV. Bol to odbor, úlohou ktorého bolo 
sledovať činnosť nepriateľov socializmu a so-
cialistickej spoločnosti, neplničov kontingen-
tov, nespokojencov, ktorí pochádzali najmä z ra-
dov roľníkov, tých, ktorí poburujú a kritizujú, 
a nahlásiť ich, aby s nimi mohli urobiť poriadok 
MNV a štátne represívne zložky. Kronikár Kňa-
zovický o tom napísal: „Práca dôverníckeho odbo-
ru pri MNV na tomto úseku urobila veľa užitočnej 
práce pre spoločnosť. Účinne bojoval proti rôznym 
špekulantom, priekupníkom i zlomyselnej šuškande. 
Ostro sledoval i pokusy o rozkrádanie socialistické-
ho vlastníctva. Pranieroval príživníkov a rozkráda-
čov...“7 Členovia dôverníckeho zboru boli škole-
ní, ako odhaľovať týchto „záškodníkov“.

Obvinenie z nepriateľstva voči ľudovode-
mokratickému štátu bolo v tom čase vážnym 
obvinením a nieslo so sebou aj vážne dôsled-
ky. V tom čase komunisti v celoštátnom me-
radle likvidovali všetkých svojich skutočných 
i vymyslených protivníkov a nezastavili sa ani 
pred fyzickou likvidáciou vlastných a najvyššie 
postavených funkcionárov, akým bol napr. ge-
nerálny tajomník ústredného výboru strany 
Rudolf Slánsky, alebo zo Slovákov Vladimír 
Clementis a mnohí iní. Ani v Spišskej Belej ne-
chýbali zastrašovacie metódy, a to najmä v sú-
vislosti s problémami, s ktorými sa stretávalo 
zakladanie JRD a s tým spojená nechuť roľníkov 
doň vstupovať.

Pravda, malé mesto, akým Spišská Belá ne-
sporne bola, nedávalo i napriek mnohým kon-
fliktom také možnosti na radikálne vysporiada-
nie sa so svojím protivníkom a odporcom, ako 
veľká politika. V malom mestečku fungovali tak 

6  Tamže, s. 64 – 65.
7  Tamže, s. 67.
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ako na dedinách vnútorné morálne normatívy, 
ktoré do istej miery korigovali správanie sa aj 
tých najväčších miestnych radikálov ľavicovej či 
predtým pravicovej orientácie. V malom meste 
sa poznal každý s každým a nebolo jednoduché 
celkom beztrestne zlikvidovať, odstaviť kohosi 
z miestnej komunity. V tejto súvislosti treba po-
znamenať, že mestská či dedinská spoločnosť sa 
vedeli vyrovnať s tými, ktorí narúšali všeobecne 
prijaté normy správania a konania. Pravda, ak 
nešlo o najzávažnejšie trestné činy, ktoré podlie-
hali vyššej právnej inštancii. V Spišskej Belej na 
to mali miestnu obecnú väznicu – šatľavu, kto-
rá fungovala až do roku 1950, mala 2 miestnosti 
v pivničných priestoroch MNV. Do nej boli za-
tváraní tí, ktorí sa prehrešili proti miestnym pra-
vidlám, ak ich skutok neprekročil trestnoprávnu 
hranicu a nespadali už do kompetencie polície, 
prokuratúry a súdov. Zatvorenie do obecnej šat-
ľavy bolo spojené predovšetkým s morálnym 
odsúdením vinníka. Aby účinok trestu bol vý-
raznejší, na slobodu ho púšťali v nedeľu, v čase, 
keď veriaci vychádzali z kostola.

Nové politicko-spoločenské pomery v štáte 
už nepotrebovali takúto samosprávnu a samo-
regulovaciu funkciu mesta, preto bola v Spišskej 
Belej šatľava zrušená. Z úsporných dôvodov bola 
zrušená obecná polícia, ktorá mala 6 členov.

Ak môžeme povedať, že na vidieku sa vo 
všeobecnosti uskutočňovali zmeny menej ra-
dikálnym spôsobom a mali charakter relatív-
ne postupných zmien, ktoré síce reflektovali 
nové pomery, ale ich okamžite nekopírovali, tak 
po februárovom komunistickom prevrate sa to 
v ideologickej oblasti nedá povedať. Strach, kto-
rý zavládol v čase veľkých politických procesov 
s cirkevnými predstaviteľmi, s „reakčnými bur-
žoáznymi živlami“, s „buržoáznymi naciona-
listami“, s „nepriateľmi v rámci strany“, s „ku-
lakmi“ a inými, spôsobil, že funkcionári aj na 
úrovni mesta a dediny hľadali spôsoby, ako do-
kázať svoju lojálnosť s režimom. Spôsobov bolo 
veľa a jedným z nich bolo preukázanie, že sa sto-
tožňujú s vládnucou ideológiou a rešpektujú jej 
modly. Na začiatku 50. rokov to bolo premeno-
vávanie miest, ulíc, ba i tatranských končiarov 
menami komunistických vodcov. Tak namiesto 
Zlína bol Gottwaldov, namiesto Gerlachovského 
štítu bol Stalinov štít a v Spišskej Belej namiesto 
pôvodných názvov ulíc Zimnej a Letnej vznikli 
ulice s novými názvami: Zimná ulica bola pre-
menovaná od čísla 1 po číslo 61 na Stalinovu 
ulicu, od č. 77 po č. 93 na Partizánsku ulicu, od 
č. 184 po č. 244 na Gottwaldovu ulicu, od č. 245 
po č. 277 na Ulicu kapitána Nálepku, od č. 278 po 
č. 297 na Moskovskú ulicu, od č. 298 po č. 312 na 

Spišská Belá v roku 1954. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Ulicu SNP a od č. 64 po č. 76 na Dukelskú ulicu. 
Zimnou ulicou zostala len časť tiahnuca sa popri 
potoku. To isté sa stalo aj s Letnou ulicou. Od č. 2 
po č. 41 bola premenovaná na Leninovu ulicu, 
od č. 43 po č. 99 na Ulicu Viliama Širokého a len 
časť popri potoku ostala Letnou ulicou. 

V r. 1951 sa mesto rozhodlo pre stavebné 
úpravy budovy MNV, ktorá bola dovtedy jedno-

V r. 1954 vznikli komisie: pôdohospodárska 
(predseda Tomáš Pisarčík), finančno-rozpoč-
tová (predseda Jakub Mešar), školská a osveto-
vá (predseda Karol Námer), zdravotná komi-
sia (predsedníčka Mária Mlaková), komisia pre 
miestne hospodárstvo (predseda František Šper-
ka), zásobovacia komisia (predseda Viktor Svie-
chovič). Aj v novom zložení mala najviac a naj-

poschodovou a prikrytá šindľom. Sedlovú stre-
chu nahradili rovnou a znížili murovaný štít, 
ktorý smeroval do cesty. Z pamiatkového hľa-
diska bol to necitlivý krok, ktorý rušivo zasiahol 
do historického vzhľadu jadra mesta, zo staveb-
ného hľadiska šlo o dlhotrvajúcu rekonštrukciu, 
ktorá prebiehala ešte aj v r. 1954.

V r. 1954 sa konali voľby do národných vý-
borov všetkých stupňov. Podľa zápisu sa ich zú-
častnilo 99,2 % oprávnených voličov. Samozrej-
me, zvíťazila v nich komunistická strana, ale iný 
výsledok sa teraz, ako i v nasledujúcich desať-
ročiach, ani nedal očakávať. Po voľbách nastali 
zmeny aj na MNV v Spišskej Belej, a to v per-
sonálnej i organizačnej oblasti. Novým predse-
dom sa stal Ján Brejka, Emil Trembáč námestní-
kom predsedu, Ján Pitoňák tajomníkom MNV. 
Vojtech Oskár, Michal Pitoňák, Jozef Marek a Jo-
zef Pisarčík boli členmi rady MNV. Zvolení boli 
predsedovia a členovia stálych komisií MNV. 
Teraz ich už bolo menej ako v predchádzajúcich 
rokoch, čo bolo predmetom kritiky občanov. Tí 
upozorňovali, že pri MNV je príliš veľa komisií 
a v nich sú tí istí ľudia, ktorí nakoniec ani nesta-
čia na všetku prácu.

ošemetnejšej práce pôdohospodárska komisia. 
Stranícke a štátne orgány tlačili MNV, a teda aj 
komisiu, aby sa miestne JRD čím skôr rozrást-
lo a pretvorilo na celoobecné, lebo v meste ešte 
stále bolo 535 súkromne hospodáriacich roľní-
kov, ktorí o JRD nechceli ani počuť. Členovia 
komisie sa o to snažili, ale výsledky JRD vtedy 
ešte ničím nepresvedčovali o úspešnosti takého 
rozhodnutia pre samotného roľníka. Na príkaz 
ONV v Kežmarku bola v Spišskej Belej založe-
ná ešte komisia pre zveľaďovanie obce. Bola to 
dobre myslená vec, lebo komisia sa mala posta-
rať o skrášlenie mesta a jeho verejných priesto-
rov prostredníctvom brigád občanov a škôl. Ako 
však prezrádza zápis v obecnej kronike na strane 
102, úprava verejných priestorov neustále viazla, 
zhoršovalo sa aj prostredie v okolí konfiškova-
ných a pridelených domov po bývalých nemec-
kých spoluobčanoch. Tie sčasti obývali prisťaho-
valci z chudobnejších obcí a o pridelené domy 
a ich okolie sa ani zďaleka nestarali tak, ako to 
robili pôvodní majitelia a ako na to boli zvyknu-
tí Spišskobeľania. Tí na MNV neraz kriticky po-
ukazovali, že centrum mesta – jeho hlavná ulica, 
ktorá mala byť reprezentačnou vizitkou mesta, 

Komisia Mestského 
národného výboru 
v Spišskej Belej pre 
sčítanie obyvateľstva.
Archív Mestského úra-
du v Spišskej Belej



241Vo víre politických udalostí a verejná správa po roku 1945 do súčasnosti

neponúkala veľa priestoru na chválu mestu a je-
ho obyvateľov.

Voľby do národných výborov (MNV, okresný 
národný výbor, krajský národný výbor a SNR) 
sa v r. 1957 riadili podľa § 48 zákona o voľbách. 
Podľa neho vznikla volebná komisia, ktorá mala 
7 členov, 3 6-členné okrskové volebné komisie 
a 37 4-členných obvodných volebných komisií. 

v medzivojnovom období – dosiahnuť poriadok 
v meste a zaistiť, aby samotní občania priloži-
li ruku k dielu a svoje mesto skrášlili. V r. 1958 
rozhodli na MNV zaviesť pre každého obča-
na Budovateľský preukaz. Ten mali občania nosiť 
a dať si doň zapísať všetky činnosti, ktoré urobi-
li v prospech mesta, a naopak, ak od mesta nie-
čo žiadali, mali predložiť uvedený preukaz a ich 
požiadavka sa mala vybaviť podľa toho, koľko 
a akých zápisov v ňom mali. Zdá sa, že tento ná-
pad mal pozitívnu odozvu. V jarnej upratovacej 
akcii v Spišskej Belej tak upravili 3 miestne par-
ky. Ďalšie úpravy – aj v kúpeľoch –, však urobili 
žiaci základných škôl so svojimi učiteľmi. 

V r. 1960 sa uskutočnila územná reorganizá-
cia Československa a 12. júna 1960 sa uskutočni-
li ďalšie voľby do národných výborov. Predse-
dom sa stal Emil Majerčák, podpredsedom Ján 
Bogár a tajomníkom MNV Peter Fronko. Radu 
MNV tvorili Ján Ridzik, predseda JRD, Viktor 
Božek, vedúci pridruženej výroby pri MNV, 
Emil Trembáč, robotník ČSTP, Pavol Bizub, ro-
botník ČSTP, Albert Andráš, predseda dedin-
skej organizácie KSS a vtedy už dôchodca, Vik-
tor Sviechovič, dôchodca, Jakub Mešár, riaditeľ 
Československej tabakovej továrne, závod Spiš-
ská Belá, a Žofia Kutarňová, členka JRD. Nový 
MNV mal 35 poslancov, ktorí pracovali v devia-
tich komisiách MNV. 

60. až 80. roky 20. storočia a Spišská Belá

V r. 1961 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva, 
ktoré ukázalo, že v Spišskej Belej žilo 4062 oby-
vateľov, z ktorých 297 pracovalo v poľnohospo-
dárstve a 1410 v priemysle.8 Význam Spišskej 
Belej v lokálnom meradle vzrástol v r. 1963, keď 
sa stala matričným strediskom aj pre Krížovú 
Ves, Bušovce, Podhorany a Toporec. 

Voľby do národných výborov v r. 1964 potvr-
dili vo funkcii predsedu MNV Emila Majerčá-
ka. Zanikla funkcia podpredsedu MNV, zostala 
len funkcia tajomníka, ktorým bol Peter Fronko. 
Radu MNV okrem oboch uvedených funkcioná-
rov tvorili Ján Bogár, Jakub Mešár, Ján Ridzik, 
Pavol Bizub, Viktor Božek, Jozef Labis, Emil 
Trembáč st., Július Michalík a Žofia Kutarňová.

Spišskobeľanov od zrušenia štatútu mesta 
trápila pozícia Spišskej Belej ako veľkej dediny. 
Predseda MNV Emil Majerčák navrhol na za-
sadnutí rady MNV, aby zvážili, či nepožiadať 
ONV o znovupridelenie štatútu mesta. Stretol 
sa s patričným pochopením a súhlasom, lebo to 8  Tamže, s. 152.

Prvomájový sprievod mestom. Archív Mestského úradu
v Spišskej Belej

Do volieb bola postavená jednotná kandidátka 
Národného frontu, ktorá jasne zabezpečila roz-
hodujúci vplyv KSS na výsledok volieb.

V Spišskej Belej sa stal novým predsedom 
MNV Ján Bogár, ktorý už mal skúsenosti aj 
z riadenia ONV v Kežmarku. Jeho námestní-
kom sa stal Ján Brejka a za tajomníka MNV bol 
zvolený Emil Majerčák. Radu MNV tvorili Emil 
Trembáč, Jozef Pisarčík, Pavol Bizub, E. Tomala, 
Viktor Sviechovič a Žofia Blaščáková.

Tak ako sa v 50. rokoch trápili so správou 
mesta predchádzajúce národné výbory, tak sa 
trápil aj posledne zvolený MNV. V Spišskej Be-
lej sa nedarilo to, na čo boli občania zvyknutí 



242 Vo víre politických udalostí a verejná správa po roku 1945 do súčasnosti

bola záležitosť, ktorá sa týkala každého Spišsko-
beľana a jeho hrdosti. Tak bol spracovaný návrh 
so zdôvodnením pre ONV v Poprade, aby Spiš-
skej Belej bol priznaný štatút mesta, ktorý mala 
do roku 1944 a ktorý jej bol odobratý za Sloven-
ského štátu zákonom 171/1943 Sl. z.

V nasledujúcom roku sa Spišská Belá vyspo-
riadala s povojnovým dedičstvom. Rada MNV  

záujem o dianie aj na lokálnej úrovni a chuť 
prispieť k skvalitneniu života, práce, životných 
podmienok. Spišská Belá a jej obyvatelia neboli 
výnimkou. Prijímali s nádejou zmeny, ktoré sa 
odohrávali najmä v priebehu roka 1968, o tom 
však obecná kronika mlčí, lebo riadky o pome-
roch v Spišskej Belej v tomto roku písal kronikár 
v čase tvrdej normalizácie a jeho hodnotenie sa 

9  Tamže, s. 204.

24. marca 1965 odsúhlasila, aby boli predané ro-
dinné domy – konfiškáty, ktoré boli vo vlastníc-
tve mesta a obhospodarovala ich domová sprá-
va MNV. Išlo o 17 domov, ktoré mesto už len 
zaťažovali. V tom čase sa rozrastala družstev-
ná výstavba bytov, ktorá bola pre mladé rodi-
ny atraktívnejšia ako rekonštrukcie starých do-
mov. Tú MNV podporoval, lebo v polovici 60. 
rokov sa začal prejavovať trend odsťahovávania 
sa mladých ľudí do blízkeho Kežmarku alebo do 
okresného mesta Poprad, kde bolo ľahšie získať 
byt a poruke bolo aj zamestnanie. Odchod mla-
dých ľudí nebol pre Spišskú Belú dobrým zna-
mením. Vrásky predstaviteľom mesta vyvolá-
val o dva roky neskôr plán ONV nasťahovať do 
Spišskej Belej 18 rómskych rodín, čo predstavo-
valo 205 nových problémových obyvateľov. Spiš-
skobeľania sa tomu bránili, lebo mali zlé skúse-
nosti s Rómami, ktorí tu už žili. I napriek nevôli 
mesta tu boli tieto rodiny umiestnené. 

Aktivity hospodárskeho charakteru vzrástli 
na konci 60. rokov. Súviseli aj s uvoľnením spo-
ločensko-politických pomerov v krajine. Náznak 
demokratizácie v komunistickom režime doká-
zal vyburcovať ľudí z letargie a prebudiť v nich 

nieslo v súlade s materiálom Poučenie z krízové-
ho vývoja v strane a spoločnosti, ktorý KSČ vyda-
la po príchode vojsk Varšavskej zmluvy a oku-
pácii Československa, keď začala proces tzv. 
normalizácie. Po príchode sovietskych vojsk 
do Československa zavládlo všeobecné rozča-
rovanie, ktoré v Spišskej Belej ľudia prejavili aj 
verejne, napr. nápismi na múroch a na plotoch 
odsudzujúcimi okupáciu krajiny, streľbu do ne-
vinných ľudí a podobne. Aj v niektorých pracov-
ných komisiách MNV vznikli návrhy reagovať 
na situáciu aspoň rezolúciou, ktorá by okupáciu 
odmietla. Bližšie správy, čo sa vlastne deje, pri-
nášali domov tí Spišskobeľania, ktorí pracovali 
mimo mesta. O nich kronikár napísal: „Určité 
problémy robili občania, ktorí za prácou odchádza-
li po okrese a dovážali často nepodložené, zlomyseľné 
správy. Živly, neprajúce nášmu zriadeniu, mali mož-
nosť ešte posledný raz podrývať konsolidovanosť po-
merov nášho štátu...“9 Nádej na demokratizáciu 
pomerov v Československu zhasla v jeseni 1968 
a definitívne v nasledujúcich rokoch. Od októb-

Výstavba výbojkového 
osvetlenia mesta v roku 
1965. 
Archív Mestského 
úradu v Spišskej Belej
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ra 1968 bola v meste zavedená služba inšpektora 
verejného poriadku, ktorá mala nielen bezpeč-
nostný, ale aj politický podtón. Vo februári 1969 
sa museli funkcionári MNV zúčastniť týždenné-
ho politického školenia, kde preberali politickú 
situáciu v Československu tak, ako ju vysvetľo-
valo nové, husákovské vedenie KSČ a dozvedeli 
sa, čo od nich strana požaduje. 

republiky Mesto 25. výročia oslobodenia Sovietskou 
armádou, ktoré na Bratislavskom hrade prebral 
z rúk predsedu vlády SSR Petra Colotku pred-
seda MsNV Emil Majerčák. Mesto sa hrdilo aj 
návštevou najvyšších predstaviteľov KSČ a vlá-
dy ČSSR na oslavách 700. výročia udelenia mest-
ských práv. Vládnu delegáciu viedol na oslavy 
podpredseda federálnej vlády ČSSR Ján Gregor.

10  Tamže, s. 222 – 223.

Členovia Mestského národného výbo-
ru v Spišskej Belej: V. Božek, O. Kňa-

zovický, Ing. V. Klein, E. Sviecho-
vičová, J. Fried, V. Pisarčík; sediaci: 

E.Trembáč, J. Bogár, E. Majerčák 
(predseda MsNV), P. Fronko (tajom-

ník MsNV), P. Bizub. 
Archív 

Mestského úradu 
v Spišskej Belej

V roku 1970 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľ-
stva. Spišská Belá mala k 1. decembru 1970 4454 
obyvateľov, z nich 2224 mužov a 2230 žien. Sle-
dovala sa aj veľkosť rodín. Ukázalo sa, že tu žije 
323 (28,5 %) rodín s 1 – 2 členmi, 392 (34,8 %) 
s 3 – 4 členmi, 290 (25,7 %) rodín s 5 – 6 členmi 
a 123 (10,9 %) rodín s viac ako 7 členmi domác-
nosti. Z celkového počtu žilo v Spišskej Belej 
4408 Slovákov, 13 sa prihlásili k nemeckej ná-
rodnosti, 3 k poľskej, 5 k maďarskej a 7 k rusín-
sko-ukrajinskej národnosti. V meste oficiálne re-
gistrovali 118 Rómov.10 Konfesionálne pomery sa 
už nezisťovali, lebo komunistická strana nemala 
záujem o prebúdzanie konfesionálnych pocitov, 
a nakoniec, ani by sa získané údaje nezhodova-
li so skutočnosťou, lebo by ich ľudia s najväčšou 
pravdepodobnosťou pravdivo neuviedli. Chodiť 
do kostola a verejne sa prihlásiť ku ktorejkoľvek 
cirkvi znamenalo pre všetkých, ktorí nepraco-
vali manuálne, ohrozenie ich dovtedajšej exis-
tencie. V tomto roku dostalo mesto Spišská Belá 
vyznamenanie vlády Slovenskej socialistickej 

Ďalšou udalosťou, ktorá sa viazala k roku 1970, 
boli voľby do národných výborov. Spišskobeľania 
zvolili do pléna MsNV 42 poslancov. Predsedom 
MsNV zostal i naďalej Emil Majerčák, podpred-
sedom Ján Bogár (funkcia podpredsedu bola len 
úväzková, podpredseda nebol plne plateným 
funkcionárom MNV), tajomníkom sa stal Vojtech 
Gallik. Tí boli aj členmi rady MNV. Ďalšími člen-
mi rady sa stali Viktor Pisarčík, Ján Ridzik, Žofia 
Peštová, Ján Munka, Vincent Vadovský, Alžbeta 
Novoroľníková, Ján Vaverčák a Václav Kušion.

Mesto sa v tomto roku územne rozrást-
lo. Jeho súčasťou sa stali neďaleké Strážky ako 
mestská časť. Treba povedať, že sa rozrastalo aj 
hospodársky a istým spôsobom sa cez oblasť 
poľnohospodárstva v 70. rokoch rozrastal aj jeho 
územný dosah. Podobne sa tak stalo aj cez čin-
nosť matričného úradu, ktorý v r. 1978 slúžil už 
aj pre Bušovce, Podhorany, Toporec, Holumni-
cu, Ihľany, Jurské, Krížovú Ves a mal v evidencii 
11 500 obyvateľov ôsmich obcí.

70. roky sa niesli v znamení „konsolidačného“ 
úsilia i budovateľských aktivít mesta. Pre spome-
nutú prvú úlohu boli v r. 1974 zriadené 4 občian-
ske výbory, ktorých úlohou bolo zbieranie pod-
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kladov pre spracovávanie kádrových posudkov 
na občanov mesta, okrem toho mali organizovať 
občianske zveľaďovacie akcie, kontrolovať dodr-
žiavanie „socialistickej zákonnosti“.11 

Všetky nasledujúce voľby z politického hľa-
diska neznamenali žiadnu zmenu. Komunistic-
ký režim si cez jednotnú kandidátku Národné-
ho frontu zabezpečil zvoliteľnosť členov strany 
a na nižších stupňoch národných výborov pone-
chal veľkoryso aj niekoľko miest pre nestraníkov. 
Také boli pravidlá, ktoré platili na celom území 
Československa a Spišská Belá sa im nemohla 
vyhnúť. Samozrejme, že v dedinách a v malých 
mestách bol vytvorený väčší priestor, aby sa do 
vedenia dostali aj takí ľudia, ktorí okrem straníc-
kej legitimácie mali úctu svojich spoluobčanov. 
Vo voľbách v r. 1976 sa vo vedení mesta zme-
nil len podpredseda, stal sa ním Michal Oksoš, 
ale podstatnejšie zmeny nastali v rade MsNV. 
Okrem troch funkcionárov MsNV v nej boli Ing. 
Rudolf Vaverčák, František Chovanec, Alžbeta 
Novoroľníková, Pavla Bencíková, Teodor Kňa-
zovický a František Bočkaj. V štruktúre MsNV 
bol plánovací a finančný odbor, ktorý viedol Ju-
raj Pešta, správny odbor s vedúcim Františkom 
Pisarčíkom, odbor výstavby, miestneho hospo-
dárstva, obchodu, poľnohospodárstva, cestov-
ného ruchu a dopravy s vedúcim Imrichom Ur-
banom.12 Plénum MsNV tvorilo 42 poslancov, 
ktorí boli rozdelení do jedenástich komisií mest-
ského úradu.

Pri MsNV pracovali tri pomocné aktívy, kto-
rých cieľom bolo pomôcť pri zvládaní niektorých 
problémov, s ktorými sa stretávala každá správ-
na jednotka v Československu. Bol to zbor pre 
občianske záležitosti, ktorého pôvodným posla-
ním bolo nahradiť cirkev a cirkevné obrady v ro-
dinnom i spoločenskom živote. Objektívne tre-
ba povedať, že zbory pre občianske záležitosti, 
postavené na relatívne masovom členstve, pri-
spievali ku skultúrneniu dediny i mesta, k vy-
tváraniu dobrého vzťahu k jednotlivým oblas-
tiam umenia a kultúry, lebo vytvárali priestor 
pre umelecké aktivity občanov – pre spev, hud-
bu, prednes poézie, pre choreografiu, réžiu, scé-
nografiu a pod. Prioritne ich však socialistický 
rezort kultúry zriaďoval ako náhradu za cirkev-
né obrady – krst dieťaťa, sobáš i pohreb. Ďalším 
aktívom bol zbor pre riešenie cigánskych záleži-
tostí, ktorý v Spišskej Belej mal dosť práce, a pro-
tialkoholický zbor.

80. roky sa v socialistickom tábore začali poli-
tickou krízou v Poľsku. Aj keď spišskobeliansky 
kronikár túto udalosť zachytáva ako odsúdenia-

hodnú, medzi riadkami priznáva, že občania 
Spišskej Belej (a teda aj v celom Československu) 
to až tak odsúdeniahodne nevnímali: „Znepoko-
jujúce správy zo susedného Poľska prevažná časť na-
šich občanov triezvo hodnotila, prejavila svoju politic-
kú vyspelosť.“13 Nespokojnosť s komunistickým 
režimom v Československu existovala, hoci na 
začiatku 80. rokov sa našlo len málo odvážliv-
cov, ktorí by to dali verejne najavo. Zavedenie 
stanného práva v neďalekom Poľsku vnímali 
v Spišskej Belej citlivo, lebo šlo o udalosti, kto-
ré sa odohrávali pre Spišskobeľanov veľmi blíz-
ko. Naznačovali, že ani vývoj v Československu 
nemusí v nasledujúcich rokoch ísť tým smerom, 
ako si to želala komunistická strana. Napriek 
tomu sa tu ešte zmeny neudiali. 

Rok 1981 bol rokom volieb, ktoré sa uskutoč-
nili v júni, a v Spišskej Belej sa ich zúčastnilo 
100 % voličov. Treba však poznamenať, že neúčasť 
na voľbách mohla mať pre absentéra nepríjem-
né politické a iné dôsledky. Komunistická stra-
na dôsledne dbala o to, aby boli manifestáciou 
občanov, vyjadrujúcich podporu socialistického 
zriadenia. V obecných voľbách v Spišskej Belej 
bol Emil Majerčák opätovne potvrdený vo funk-
cii predsedu MsNV, podpredsedom sa stal Mi-
chal Goduš, tajomníkom Ing. Rudolf Vaverčák. 
Radu MsNV tvorili okrem uvedených troch 
funkcionárov Gregor Gallik, František Chova-
nec, Pavol Beskyd, Daniela Božeková, Eva Janu-
sová, Jozef Kapolka, František Bočkaj a Ing. Vla-
dimír Klein.14

Ďalšie komunálne voľby sa uskutočnili 23. 
– 24. mája 1986. Potvrdili doterajšie vedenie 
mesta. Malé zmeny nastali len v zložení rady 
MsNV, ktorú po voľbách tvorili Daniela Božeko-
vá, Eva Janusová, František Bočkaj, Vojtech Gal-
lik, Ladislav Hozza, Pavol Britaňák, Ing. Pavol 
Sabol a Pavol Hrobák.15 Poslanci boli rozdelení 
do desiatich komisií. Každá z nich mala svoj-
ho predsedu a tajomníka. Pri MsNV v Spišskej 
Belej pracovali od r. 1986 tieto komisie: finanč-
ná – predsedníčkou bola Ing. Amália Danišová 
a tajomníčkou Helena Papanová; komisia miest-
neho hospodárstva, bytová a komisia dopravy 
– predsedom sa stal Tibor Novoroľník, tajom-
níkom Michal Pješčák; komisia obchodu a ces-

11  Tamže, s. 288.
12  Tamže, s. 333.
13  Tamže, s. 403.
14  Tamže, s. 411.
15  A MÚ SB: Kronika mesta Spišská Belá od r. 1986, zá-

pis za rok 1986, nečíslované. 
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tovného ruchu – predseda Jozef Dudas, tajom-
níčka Božena Šmindáková; komisia plánovania 
a výstavby – predseda Pavol Tekel, tajomník Jo-
zef Marek; komisia poľnohospodárstva, lesné-
ho a vodného hospodárstva – predseda Pavol 
Kniezner, tajomník Rudolf Hlavenka; komisia 
školstva a kultúry s predsedom Viliamom So-
chom a tajomníkom Valentom Pacigom; komi-

vota sa začali realizovať radikálne premeny. Tou 
najpodstatnejšou bol pád moci dovtedy jedinej 
mocenskej sily – KSČ a nastolenie pluralitného 
politického systému.

V novembri a decembri 1989 občania s napä-
tím sledovali celoštátne udalosti, odohrávajúce 
sa v Prahe a v Bratislave. Nespokojnosť s dovte-
dajším stavom a revolučné vrenie sa postup-

16  Tamže.

Budova mestského úradu 
v Spišskej Belej. 

Archív Mestského úradu  
v Spišskej Belej

sia sociálno-zdravotná s predsedníčkou Žofiou 
Peštovou a tajomníčkou Helenou Krišandovou; 
komisia na ochranu verejného poriadku – pred-
sedníčka Helena Lorenčíková, tajomník Jakub 
Rušín; komisia pre mládež a telesnú výchovu – 
s predsedom Mikulášom Garaničom a tajomní-
kom Vladimírom Vadovským a nakoniec to bola 
komisia starostlivosti o mládež a rodinu s pred-
sedníčkou Žofiou Peštovou a tajomníčkou Ma-
riannou Duračinskou.16

November 1989 a mesto  
po tzv. nežnej revolúcii

Zásadné zmeny sa udiali až po r. 1989, po no-
vembrovej tzv. nežnej revolúcii v Českosloven-
sku. Do konca roku 1989 v Československu padol 
komunistický režim a vo všetkých oblastiach ži-

ne prenášalo aj do malých miest a neobišlo ani 
Spišskú Belú. Rada ONV v Poprade vydala 1. de-
cembra 1989 vyhlásenie k vnútropolitickej situá-
cii, ktoré MsNV v Spišskej Belej okamžite prero-
koval. Iniciatívu vo vtedajšej činnosti mestského 
národného výboru musel prevziať namiesto 
dlhodobo chorého predsedu Emila Majerčáka 
podpredseda MsNV Michal Goduš. 

20. novembra 1989 vznikla Verejnosť proti 
násiliu, spontánna občianska revolučná iniciatí-
va, ktorá si za niekoľko dní získala celosloven-
skú pôsobnosť. Aj v Spišskej Belej vznikol miest-
ny koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu 
(VPN), ktorý na búrlivých zasadnutiach prevzal 
iniciatívu v meste a požadoval, aby z funkcie 
predsedu MsNV odstúpil Emil Majerčák. Padol 
návrh, aby do najbližších volieb chorého predse-
du zastupoval poslanec MsNV Pavol Hrobák. 

Na mimoriadnom zasadnutí rady MsNV 20. 
decembra 1989, na ktorom bol len jediný bod 
programu, prečítal Michal Goduš abdikačný list 
Emila Majerčáka, ktorý sa vzdal svojej funkcie 
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k 31. decembru 1989. Zo svojej funkcie odstúpil 
aj tajomník MsNV Ing. Rudolf Vaverčák, ktorý 
to rade oznámil písomne, a hoci ho rada žiadala, 
aby vo funkcii zotrval aspoň do volieb, Vaver-
čák to odmietol.17 Jeho postoj vyvieral aj z toho, 
že po meste boli vylepené plagáty, na ktorých sa 
žiadalo Majerčákovo i Vaverčákovo odstúpenie. 
Toho dňa koordinačný výbor VPN zverejnil svo-
je vyhlásenie, ktoré bolo adresované oslovené-
mu Pavlovi Hrobákovi ako kandidátovi na post 
predsedu MsNV:

„Vyhlásenie. Verejnosť proti násiliu ako občian-
ska iniciatíva v Spišskej Belej v zmysle dohody na za-
sadnutí NF (Národného frontu – P. Š.) v Spišskej 
Belej dňa 18. 12. 1989 súhlasí s kandidatúrou pána 
Pavla Hrobáka na predsedu MsNV v Spišskej Belej 
po doterajšom predsedovi Emilovi Majerčákovi, kto-
rý sa tejto funkcie zriekol písomným oznámením dňa 
18. XII. 1989, za týchto podmienok: 1. súhlasí so zá-
vermi obrodzovacieho procesu v našej vlasti; 2. bude 
dodržiavať právny poriadok a rozhodnutia Federálnej 
vlády národného porozumenia; 3. súhlasí s voľbou 
prezidenta republiky v osobe Václava Havla Federál-
nym zhromaždením do 31. XII. 1989 priamym verej-
ným hlasovaním jeho poslancov; 4. v uvedenej funk-
cii bude vystupovať ako predseda MsNV občianskeho 
porozumenia, nie ako člen KSS; 5. podobne bude vy-
stupovať pri riešení politických, ekonomických, škol-
ských, kultúrnych i personálnych otázok na MsNV, 
ako aj v podnikoch a inštitúciách na území mesta; 
6. v tomto duchu bude riadiť prípravu slobodných de-
mokratických volieb v roku 1990 v určenom termí-
ne; 7. na zasadnutiach NF a rady i pléna MsNV sa 
budú zúčastňovať zástupcovia VPN a ich požiadav-
ky sa budú rešpektovať s náväznosťou zodpovednosti; 
8. jeho funkčné obdobie platí do uskutočnenia slobod-
ných demokratických volieb v roku 1990, po ktorých 
bude ustanovený nový MsNV v Spišskej Belej. V prí-
pade porušenia týchto podmienok vysloví VPN navr-
hovanému kandidátovi po zvolení za predsedu MsNV 
počas volebného obdobia nedôveru.

V Spišskej Belej dňa 20. XII. 1989.“18

Za VPN toto vyhlásenie podpísali Michal 
Gríger a Cyril Kováčik a za svoju osobu navrho-
vaný kandidát Pavol Hrobák.

Vedenie MsNV od decembra 1989 v podsta-
te prevzala VPN. K najaktívnejším členom tohto 
hnutia, ktoré sa neskôr premenilo na politickú 
stranu, patrili Michal Gríger, Cyril Kováčik, Ján 
Eliaš, Ján Britaňák, Katarína Kalafútová, Valent 
Paciga, Osvald Mayer, Magda Hatalová, Štefan 
Čarnogurský a niektorí ďalší.

Miestne spišskobelianske VPN vypracovalo 
akčný program, ktorý vychádzal z celoštátnych 

požiadaviek, ale v tomto prípade bol aplikovaný 
na miestne pomery. Ak v celoštátnom meradle 
znela požiadavka zrušiť vedúcu úlohu KSČ, tak 
v lokálnom meradle to bolo zrušenie základnej 
organizácie KSS na MsNV. Išlo o veľmi vážnu 
požiadavku, ktorá vychádzala z predchádzajú-
cich skúseností z realizovanej riadiacej praxe. 
V ére socializmu na pracoviskách platil v rozho-
dovacích procesoch takýto postup: pred zasad-
nutím širšieho grémia, v prípade mestského ná-
rodného výboru pred zasadnutím pléna MsNV, 
zasadala najskôr stranícka skupina, v ktorej boli 
všetci vedúci funkcionári pracoviska, v našom 
prípade MsNV, tu sa prerokovali všetky body 
programu a dohodlo sa, ako sa bude hlasovať 
v prípade hlasovania. Platila prísna stranícka 
disciplína, ktorú nesmel žiaden z členov KSS 
beztrestne porušiť. Pri hlasovaní, na ktorom 
boli aj nestraníci, bolo jasné, aké stanovisko či 
rozhodnutie bude platiť. Vždy to, za ktoré hla-
sovala stranícka skupina. VPN šlo o to, aby sa 
tento stranícky mechanizmus rozbil, lebo bolo 
jasné, že na konci roku 1989 a na začiatku roku 
1990 mala KSS ešte stále silné rozhodovacie po-
zície, ak by sa v intenciách novej doby mal za-
chovať demokratický princíp väčšiny. V r. 1990 
však rady KSS masovo opúšťali mnohí členovia. 
Boli medzi nimi takí, ktorí boli v strane z exis-
tenčných dôvodov a keď tie pominuli a zmizol 
aj strach z tejto politickej strany, tak ju rýchlo 
opustili. Boli však medzi nimi aj karieristi, kto-
rí vycítili, ktorým smerom sa bude uberať ďal-
ší vývoj, a ako prví zmenili svoje presvedčenie 
a vzdali sa straníckej knižky. V priebehu roku 
1990 sa už jasne ukazovalo, že pri hlasovacích 
mechanizmoch KSS nebude mať väčšinové po-
zície. Na konci roku 1989 to však revolucionári 
z VPN nemohli vedieť.

Druhou požiadavkou miestnej VPN bolo za-
bezpečenie miestnosti pre VPN v Spišskej Belej. 
Treťou požiadavkou bolo také zastúpenie VPN 
v rade a pléne MsNV, aby VPN mala rozhodu-
júci hlas. Znamenalo to, a súčasne to bola štvr-
tá požiadavka, že do oboch orgánov musia mať 
prístup nestraníci. Cestou k tomu malo byť vy-
lúčenie pasívnych poslancov, ktorí pre mesto nič 
neurobili. Platilo to nielen o zástupcoch Mest-
ského národného výboru v Spišskej Belej, ale aj 
v okresnom národnom výbore. VPN sama na-

17  A MÚ SB: Kronika mesta Spišská Belá od r. 1986, 
s. 106.

18  Tamže, s. 108 – 109.
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vrhla 9 nových členov do rady MsNV. Šiestou 
požiadavkou bola odluka cirkvi od štátu. To už 
bola komplikovanejšia otázka. Nastolená bola 
v revolučnom kvase, keď sa cirkev chcela vyma-
niť z područia štátu a chcela sa stať nezávislou 
inštitúciou so samorozhodovacími právomoca-
mi. Táto požiadavka nebola splnená ani neskôr, 
lebo samotné cirkvi si v nových podmienkach 
uvedomili zložitosť svojho fungovania pri chý-
bajúcich zdrojoch ich financovania.

Siedma požiadavka VPN bola nasmerovaná 
na využitie finančných prostriedkov v prospech 
sociálnych programov mesta a na jeho rozvoj. 
Ďalšie požiadavky mali ekologický,  ochranár-
sky charakter,  ako bolo napr. preskúmanie 
vplyvu vypúšťaných chemikálií do vôd, zvá-
ženie realizácie projektu výstavby Federálnych 
skladov pohonných hmôt a mazadiel (PHM) 
v lokalite vyťaženého rašeliniska Krivý kút, 
preskúmanie oprávnenosti ťažby v lesnom po-
raste.

Z politických požiadaviek VPN to bolo pre-
šetrenie a vyvodenie dôsledkov za druhé zho-
denie sochy M. R. Štefánika a jej vrátenie na 
pôvodné miesto. Bola tu požiadavka zrušiť vo-
jenský kontingent v neďalekom vojenskom 
priestore a sprístupniť ho pre verejnosť. VPN 
žiadala zintenzívniť poriadkovú službu v meste, 
ktorá by sa dotýkala aj tzv. cigánskej otázky ako 
pálčivého a dlhoročného problému mesta. Poža-
dovala vybudovať vývarovňu jedál  pre dôchod-
cov,  zabezpečiť plynofikáciu liehovaru do dvoch 
mesiacov, zabezpečiť využitie semaforov v mes-
te, vybudovať športoviská, urobiť poradovník 
na družstevné a štátne byty, ktorých bol nedo-
statok, zmysluplne využiť areál kúpeľov a nako-
niec, odstrániť hviezdu ako symbol KSČ pri zbo-
re verejnej bezpečnosti.19

Tieto zmeny, o ktoré sa snažili členovia VPN 
i nečlenovia, lebo boli v občianskej zhode, sa 
mali dotýkať 5391 obyvateľov mesta, ktorí v ňom 
v r. 1989 žili.

Samozrejme, niektoré požiadavky VPN boli 
splnené, niektoré si vyžadovali dlhší čas na spl-
nenie a na viaceré sa v dynamickej dobe, plnej 
zmien, aj zabudlo. V Československej socialis-

19  Tamže, s. 109 – 110.
20  A MÚ SB: Výsledky hlasovania vo volebnom okrs-

ku Spišská Belá, z 9. 6. 1990.
21  KOVÁČ, Dušan a kol.: Kronika Slovenska 2. Sloven-

sko v dvadsiatom storočí. Praha 1999, s. 513.
22  A MÚ SB: Voľby do orgánov samosprávy obcí 

v Spišskej Belej dňa 23. XI. a 24. XI. 1990.

tickej republike (ČSSR), ktorá bola premenova-
ná na Českú a Slovenskú Federatívnu Republi-
ku (ČSFR), sa udiali v r. 1990 zmeny zásadného 
charakteru. Vznikol pluralitný politický a eko-
nomický systém, ktorý umožnil vznik nových 
politických strán. Samotná VPN sa pretvorila na 
politický subjekt a z neho i mimo neho vznikali 
na Slovensku nové strany – Kresťanskodemokra-
tické hnutie (KDH), Strana zelených, Slovenská 
národná strana (SNS), potom Strana slobody, 
Demokratická strana, Československá strana 
socialistická, Hnutie za občiansku slobodu, Slo-
bodný blok, Všeľudová demokratická strana, 
Združenie pre republiku, Republikánska stra-
na Československa, Spojenectvo poľnohospodá-
rov vidieka, Maďarské kresťanskodemokratické 
hnutie, Československé demokratické fórum, 
Hnutie československého porozumenia, Sociál-
na demokracia a naďalej existovala Komunistic-
ká strana Československa. Tieto strany, vrátane 
pokusu Rómov dostať sa na politickú platformu, 
sa v prvých slobodných parlamentných voľbách 
od komunistického prevratu v r. 1948 uchádza-
li o hlasy slovenských voličov. Voľby sa konali 
8. a 9. júna 1990. V Spišskej Belej vo voľbách do 
Federálneho zhromaždenia a do Slovenskej ná-
rodnej rady získala najviac hlasov VPN (425 hla-
sov), na druhom mieste bolo KDH (378 hlasov), 
tretia bola KSČ (146 hlasov), štvrtá bola SNS (71 
hlasov), piata Demokratická strana (51 hlasov), 
potom nasledovali ďalšie strany, ktoré tu získa-
li niekoľko symbolických hlasov, napr. Rómovia 
získali 13 hlasov, alebo nezískali žiaden.20 Voleb-
né výsledky zodpovedali celoslovenským vý-
sledkom, okrem umiestnenia Spolužitia – Ma-
ďarského kresťanskodemokratického hnutia, 
ktoré sa v celoslovenskom meradle umiestnilo 
na piatom mieste21, no v Spišskej Belej nezískalo 
ani jeden hlas.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa ko-
nali 23. a 24. novembra 1990. Spišská Belá bola 
rozdelená na štyri volebné obvody. Prvý tvori-
li ulice Mierová, Záhradná, Moskovská, Kúpeľ-
ná, Ulica 1. mája, Nová, Ulica SNP a Partizán-
ska ulica. Druhý volebný obvod tvorili ulice 
Hviezdoslavova, Družstevná a Petzvalova, tretí 
Letná, Osloboditeľov, Továrenská, Štefánikova, 
Ulica gen. Ludvíka Svobodu, Laca Novomeské-
ho, Zimná, Tatranská, Kpt. J. Nálepku a Šarpa-
nec, štvrtý volebný obvod tvorili Ulica L. Med-
ňanského a Popradská ulica. Do volieb vstúpilo 
88 občanov Spišskej Belej, ktorí kandidovali na 
miesta poslancov do mestského zastupiteľstva.22 
To bolo 30-členné a prvýkrát sa zišlo 7. decembra 
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1990. Prvé zasadnutie otvoril Ing. Július Zentko, 
no výsledky volieb predniesol predseda mest-
skej volebnej komisie Ing. Pavol Ščigulinský, 
ktorý prítomných oboznámil s priebehom volieb 
a oficiálne oznámil aj výsledky volieb primátora 
mesta. Tie priniesli víťazstvo pre kandidujúceho 
Dušana Rotha, ktorý sa stal prvým primátorom 
Spišskej Belej a na poste prvého muža mesta zo-
trval až do r. 2002. 

Na zasadnutí poslanci zvolili mestskú radu, 
ktorá mala 10 členov a zastúpenie strán podľa 
počtu získaných hlasov. Znamenalo to, že KDH 
nominovalo štyroch členov – Ing. Stanislava 
Novajovského, Martu Alexyovú, Jozefa Pajera 
a Šimona Gallika. VPN nominovalo MUDr. Iva-
na Kochana, Ing. Pavla Ščigulinského, Osvalda 
Mayera a Ing. Daniela Heldáka. Demokratická 
strana bola v mestskej rade zastúpená Ing. Ladi-
slavom Fudalym a Komunistická strana Sloven-
ska Pavlom Hrobákom, ktorý v týchto komunál-
nych voľbách v Spišskej Belej získal 486 hlasov, 
čo znamenalo najväčší počet hlasov zo všetkých 
kandidujúcich.23 

Koalícia VPN, KDH a DS navrhla za zástupcu 
primátora PhDr. Františka Sisku, odborného asis-
tenta na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafá-
rika v Prešove, ktorý vo voľbách za poslanca zís-
kal 288 hlasov. Primátor Dušan Roth navrhoval 
Vladimíra Matfiaka, ktorý reprezentoval Stráž-
ky, mestskú časť Spišskej Belej. Hlasovanie však 
presadilo koaličný návrh a František Siska sa stal 
zástupcom spišskobelianskeho primátora.24 

18. a 19. novembra 1994 sa uskutočnili ďalšie 
voľby do mestského zastupiteľstva i voľby pri-
mátora mesta. Tento rok bol volebným rokom aj 
z hľadiska veľkej politiky, keď sa 30. septembra 
a 1. októbra 1994 konali predčasné parlamentné 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 
Už od začiatku boli obavy, ako dopadnú obec-
né voľby, lebo nasledovali len sedem týždňov po 
parlamentných a pred nimi sa 22. októbra 1994 
ešte konalo prvé referendum v dejinách Sloven-
skej republiky, ktoré vyhlásil prezident SR Mi-
chal Kováč na návrh poslanca Jána Ľuptáka, 
aby bol prijatý zákon o preukazovaní pôvodu 
finančných prostriedkov použitých v dražbách 
a v privatizácii. 

Referendum bolo neúspešné, lebo sa ho zú-
častnilo necelých 20 percent oprávnených vo-
ličov. Z toho vyplývali obavy aj o úspešnos-
ti obecných volieb. Ukázalo sa, že mali svoje 
opodstatnenie. V celoslovenskom meradle sa 
obecných volieb zúčastnilo len 52,42 % voličo-
v25 a v niektorých obciach ani nezvolili starostu 

a obecné zastupiteľstvo. V Spišskej Belej však ta-
káto situácia nenastala.

Voľby sa konali v piatich volebných obvo-
doch mesta. Do zoznamu voličov bolo zapísa-
ných 3831 občanov, ale volieb sa zúčastnilo len 
2333 (60,9 %) oprávnených voličov, o čosi viac 
ako bol celoslovenský priemer.26 Vo funkcii pri-
mátora potvrdili Dušana Rotha. Ten na prvom 
povolebnom zasadnutí nového mestského za-
stupiteľstva slávnostne zložil sľub do rúk pred-
sedu mestskej volebnej komisie Michala Kisku. 
Novozvolenými poslancami mestského zastupi-
teľstva sa v r. 1994 stali: Marta Alexyová, Mar-
gita Bekešová, Ján Bočkai, Ing. Mária Buricová, 
Ing. František Čarnogurský, Ladislav Fiamčík, 
Vladimír Fudaly, Gabriel Gemza, Michal Goduš, 
Michal Griger, Emil Gríllus, Alžbeta Grivalská, 
Ing. Daniel Heldák, Ladislav Hotary, Ľudmila 
Hrobáková, František Chovanec, Pavol Kačmar-
čík, MUDr. Ivan Kochan, Jaroslav Linek, Ján Ma-
tava, Vladimír Matfiak, Dana Nebusová, MUDr. 
Andrej Novák, Ján Olekšák, Ing. Juraj Olekšák, 
Ing. Jozef Pajer, Peter Pavličko, MUDr. Miloslav 
Slavkovský, Andrej Slodičák a Anton Stach.

Do mestskej rady boli zvolení 3 poslanci za 
Demokratickú stranu, 3 poslanci za Kresťansko-
demokratické hnutie, 2 poslanci za Hnutie za de-
mokratické Slovensko, 1 poslanec za Sociálnode-
mokratickú stranu Slovenska a 1 poslanec za 
Demokratickú úniu. Komunisti sa tento raz do 
mestskej rady nedostali. Členmi mestskej rady 
sa stali: Michal Goduš (DS), ktorý bol súčasne 
zástupcom primátora, Jaroslav Linek (HZDS), 
MUDr. Ivan Kochan (KDH), MUDr. Miloslav 
Slavkovský (SDSS), Pavol Kačmarčík (DÚ), 
Michal Griger (KDH), MUDr. Andrej Novák 
(KDH), Emil Gríllus (DS), Vladimír Matfiak 
(DS) a Alžbeta Grivalská (HZDS).27 Profesijné 
zloženie mestskej rady v Spišskej Belej v r. 1994 
plne odrážalo celoslovenský trend, keď sa do po-
litického diania aj vo veľkej, aj v komunálnej po-
litike čoraz viac zapájali lekári.

23  A MÚ SB: Zápisnica z prvého zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva v Spišskej Belej, konaného dňa 7. 
decembra 1990.

24  Tamže.
25  KOVÁČ, Dušan a kol.: c. d., s. 546.
26  A MÚ SB: Zápisnica mestskej volebnej komisie o vý-

sledku volieb v meste Spišská Belá, okres Poprad do 
mestského zastupiteľstva obce konaných 18. a 19. 
novembra 1994.

27  A MÚ SB: Zápisnica zo zasadnutia MsZ konaného 
dňa 12. 12. 1994 na MsÚ v Spišskej Belej.
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Posledné komunálne voľby v 90. rokoch 20. 
storočia sa uskutočnili 18. decembra 1998. Tie-
to voľby sprevádzala novelizácia volebného zá-
kona, ktorý ešte pred konaním volieb Ústavný 
súd v Košiciach v niektorých bodoch vyhlásil za 
protiústavný. Keďže bolo tesne po parlament-
ných voľbách, novovymenovaná vláda rozho-
dla 1. novembra 1998 preložiť obecné voľby na 
18. a 19. decembra 1998, aby sa dovtedy mohol 
volebný zákon zladiť s ústavou. V Spišskej Belej 
vo voľbách na miesto primátora zvíťazil Dušan 
Roth, ktorý 15. januára 1999 na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný 
sľub.

Do mestského zastupiteľstva boli zvolení: 
Marta Alexyová, Mgr. Štefan Bieľak, Ing. Má-
ria Buricová, Ing. František Čarnogurský, Šimon 
Gallik, Ján Gallík, Gabriel Gemza, Mgr. Emil 
Gríllus, Ladislav Hotary, Ľudmila Hrobáková, 
Ing. Ladislav Chovaňák, Mgr. František Cho-
vanec, Ján Jendrejčák, Andrej Kačmarčík, Ing. 
Vladimír Klein, Ján Klokoč, MUDr. Ivan Ko-
chan, Dana Nebusová, Ing. Stanislav Novajov-
ský, MUDr. Andrej Novák, Ing. Juraj Olekšák, 
Martin Pavličko, Ing. Ján Rexa, MUDr. Miloslav 
Slavkovský, Andrej Slodičák, Ján Ščigulinský, 
Daniela Vargová, Jozef Vnenčák, Ing. Daniel Voj-
čík a Marianna Ziburová.

Na prvom zasadnutí tohto mestského zastu-
piteľstva poslanci zvolili zástupcu primátora, 
ktorým sa stal Ing. Stanislav Novajovský, a mest-
skú radu. Mestská rada mala 9 členov, za KDH 
v nej boli Marta Alexyová, MUDr. Ivan Kochan, 
MUDr. Andrej Novák, Ing. Juraj Olekšák a Ing. 
Stanislav Novajovský, za DS v rade boli Ing. 
František Čarnogurský a Mgr. František Cho-
vanec, za SDSS MUDr. Miloslav Slavkovský, za 
HZDS Ing. Vladimír Klein.28

Mestské zastupiteľstvo zriadilo výbor v mest-
skej časti Strážky.

6. a 7. decembra 2002 sa uskutočnili voľby 
do mestského zastupiteľstva a voľby primáto-
ra. O post primátora sa uchádzali JUDr. Štefan 
Bieľak (nezávislý kandidát), Ing. Vladimír Klein 
(kandidát Hnutia za demokratické Slovensko) 
a Dušan Roth (kandidát SDSS). Najviac hlasov 
získal JUDr. Štefan Bieľak, ktorý sa stal novým 
primátorom mesta. Do mestského zastupiteľstva 

28  A MÚ SB: Uznesenia zo zasadnutia MsZ konaného 
dňa 15. 1. 1999.

29  A MÚ SB: Výsledky volieb konaných v dňoch 6. – 7. 
12. 2002.

boli zvolení Ing. Stanislav Novajovský (KDH), 
MUDr. Andrej Novák (KDH), Ing. Mária Burico-
vá (KDH), MUDr. Miloslav Slavkovský (SDSS), 
MUDr. Pavol Kostka (nezávislý kandidát), Mgr. 
Branislav Zibura (KDH), Ing. Juraj Olekšák 
(KDH), Gabriel Gemza (Demokratická strana), 
Ing. Veronika Kováčiková (KDH) a Viera Sisko-
vá (KDH).29

Ak sa voľby v 90. rokoch 20. storočia a na 
začiatku 21. storočia vo svojej podstate zásad-
ne nelíšili od volieb v medzivojnovom období, 
tak sa ich výsledky, resp. obsadenie mestského 
zastupiteľstva zmenilo podstatným spôsobom. 
V závere 20. storočia to už boli vo väčšine vyso-
koškolsky vzdelaní poslanci, ktorí sa uchádza-
li o dôveru svojich spoluobčanov ako odborníci 
z rôznych smerov a profesií. No len čas ukáže, 
či sa o rozvoj mesta zaslúžili, resp. zaslúžia viac 
ako ich predchodcovia – gazdovia, roľníci, hos-
tinskí, robotníci, ktorí do obecného či mestské-
ho zastupiteľstva kandidovali desaťročia pred 
nimi.
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Generácia politických väzňov komunistického 
režimu prežila veľmi ťažký vojnový život. Ži-
vot týchto ľudí vo vytúženom mieri sa zmenil 
na vyšetrovania spojené s mučením a bitkami, 
odsúdenie a niekoľkoročné väznenie v novodo-
bých komunistických „nápravných zariadeniach“.

Sotva sa skončila druhá svetová vojna a ži-
vot sa začal vracať do svojich koľají, násilný ko-
munistický prevrat ukázal, kto bude v tejto zemi 
vládnuť a akým spôsobom bude uplatňovať svo-
ju moc. Začala sa napĺňať Gottwaldova hrozba 
z r. 1929, keď v poslaneckej snemovni NZ ČSR 
povedal: „Hovoríte, že porušujeme zákony. My po-
rušujeme a budeme porušovať zákony! Sme stranou 
československého proletariátu. Naším najvyšším revo-
lučným štátom je naozaj Moskva a my sa do Moskvy 
chodíme od ruských boľševikov učiť, ako vám vykrútiť 
krk. A vy viete, že ruskí boľševici sú v tom majstri.“ 1

V Spišskej Belej žila pred prechodom fron-
tu i po ňom silná menšina nemeckej národnos-
ti. Práve ona tvorila rozhodujúcu časť občanov 
odvlečených do ruského zajatia. Čas ukázal, že 
tragická evakuácia, nazývaná aj vysídlenie, ne-
meckých obyvateľov na konci vojny a tesne po 
nej bola šťastným východiskom pred krutým 
osudom ruského zajatia, z ktorého pre mnohých 
už cesta späť neexistovala. Najmä starší obyva-
telia, ale aj celé rodiny odmietli evakuáciu vo 
viere, že im nová štátna moc neublíži tak, ako 
ani oni neublížili nikomu. Naši Nemci žili z po-
hľadu spoluobčanov – Slovákov dosť izolovane. 
„Len výnimočne sa sobášili mimo svojej národnos-
ti. Mali vlastné športové kluby, spoločenské záze-
mie, aj nábožensky sa odlišovali, takmer na 100 % 
boli evanjelici. Etnická izolácia sa vtedy obrátila proti 
nim. Nemali zástancu a oporu u nastupujúcej moci 
pri vytrieďovaní na odsun do Nemecka, či odvleče-
nie do ZSSR. Poznali sme týchto spoluobčanov ako 
ľudí v rozhodujúcej miere pracovitých, čistých, ľudí, 
čo neušli pred frontom a Červenou armádou, nepod-
ľahli eufórii hitlerizmu a jeho nacistickej ideológii. 
Venovali sa remeslám a hlavne poľnohospodárstvu, 
ktoré viedli príkladne. Už vtedy uplatňovali poznat-
ky vedy a techniky v poľnohospodárskej výrobe. Pre 
ilustráciu možno konštatovať, že v Spišskej Belej žilo 
cca 30% občanov nemeckej národnosti, ale hnuteľné-
ho a nehnuteľného majetku vlastnili 70%. Slovákov 
bolo 70 % a vlastnili 30 % majetku.“ 2

Tí, ktorých presvedčila ideológia nacizmu 
a takto sa mnohokrát aj prejavili, zutekali spod 
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Tatier na západ pred prichádzajúcou Červenou 
armádou a novou štátnou mocou. Mnohí však 
takto urobili len z prirodzeného strachu, bez 
akejkoľvek viny. Viacerí Nemci sa po prepuste-
ní z lágrov v ZSSR dali eskortovať do Nemecka 
a neskôr obyčajne aj s rodinami ďalej do USA, 
Kanady, Austrálie...

Paradoxom je, že o odvlečení na území su-
verénneho štátu rozhodoval cudzí orgán – so-
vietske NKVD. Zoznamy osôb určených na nú-
tené práce do ďalekých nevľúdnych pustatín 
ruskej Sibíri napĺňali aj domáci obyvatelia. Dnes 
už azda dokážeme objektívne posúdiť celú vec 
a odpovedať na neústupčivú otázku: „Čo motivo-
valo páchanie týchto neľudských krívd?“

Takto sa realizovala požiadavka Sovietov do-
plniť stavy pracovných síl v baniach ďalekej Si-
bíri, pretože sovietska armáda zaznamenala ob-
rovské ľudské straty pri oslobodzovaní svojich 
území i území strednej Európy. Na Slovensku 
bol najviac postihnutý východ a južné oblasti, 
najmenej západné Slovensko. Česka sa odsuny 
nedotkli. Požiadavka Sovietov bola akceptovaná 
a realizovaná neobyčajne promptne. 

Neľudské zaobchádzanie a zlé prírodné pod-
mienky sa neodvolateľne podpísali pod nalo-
mené zdravie všetkých. Pečiatka „nespoľahlivý,“ 
ktorú po návrate dostali všetci, čo sa vrátili, čas-
to tak im, ako, žiaľ, aj ich príbuzným, sťažovala 
uplatnenie v novej spoločnosti. Neraz pre nich 
zostávala len najťažšia práca. Mnohí z nich sa 
ani nedožili politických zmien, ktoré im umož-
nili podať svedectvo o krivdách na nich spácha-
ných a ich obetiach. 

Postup pri odsune bol spravidla rovnaký. 
Dvaja príslušníci NKVD (Narodnyj komissa-
riat vnutrennych del, zložka ministerstva vnút-
ra ZSSR), niekedy len jeden milicionár, zatýkali. 
Eskortovanie do Kežmarku, cez Levoču do No-
vého Sandeca (Noweho Sączu) v Poľsku, alebo 
do Humenného a odtiaľ v dobytčích vagónoch 
do lágrov sibírskych baní. Cesta trvala približne 

1  GOTTWALD, Klement: Prejavy a články. Praha 1949.
2  KALAFUT, Jozef: Obete organizovaného bezprávia 

a zločinnosti. Bratislava 2000.
3  ŠA LE, pobočka Poprad: Okresný národný výbor 

v Kežmarku (ďalej ONV K), Súpis odvlečených do 
Ruska. Okres Kežmarok, bez sign./bez roku.
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Zoznam odvlečených zo Spišskej Belej:3

Meno a priezvisko Dátum narodenia Odvlečený dátum, miesto Návrat

1. Jozef Brejka 1. 3. 1897, Ľubica 16. 2. 1945, Spišská Belá 25. 10. 1947

2. Dezider Csach 31. 10. 1909, Spišská Belá 1. 2. 1945, Spišská Belá 27. 9. 1947

3. Jozef Zimmermann 15. 9. 1926, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá 5. 7. 1949

4. Michal Gabler 6. 10. 1928, Rakúsy 2. 3. 1945, Spišská Belá 29. 11. 1946

5. Gustav Gulden 24. 4. 1911, Spišská Belá 17. 2. 1945, Spišská Belá 14. 4. 1948

6. Štefan Gurtler 28. 8. 1924, Spišská Belá 3. 2. 1945, Spišská Belá 28. 10. 1949

7. Vojtech Koch 10. 2. 1908, Spišská Belá 10. 2. 1945, Spišská Belá zomrel v ZSSR 9. 4. 1945

8. Viktor Mayer 19. 12. 1900, Spišská Belá 26. 2. 1945, Spišská Belá zomrel v ZSSR 9. 4. 1948

9. Robert Munnich 13. 3. 1926, Spišská Belá 14. 2. 1945, Spišská Belá 28. 10. 1949

10. Ján Mačák 2. 11. 1915, Spišská Belá 27. 1. 1945, Veľký Lipník 8. 6. 1946

11. Ernest Munnich 13. 5. 1906, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá 20. 6. 1947

12. Michal Ovčák 31. 8. 1895, Podolínec 2. 2. 1945, Spišská Belá 27. 9. 1946

13. František Plučinský 10. 7. 1925, Spišská Belá 30. 1. 1945, Spišská Belá 20. 1. 1946

14. Dezider Szimonisz 29. 9. 1899, Spišská Belá 1. 2. 1945, Spišská Belá august 1945

15. Jozef Šelep 27. 2. 1919, Spišská Belá 14. 2. 1945, Spišská Belá 11. 11. 1946

16. Otto Bombach 25. 9. 1926, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá

17. Arpád Gildein 25. 9. 1924, Spišská Belá 8. 2. 1945, neuvedené

18. Arpád Gresch 2. 12. 1900, Spišská Belá 8. 2. 1945

19. Ján Gulden 1. 2. 1899, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá

20. Ľudovít Horváth 15. 12. 1898, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá

21. Emil Klein 9. 7. 1903, Mlynica 8. 2. 1945, Spišská Belá

22. Tomáš Lapka 6. 7. 1897, Miskolc 11. 3. 1945, Strážky

23. Emil Leščinský 24. 8. 1911, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá

24. Jozef Lott 10. 5. 1897, Levočská Huta 8. 2. 1945, Spišská Belá

25. Arnold Novajovský 17. 7. 1901, Spišská Belá 8. 2. 1945, Spišská Belá

26. Michal Gildein 18. 3. 1901, Spišská Belá 10. 2. 1945, Spišská Belá zomrel v ZSSR 16. 3. 1946

27. Karol Pristal 29. 3. 1911, Poľsko 10. 2. 1945, Falštyn

28. Gejza Roth 17. 7. 1913, Spišská Belá 20. 2. 1945, Spišská Belá 24. 4. 1945

29. Arpád Bumsch 1929,  Spišská Belá február 1945

30. Otto Bumsch 1928,  Spišská Belá február 1945

31. Emil Gresch Spišská Belá február 1945

32. Gustav Scholtz Spišská Belá február 1945

33. Fridrich Lauf Spišská Belá február 1945

34. Július Scholtz 25. 1. 1915, Spišská Belá február 1945

desať dní. Podmienky boli veľmi zlé. Neustála 
tma, hlad, smäd a strašná zima.

Z mnohých krutých osudov uvedieme as-
poň dva a dúfame, že budúcnosť bude priazni-
vá pre spísanie samostatnej publikácie o smut-
ných osudoch našich rodákov. Jozef Šelep na 
svoj transport spomína: „Vlak zastavoval len na 
dopĺňanie vody do rušňa, vtedy sa ušlo aj väzňom 

do vagónov. Jeden krajec chleba pre štyroch väzňov 
na deň. Na Donbas sme prišli začiatkom marca a až 
vtedy sme uzreli denné svetlo naplno. V transporte 
boli osobitne aj ženy, ktoré najviac trpeli. Mnohí mali 
omrzliny od kolien dole, ktoré hnedli a hnisali. Pra-
coval som v uhoľnej bani spolu s ruskými baníkmi. 
Vzťahy s nimi boli korektné, oni vedeli, čo za väzni 
sme. Hlad bol veľký. Trpeli sme rôznymi chorobami, 
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najmä úplavicou a črevnými katarmi. Všetko chceli 
liečiť hypermangánom, iný liek nemali. Vždy chýba-
la voda. Normu stanovili na pol litra vody na umy-
tie 6 chlapov. Väzni pracujúci na poli prinášali repu 
či kapustu a delili sa s ostatnými. V bani som utrpel 
úraz, ťažké poškodenie oka. Pre zlé ošetrenie som naň 
prestával vidieť. Lekár, tiež väzeň, nemal s čím liečiť. 
Hypermangán nepomáhal. Tak ma veliteľ nasadil do 
prác na poli kolchozu, kde som pracoval ešte asi pol 
roka. Keď zistili, že som na práce úplne nepoužiteľný, 
súhlasili s návratom domov. Po príchode s eskortou 
do Čopu som prišiel bez lístka na čierno vlakom do 
Spišskej Belej.“4

Jozef Šelep zomrel 12. 2. 2000. Keď po novem-
bri 1989 chcel žiadať odškodnenie, nemal potreb-
né doklady. Zo Sovietskeho zväzu si, pochopiteľ-
ne, zdravotnú dokumentáciu neniesol, Dr. Ježík 
už nežil a po návrate z lágra sa bál akokoľvek 
pripomínať túto smutnú etapu svojho života. 
Prirodzene sa teda potrebný záznam v zdravot-
nej dokumentácii nenachádzal.

Osud Karola Pristala bol kuriózny. Náhoda 
chcela, že bol v nesprávny čas na nesprávnom 
mieste. Neďaleko Falštyna vojaci Červenej ar-
mády eskortujúci skupinu odvlečených do ZSSR 
zastavili prechádzajúce nákladné auto, v kto-
rom sedel ako závozník Karol Pristal. Vytiahli 
ho z nákladného auta a zaradili do tejto eskor-
tovanej skupiny. Pravdepodobne tak „doplnili“ 
chýbajúceho väzňa, ktorý buď ušiel, alebo sa od 
nich vykúpil a zmizol. Karol Pristal sa vrátil po 
piatich rokoch. Zomrel v r. 1986 v Spišskej Belej. 
Podľa vyjadrenia manželky jeho reči o tom boli 
kusé a obozretné.

Západný svet sa medzičasom začal spamätá-
vať a hlavne začal brať vážne nebezpečenstvo ko-
munistickej diktatúry, šíriacej sa zo ZSSR. Sovie-
ti veľkoryso pomáhali komunistickým stranám 
v západných štátoch, hoci domáci obyvatelia 
trpeli hladom a materiálnym nedostatkom. Už 
v marci 1947 predniesol Harry Truman závažný 
prejav, známy ako Trumanova doktrína. Bol verej-
ným prísľubom, že Amerika pomôže všetkým 
slobodným národom, ktoré sa postavia na od-
por snahám o porobenie ozbrojenou menšinou 
zvonku. V júni 1947 štátny tajomník USA Geor-
ge Marshall definoval program hospodárskej 
obnovy Európy (Marschallov plán). Na západe sa 
presadila politika tzv. containmentu, zdržiava-
nie komunizmu. Moskva tento nanajvýš diplo-
matický postoj chápala ako vypovedanie stu-
denej vojny. V komunistických štátoch stranícke 
a bezpečnostné zložky navodili atmosféru akejsi 
„špionománie“. Začínali sa postihy a prenasledo-

vanie každého podozrivého, ktorý mohol podľa 
ich mienky poskytovať západu dôležité informá-
cie. Pod prísny dohľad sa dostávali všetci, kto-
rí mali príbuzných na západe. Už to bolo pred-
pokladom, že dotyčný mohol byť komunistický 
špión. Atmosféru strachu aj obáv z budúcnosti 
dokresľovali prvé bojazlivé správy od navrátil-
cov z ruského zajatia, ktoré hovorili o vyhlado-
vaných ľuďoch, spustnutej krajine a hlavne vša-
de panujúcom strachu z udavačov a väznenia. 
Februárový komunistický puč v Českosloven-
sku v r. 1948 určil hranice komunistického bloku 
v Európe. Následky historických zaváhaní po-
stihnuté národy niesli ďalších 50 rokov. 

Biela légia – hnutie spoločenskej sebaobrany

Komunistický teror silnel a pomaly sa začal for-
movať aj jeho odboj. Staré formy odboja z obdo-
bia druhej svetovej vojny boli komunistickým 
bezpečnostným orgánom dobre známe, a preto 
vedeli proti nim úspešne bojovať. Od začiatku 
bolo jasné, že najväčším problémom bude šíre-
nie myšlienok medzi obyvateľstvo. Bezpečnost-
né zložky štátnej bezpečnosti boli určite prvou 
štátotvornou zložkou komunistickej diktatúry, 
ktorá fungovala. Aktivistov, ktorí chceli bojovať 
proti komunizmu, bolo medzi obyvateľstvom 
dosť. Mnohí chceli vyvinúť veľké úsilie, aby 
podlomili nastupujúce zriadenie, len nevedeli, 
ako to urobiť.

Začiatkom júla 1948 Albert Púčik a Anton 
Tunega nadviazali kontakty vo Viedni. V emi-
grantskom prostredí bolo veľa schopných ľudí, 
ktorí sa na túto úlohu ochotne podujali. Vytvo-
rili koncepciu výroby vysielača s parametrami 
pokrytia vysielania pre územie Slovenska a čas-
ti Moravy. Vysielačka sa musela technicky vy-
sporiadať s účinnými rušičkami. Názov BIELA 
a LÉGIA bol na tento čas veľmi výstižný. Pome-
novania červené gardy, revolučné gardy bolo 
v tom čase najviac používané pre komunistic-
ké zložky. V jarných mesiacoch roku 1949 boli 
plánované prvé skúšobné vysielania. V Česko-
slovensku sa zosilnila ochrana štátnych hraníc 
a prenikali informácie o zriaďovaní koncentrač-
ných táborov v oblasti Jáchymova a Příbramu.

Alberta Púčika na Slovensku zatkli a v dô-
sledku toho sa začala valiť vlna zatýkania, ktorá 

4  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV K, Súpis odvlečených 
do Ruska. Okres Kežmarok, bez sp. č./ bez roku.
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si vyžiadala vyše 70 obetí. Traja hlavní obžalova-
ní – Púčik, Tunega a Tesár – boli najskôr odsú-
dení na doživotie. Prokurátor JUDr. Anton Rašla 
však proti rozsudku podal odvolanie. Trest do-
životia zmenili na trest smrti za špionáž. Popra-
vy – justičné vraždy boli vykonané 20. februára 
1951. Táto tragédia veľmi citeľne oslabila odbojo-
vú činnosť. No našlo sa dosť takých, ktorí cítili 
silu povinnosti pokračovať v práci, začatej Púči-
kom a Tunegom. Hnutie Biela légia sa na základe 
reality rozhodlo upraviť pôvodne národne mo-
tivovaný program na protikomunistický s dôra-
zom na ochranu ľudských práv proti komunis-
tickému štátnemu teroru. Bolo nutné posilniť 
občanov v odpore proti násilnej socializácii ich 
životov. Vysielačka Biela légia svoje vysielanie 
začala v máji 1950 a pokračovala v ňom do júla 
1953. V každej relácii rozhlasovej stanice sa čítal 
tento text: „Biela légia je hnutie svojpomoci obyvateľ-
stva na ochranu ľudských práv proti komunistickému 
štátnemu teroru. Členom Bielej légie sa stáva každý, 
kto prezrádza a pomáha zverejniť komunistické taj-
né prípravy, kto upozorní na nebezpečenstvo človeka 
ohrozeného komunistami, kto takému človeku poskyt-
ne úkryt, kto zverejní mená zvlášť nebezpečných ko-
munistov a ich pomáhačov a tak ochráni nič netušia-
cich občanov pred ľsťou a zákernosťou, kto úmyselne 
nedbalo vykonáva komunistické príkazy, čím umožňu-
je, aby sa ohrození občania mohli uchýliť do bezpečia 
a kto komunistickú moc akokoľvek hatí a koná tak z od-
poru proti neľudskému komunistickému panstvu.“5

Vysielanie Bielej légie sa muselo ukončiť pre 
sústredené rušenie asi 20 rušiacich staníc, roz-
miestnených po celom Slovensku. Rozhlas Biela 
légia začal pracovať o jeden rok skôr ako rozhla-
sová stanica Slobodná Európa (rušičky tejto sta-
nice si zapamätali mnohí rodáci ešte v r. 1989).

Útoky na cirkev a náboženstvo

Mladí ľudia so záujmom počúvali vysielanie 
rozhlasovej stanice Biela légia, ktoré im vlieva-
lo nádej a odvahu do hnutia odporu. Informácie 
z vysielania tak boli denne konfrontované s do-
mácou realitou.

Komunisti už od začiatku roku 1949 začali 
pripravovať útoky na cirkev formou štátnej Ka-

tolíckej akcie. Bola to konšpiratívne štátnou bez-
pečnosťou pripravená akcia, ktorá mala za cieľ 
narušiť cirkevnú hierarchiu. Toto rozkolnícke 
hnutie malo likvidovať náboženstvo a defino-
valo sa ako združenie katolíkov oddaných ľu-
dovodemokratickému Československu, teda 
konkrétnemu politickému systému. Zásadný 
zlom priniesla tajná konferencia českých a slo-
venských biskupov v Prahe 15. júna 1949. Do-
hodli sa na znení pastierskeho listu, ktorý mal 
veriacich upozorniť na nástrahy a usmerniť ich. 
Štátna bezpečnosť sa pokúsila zhabať pastiersky 
list a zabrániť jeho čítaniu na nedeľných svätých 
omšiach 19. a 26. júna 1949. Príslušníci štátnej 
bezpečnosti (ŠtB) dostali pokyn navštíviť kňa-
zov na katolíckych farách Slovenska a zobrať 
pastiersky list. Kňazi odopierali poslušnosť. Si-
tuácia v obciach začala byť napätá. Veriaci držali 
permanentnú stráž na fare v úsilí chrániť svojho 
kňaza. Pastiersky list tak splnil svoje poslanie, 
pretože zabránil, aby sa štátna Katolícka akcia 
dostala do povedomia verejnosti.

Komunistická moc začala svoj boj proti cirkvi 
a náboženstvu v prevažnej miere len mimosúd-
nymi prostriedkami. Už v lete 1949 skupina 
vládnych činiteľov, ironicky nazývaná aj cirkev-
ná šestka (Čepička, Kopecký, Široký, Petr, Šlech-
ta a Šefčík) začala pripravovať likvidáciu reholí.6 
Plán akcie bol schválený na straníckom vede-
ní KSČ 20. januára 1946 a uskutočnila sa v noci 
z 13. na 14. apríla 1950.

Odozva proticirkevných akcií  
v Spišskej Belej

Na intenzívnom a chvályhodnom náboženskom 
živote v našom meste mal zásluhu najmä Spo-
lok katolíckej mládeže. Tu sa sústreďoval aj spo-
čiatku nesmelý odboj proti komunistom. Rím-
skokatolícki kňazi, ktorí pôsobili v našom meste 
na konci 1. ČSR, za prvej Slovenskej republiky 
a tesne po vojne mali veľký podiel na silnom ná-
boženskom i národnom povedomí mládeže. Mi-
moriadne sa o to zaslúžili kňazi: dp. Ladislav 
Hágovský (1941 – 1946, pôsobil v Spišskej Belej), 
dp. Ladislav Maitner (1942 – 1949) a dp. Štefan 
Vaverčák (1946 – 1951). 

Náboženský život v meste bol tŕňom v oku 
komunistom, preto svoj útok zamerali na kňa-
zov a Bielu légiu. V nasledujúcom prehľade uvá-
dzame väznených kňazov, ktorí buď pôsobili 
ako kňazi v našom meste, alebo sú to naši ro-
dáci.

5  Vysiela Biela légia. In: Svedectvo, mesačník, septem-
ber 1993, s. 12 – 14.

6  MICHALÍK, Valent: Barbarská noc, Svedectvo 6/
1999, s. 6.
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Kňazi Štefan Vaverčák a Ján Lang boli vza-
tí do väzenia priamo z rímskokatolíckej fary 
v Spišskej Belej. Ich obvinenia boli vykonštruo-
vané a vynútené aj mučením. Štefan Baláž, kap-
lán v Spišskej Belej, odmietol v auguste a v ok-
tóbri 1949 v zmysle dekrétu vydaného Svätým 
Officiom 1. júla 1949 (Dekrét o nezlučiteľnos-
ti členstva katolíkov v komunistickej strane a ňou 
ovládaných organizáciách) dať rozhrešenie aktív-
nym členom KSS a štátnej Katolíckej akcie. Štát-
nym súdom v Bratislave bol odsúdený na 12 ro-
kov väzenia. Kňazi mali vo väzniciach najťažší 
údel. S obľubou boli dávaní do ciel s najhoršími 
vrahmi a kriminálnikmi. Najťažšie práce v urá-
nových baniach boli „rezervované“ pre nich. 
Pomenovanie väzňov MUKL (muž určený k lik-
vidácii) tu našlo svoje plné uplatnenie. 

Vysielanie rozhlasu Biela légia a udalosti po-
sledných mesiacov burcovali protikomunisticky 
orientovanú mládež k odporu proti komunistic-
kej moci. Zo strany štátnej moci sa začali silné 
tlaky na realizáciu kolektivizácie poľnohospo-
dárstva, na násilné zakladanie roľníckych druž-
stiev. Tieto aktivity boli spojené s útokmi na roľ-
níkov, ktorí sa nechceli zriecť pôdy zdedenej po 
otcoch a dedoch.

Silnými argumentmi proti kolektivizácii boli 
aj svedectvá frontových vojakov a navrátených 
väzňov z Ruska, ktorí na vlastné oči videli spus-
tošenú krajinu. Nie tak vojnou, ako násilnou ko-
lektivizáciou. Hladomory v Rusku boli v mys-

liach obyvateľov hlboko zakorenené. V atmosfére 
týchto udalostí a pod vplyvom vysielania rádia 
Biela légia študenti gymnázia v Kežmarku Bo-
huš Jakubjak zo Spišskej Belej a Peter Drozd 
z Kežmarku sformulovali text výzvy k občanom. 
Obsahom textu, ktorý sa, žiaľ, nezachoval, bola 
výzva k rodákom, aby bránili kňazov a nábožen-
stvo, aby nevstupovali do družstiev a nepoddáva-
li sa komunistickej moci, zároveň vystríhala pred 
marxistickým učením, ktoré degraduje ľudskú 
osobnosť. Ich bývalý spolužiak František Olšák, 
ktorý už pracoval ako 18-ročný v učtárni MsNV 
v Poprade, text prepísal na rozmnožovaciu blanu. 
V Spišskej Belej v dome Lenky Rennerovej, ktorá 
zabezpečila tlačiareň, bol text vytlačený.

Krátko nato sa traja 18-roční učni – Lucian 
Neupauer, Alojz Lenkavský a Emil Labus – roz-
hodli, že odídu za hranice. Bolo po vojne. Vša-
de v okolí sa nachádzalo množstvo vojnových 
zbraní. Chlapci naložili do batohov niekoľko 
nefunkčných granátov a pokazených zbraní, 
z ktorých ani nevedeli strieľať, lebo sa to nikdy 
neučili. Pribalili letáky, aby ich mohli cestou po-
rozdávať po dedinách. Nestihli rozdať ani je-
den. Boli zatknutí v nedeľu 5. novembra 1950 
v horárni pred Levočou. Horár zlákal Luciana 
Neupauera do horárne pod prísľubom ohria-
tia čaju. Nenápadne zavolal žandárov z Levoče. 
Alojz Lenkavský a Emil Labus sa rozhodli vrá-
tiť do Spišskej Belej a vystríhať ostatných pred 
možným zatknutím. Počítali s tým, že Lucian 

Meno a priezvisko Väzenie Výroba Mimo 
pastorácie

Účinkovanie 
v Sp. Belej Iné

1. Štefan Baláž 11 rokov 5 rokov 16 rokov 6 mesiacov

2. Štefan Vaverčák 3,5 roka 1,5 roka 6,5 roka 5 rokov

3. Ján Lang 4,5 roka 9,5 roka 14 rokov 1,5 roka

4. Ladislav Hágovský 10 rokov; 8 rokov 18 rokov 5 rokov

5. Ladislav Maitner 9 rokov 11 rokov 20 rokov 5 rokov

6. Ján Grech 7 rokov 6,5 roka 13,5 roka 2 roky

7. Jozef Kútnik-Šmálov 3 roky 2 roky 6 rokov 2 roky

8. Štefan Lapšanský 1,5 roka 13 rokov 18 rokov 5 rokov 3,5 roka PTP

9. Štefan Novajovský- 
    -Viktorin 1 rok 17 rokov 18 rokov rodák zo Spišskej Belej

10. František Novajovský 6 mesiacov 10 rokov 10 rokov rodák zo Spišskej Belej

11. Pavel Uličný 17,5 roka 20 rokov 5 rokov 2,5 roka PTP

12. Jozef Vojtas 10 rokov 19 rokov 8 rokov

13. Alojz Šimčák 1 rok 1 rok 2 roky 2 roky

Prehľad väznených kňazov, ktorí buď pôsobili ako kňazi v našom meste, alebo sú to belianski rodáci.
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Neupauer o mnohých veciach nevedel, lebo ne-
žil vtedy v Spišskej Belej, a teda ich ani nemo-
hol prezradiť. Zvyšok skupiny bol zatknutý ešte 
v ten istý deň 5. novembra 1950.

Odviezli ich do vyšetrovacej väzby do Košíc. 
Všetci boli neľudsky bití a mučení a tak od nich 
vymohli priznania o protištátnom sprisahaní. 
Začiatkom decembra ich previezli do Justičného 
paláca v Bratislave. Pred súdom ich stálo 17, z to-
ho dve dievčatá. Najstaršie z odsúdených (Vil-
ma Drozdová a Lenka Rennerová) mali 23 rokov, 
najmladší 17 rokov a desať mesiacov. Súdne ko-
nanie sa uskutočnilo 11. – 12. júna 1951. Sudkyňa 
JUDr. Trattnerová ich odsúdila spolu na 122 ro-
kov a mesiac žalára, 115 000 Kčs pokút, 85 rokov 
straty občianskych práv a u jedenástich aj na pre-
padnutie celého majetku. Žalobca – štátny pro-
kurátor sa odvolal na nízkosť trestov a u štyroch 
– Jakubjaka, Lenkavského, Neupauera a Droz-
da – žiadal trest smrti. 22. februára 1952 najvyšší 
súd v Prahe navrhnuté tresty smrti zamietol, ale 
u Poruboviča trest zvýšil zo 4 na 15 rokov žalára 
a u Labusa z 5 rokov tiež na 15 rokov.

Jáchymovské peklo

Na základe zmluvy z 23. novembra 1945, uzav-
retej medzi Československom a Sovietskym 
zväzom, sa urán smel dodávať výlučne do ZSSR. 

Uránová ruda sa nachádzala len na území Čes-
koslovenska. V rokoch 1945 – 1950 bola táto vý-
sostne strategická surovina, nevyhnutná pre 
výrobu atómových bômb, ťažená v okolí Jáchy-
mova a Příbramu výlučne nemeckými vojnový-
mi zajatcami. Väzni však v rámci podpísaných 
medzinárodných zmlúv museli byť prepustení. 
Náhradu pracovnej sily nová zákonodarná moc 
riešila vykonštruovanými politickými proces-
mi, ktoré produkovali počty väzňov potrebné 
na zvýšenie ťažby uránu. Zriadili koncentračné 
tábory, v ktorých politických väzňov prinútili za 
neľudských podmienok pracovať. Oficiálne to 
boli tábory na prevýchovu osôb nepriateľských 
republike. A bola to nesporne aj najvhodnejšia 
forma, ako pred svetom utajiť skutočný objem 
ťažby. V rokoch 1950 – 1961 cez ne prešli desaťti-
síce prevažne politických väzňov.

Novodobá triedna spravodlivosť spočiatku 
nemala v justícii dostatočne vyškolené perso-
nálne zázemie. Právnici, poznačení buržoáz-
nym vzdelaním a rímskym právom, nemohli 
plniť požadované úlohy. Nedostatok správne 
právne vzdelaných a zodpovedajúcim spôso-
bom kvalifikovaných právnikov vyriešil rýchlo-
kurz práva, správne zvolených komunistických 
nadšencov. Súdy začali plniť kontingent dodá-
vok novodobých otrokov podľa harmonogramu. 
Jeden z väzňov sa so spomienkou na všeobecne 
známu sudkyňu vysporiadal takto:

Meno a priezvisko Výška trestu 
podľa rozsudku

Skutočne strávený čas vo 
väzení Vek v čase procesu

1. Bohuš Jakubjak 15 rokov 9 rokov 7 mesiacov 19 rokov 2 mesiace

2. Alojz Lenkavský 15 rokov 9 rokov 7 mesiacov 18 rokov 5 mesiacov

3. Lucian Neupauer 15 rokov 9 rokov 7 mesiacov 18 rokov 9 mesiacov

4. Tibor Porubovič 15 rokov 5 rokov 9 mesiacov 18 rokov 7 mesiacov

5. Emil Labus 15 rokov 6 rokov 1 mesiac 18 rokov 6 mesiacov

6. Dezider Plučinský 8 rokov 5 rokov 7 mesiacov 18 rokov 3 mesiace

7. Emil Tresa 5 rokov 3 roky 23 rokov 3 mesiace

8. Jozef Stoklasa 3 roky 6 mesiacov 3 roky 3 mesiace 17 rokov 10 mesiacov

9. Lenka Rennerová 3 roky 2 roky 2 mesiace 23 rokov 7 mesiacov

10. Július Podolský 1 rok 1 rok 18 rokov 10 mesiacov

11. Rudolf Kulka 6 mesiacov 7 mesiacov 18 rokov 7 mesiacov

12. Peter Drozd 15 rokov 9 rokov 7 mesiacov 18 rokov 10 mesiacov

13. František Olšák 10 rokov 6 rokov 20 rokov 6 mesiacov

14. Ján Svitana 6 mesiacov 7 mesiacov 35 rokov 10 mesiacov

15. Vilma Drozdová 6 mesiacov 7 mesiacov 23 rokov 10 mesiacov

Nespravodlivo odsúdení
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Alexander Rodan: Na adresu jednej panej

Na vás, pani, sa nedalo zabudnúť.
Váš čierny talár

a ako uhoľ čierne svedomie
prebúdzali v noci nejedného z nás.
Na vás, pani, sa nemôže zabudnúť.

Bohorovná, a iba tak
s nenávisťou a vedome,

bez mihnutia oka
vynášali ste ortiele.

A pre nás zastavil sa čas.

Nie, pani, na vás sa nesmie zabudnúť.
Páchlo z vás od fráz

a jazyk so zlou slovenčinou
mlel zrná lží a neprávd o vine.

Ešte sme pre vás, pani, človečinou?
Ešte vám chutí kávička v Devíne?

Ja tiež tam teraz chodievam len na skok.
Iba tak..........Kvôli vám.

A najkrutejším spomienkam.

Emil Labus: Väzeň číslo 016245 spomína: „Po 
zatknutí 5. novembra 1950 príslušníkmi Štátnej bez-
pečnosti (ďalej ŠtB) z Košíc nás odviezli do Levoče. 
V pondelok nás odviezli do Košíc a tam nás vyšetro-
vali za velezradu. Vyšetrovanie je ťažko popísať. Boli 
traja aj štyria vyšetrovatelia a takto nedokáže zaob-
chádzať človek ani so zvieraťom. Potom nás previezli 
do Bratislavy na Štátny súd, ktorý sa konal 12. júna 
1951. Prečítali nám obžalobu, v ktorej prokurátor 
dával návrh na tresty smrti pre Bohumila Jakubja-
ka, Luciana Neupauera, Alojza Lenkavského a Pet-
ra Drozda. Predsedníčka súdu trvala na treste smrti 
a nebyť znalca zbraní, ktorý bol prísediaci a žiadal si 
o slovo. Medziiným povedal: „Ľudia, čo to robíte, veď 
sú to ešte deti a zbrane boli po technickom preskúšaní 
nefunkčné.“ Bol to jediný človek, ktorý sa nás zastal. 
Po vynesení rozsudkov nás previezli do Leopoldova. 
V cele nás bolo aj 20 väzňov, WC v rohu, neznesi-
teľný vzduch. Po dvoch týždňoch nás expedovali na 
Jáchymov v obyčajných vagónoch, ako nejaké zviera-
tá. Po troch dňoch sme prišli na láger Bratrství. Pri-
delili nám čísla a rozdelili nás po lágroch. Dali nás 
spolu na láger Barbora. Najčastejšie slovo, ktoré sme 
počúvali, bolo behom, behom. Robila sa cesta zo šach-
ty pre baraky, kde bývali príslušníci SNB. Tak po ran-
nej šichte v bani sme museli nosiť kamene z háld od 
šachty na cestu pod dohľadom aj psov vlčiakov, kto-
rých mali niektorí „esenbáci“. S výkrikmi „behom, 
behom“ nám určovali kameň, ktorý máme zdvihnúť 
a tak s ním utekať a s tým vlčiakom nás poháňal. 

Obed, po ktorom bol človek hladnejší ako pred ním. 
Každý deň 15 Dkg chleba a čierna káva, to sa nedalo. 
Boli sme vysilení a starší ľudia aj odpadávali a tí nie 
ľudia ich nútili, aby ten kameň zobrali a s ním ute-
kali. Lucian Neupauer robil zámočníka na povrchu. 
Opravoval vzduchové vŕtačky a bagre a tak mal prí-
stup ku kľúčom. Blízko drôtov bola šopa, ktorá slúži-
la ako sklad na oleje. Tak vznikla myšlienka na útek, 
lebo hranice východného Nemecka boli blízko. Z toho 

7  Súkromný archív Jozefa Kalafuta.

skladu sme sa chceli prekopať popod drôty do lesa. Po-
čas nočnej smeny sme začali kopať. Bol medzi nami 
zradca – bonzák a ten to vyzradil. Len nevedel, kto 
a kedy bol kopať. Vyzradil tak Neupauera, Lenkav-
ského a Nemečka. Tí iných nevyzradili. Najviac si to 
odniesol Nemeček. Mňa preložili v máji na Rovnost. 
Pre tvrdosť tamojšieho veliteľa, ktorý sa volal Dvořák, 
sa tam väzni tiež chceli prekopať na povrch. Ozbro-
jení žandári sfárali do bane a väzňov donútili, aby sa 
vzdali. Jedného väzňa aj zastrelili. Bol ďalší dôvod na 
represálie. Do každého baraka sa dali nádoby na po-
trebu a nikto nesmel ísť von. Ak niekto predsa vyšiel, 
z niektorej z veží spustili paľbu z guľometov. Osobné 
kontroly – filcungy boli na dennom poriadku.“7

Väzenské spomienky Alojza Lenkavského: 
„Vyšetrovacej väzbe som bol podrobený dva mesiace. 
Bitky sa konali denne, aj v noci. Pendrekmi po nohách, 
pätách a celom tele. Medzi prsty nám dávali kolíčky 
(ceruzky) a mliaždili dlaň s prstami, dávali do tma-
vej betónovej komory, museli sme stáť boso na betóne. 
V Košiciach sa vyšetrovatelia delili na tzv. ľudských, 
ktorí aj ponúkli cigaretu, a na trýzniteľov, surovcov. 
Jeden uhladený sa ma ľudsky pýtal, či ma jeho pred-
chodcovia bili. Pri prvom raze som to priznal. Odišiel 
a pozval surovcov, ktorí ma „spracovali“ tak, že keď sa 
vrátil ten umiernený, už som podpísal, čo chcel aj bez 

Jozef Šelep a Alojz Lenkavský.
Archív Márie Šelepovej



257Život politicky prenasledovaných Beľanov (1945 – 1989)

čítania. Pred súdnym jednaním predsedníčka senátu 
JUDr. Trattnerová si dala odo mňa podpísať obžalobu 
a pýtala si, či mám výhrady proti obžalobe. Povedal 
som áno a ona, i keď vedela, ako podpisy odo mňa ŠtB 
získala, mi vyhlásila, že ma bude musieť poslať späť 
do Košíc na došetrenie. Po skúsenostiach s vyšetrova-
teľmi z Košíc som, samozrejme, s obžalobou súhlasil. 
Dodatočne som zistil, že tak urobili aj ostatní obžalo-
vaní, aby sa vyhli ďalšiemu trýzneniu. Počas vyhlá-

byt v bunkri sme volali korekciou. Dozorcovia z tejto 
vraždy urobili slávnosť a pred nastúpenými väzňami 
blahoželali vrahovi Kuldu. Pritom nám duplikovali, 
že oni strieľajú lepšie z presvedčenia ako Američania 
za doláre.

Vianoce a veľkonočné sviatky nám vedeli sprí-
jemňovať nástupmi na „apelplac“. Raz sme dokonca 
museli za tri noci vykonať 21 nástupov. To zname-
nalo obliecť sa a vonku v zime stáť 1-2 hodiny, podľa 
ľubovôle veliteľov. Naše oblečenie bolo v zime i v lete 
rovnaké. Onuca, pracovné gumáky, niektorí aj bagan-
če, nohavice, vesta z látky, krátky kabátik a lodička na 
hlavu. Žiadny plášť, žiadne svetre. Na začiatku nám 
dali na zimu biele nohavice. Hneď ich však stiahli, 
aby sme nemohli snehom utekať. Mali by problémy na 
utekajúceho strieľať. Stalo sa v niektoré dni, že po ná-
vrate zo šichty nás nepustili na ubytovne – cely. Stáli 
sme viac hodín na „apelplaci“, najhoršie to bolo v zi-
me. Často nám robili osobné prehliadky, ktoré sme vo 
väzenskom žargóne volali „filcung“. Hľadali usved-
čujúci materiál, hlavne nevyhnutné potreby pre vy-
konávanie tajných služieb Božích. Napriek utajeniu 
nás mnohokrát prezradili a kňazov vtedy uvrhli do 
ťažkých niekoľkotýždňových „korekcií“. Najčastejšie 
sa nás nevedeli dopočítať, a preto sme museli hodiny 
a hodiny po ťažkej práci stáť na „apelplaci“ a čakať, 
kým sa im budú naše počty zhodovať.

Pre neznesiteľné pomery v Příbrame na tábo-
re Vojna sme asi v roku 1954 začali štrajk, odmiet-
li sme pracovať. Nedosiahli sme nič. Trvalo to asi 
1 – 2 týždne. Veliteľstvo tábora stiahlo posily z iných 
útvarov, dokonca povolali vojsko. Celý režim dňa ešte 
pritvrdili. V čase žalárovania som bol jeden mesiac 
liečený vo väzenskej nemocnici na Pankráci v Prahe. 
Mal som z ťažkej práce prietrž svalov v nohe. Pod na-
šou nemocničnou celou sa popravovalo. Okná boli za-
bielené, avšak nám sa podarilo kúskom skla vyškrabať 
malý otvor. Popravy sa konali vždy skoro ráno.“8 

Neradostný bol aj osud najskôr partizána 
a protifašistického bojovníka Alojza Holuja, kto-
rého po r. 1948 komunisti preklasifikovali na 
vlastizradcu a uvrhli ho do väzenia.

 Ako 18-ročný antifašista sa A. Holuj zapojil 
do Slovenského národného povstania a bojoval 
s partizánmi na Prašivej v Nízkych Tatrách. Pri 
zídení do doliny ho zajali Nemci. Zo zajatecké-
ho tábora v Nemecku sa mu podarilo ujsť. V júli 
1946 vstúpil do radov československej armády. 
Absolvoval aj vojenskú akadémiu v Hranici na 
Morave, odkiaľ vyšiel ako poručík. Nadriadený 
generál Zachar, tušiac svoje zaistenie a pohon na 
príslušníkov odboja zo západu, dôveryhodným 
dôstojníkom odporučil emigráciu. Alojz Holuj 
odišiel preveriť možnosti ilegálneho prechodu 8  Súkromný archív Jozefa Kalafuta.

Lenka Rennerová a Lucian Neupauer
Archív Márie Šelepovej 

senia rozsudkov, práve tam na súde, ako vo filme sa 
mi premietol celý môj krátky 18-ročný život. V živo-
te som nikomu neublížil a aj v detskom šantení som 
vždy mal na mysli, že Pán Boh ma vidí.

Po vynesení rozsudkov sme sa po zastávke v Leo-
poldove ocitli v Jáchymove. Pre nedostatok priestoru 
nadviažem v mojich spomienkach na útek spomína-
ný Emilom Labusom. Keďže jeho sme neprezradili, bol 
preložený na inú baňu. Mňa eskortovali do betónové-
ho bunkra. Samotka, hlad, chlad. Bez jedla dva dni, 
potom polovičná dávka a opäť to isté. Tak to trvalo 3 
týždne. Po skončení ma eskortovali na uránové bane 
v Příbrame. Tábor sa volal Vojna. Tam som sa stretol 
s kamarátmi z Belej. Tábor Vojna bol určený pre naj-
ťažších politických väzňov a takých, ktorí boli odsú-
dení najmenej na desať rokov. 

Z Příbramu sa pamätám na takýto zážitok. Tes-
ne po mojom príchode sa traja väzni na našom lág-
ri Vojna pokúsili o útek. Dvaja z nich však boli len 
návnadou spolupracujúcou s ŠtB. Jedného utekajúce-
ho už na drôtoch zastrelili. Zavraždený sa volal Kul-
da a utekal práve v deň výročia zavraždenia jeho bra-
ta gestapom. Jeho mŕtvolu nechali ležať pri hlavnej 
bráne a my väzni sme museli okolo neho prejsť a ne-
smeli sme mu akokoľvek vzdať úctu. Ani len zdvihnu-
tím čiapky. Peter Drozd tak urobil a okamžite dostal 
niekoľkotýždňový pobyt v betónovom bunkri. Po-
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hraníc do západného Nemecka. V Plzni ho však 
zadržala ŠtB. Mesiac ho vyšetrovali na Boroch, 
avšak bezvýsledne. Po prepustení odišiel rovno 
domov do Spišskej Belej.

V rokoch 1949 – 1950 v ňom dozrelo rozhod-
nutie, že opustí republiku. S rodákom zo Spiš-
skej Belej Františkom Kovalčíkom sa rozhodli, že 
emigrujú do Rakúska. 13. februára 1951 sa o pol-
noci v priestoroch Petržalky pokúsili o prekro-

9  Materiál o politickom prenasledovaní v meste Spiš-
ská Belá bolo možné spracovať len na základe viac-
ročnej systematickej práce Jozefa Kalafuta na mapo-
vaní politického prenasledovania.

František Olšák a Bohuš Jakubjak
Archív Márie Šelepovej 

čenie hraníc. Na hranici ich však zaistila pohra-
ničná stráž. Odviezli ich do väzenia, ktoré bolo 
vtedy na Bratislavskom hrade. Vyšetrovacie me-
tódy ŠtB boli strašné a trvali niekoľko mesiacov. 
F. Kovalčík musel byť z následkov mučenia pre-
vezený do psychiatrickej liečebne do Levoče. A. 
Holuja štátny súd v Bratislave 6. decembra 1951 
obvinil z vlastizrady a špionáže a odsúdil na 
18 rokov väzenia, 20 000 Kčs pokuty, 10 rokov 
straty občianskych práv a prepadnutie celého 
majetku v prospech štátu. Z Bratislavy ho eskor-
tovali v okovách do Ilavy, potom do Leopoldo-
va, neskôr do Jáchymova a do Příbramu do zná-
mych väzenských podmienok. Podmienečne bol 
prepustený v r. 1960. Nevinne bol väznený viac 
ako 9 rokov.

František Kovalčík zomrel v Bábe pri Nitre, 
kde žil so svojou rodinou. Rodina nevedela po-
dať žiadne informácie o tomto období jeho ži-
vota. Väznenie bolo pravdepodobne tabu v jeho 
ďalšom živote a rodina to rešpektovala. Za desať 
mesiacov väznenia si rodina neuplatnila nárok 
na odškodnenie, lebo o tom nevedela. 

Mnohí naši spoluobčania neboli odsúdení 
riadnym súdom, ale na základe rozhodnutia 
tzv. bezpečnostnej trojky príslušného krajské-
ho národného výboru len zaistení a eskortovaní 
do tzv. pracovných táborov a táborov nútených 
prác, ktoré boli režimom totožné s väzením. Tak 
bol postihnutý aj nebohý Jozef Kalafut, ktorý 

v tábore nútených prác v Hronci strávil jeden 
rok.9

Pri obnove súdu v rokoch Dubčekovho „so-
cializmu s ľudskou tvárou“ naši rodáci, žiaľ, prišli 
na rad až v r. 1970. Po augustovej okupácii ČSSR 
vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy v r. 
1968 a po zmenách vo vedení KSČ na jar 1969 
bola situácia opäť iná, začal tzv. „proces normali-
zácie spoločnosti“. Ich trest bol preto len znížený 
a boli zrušené pokuty a straty občianskych práv 
a prepadnutie majetku. Až v r. 1991 boli úplne 
rehabilitovaní.
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Živnostníci, priemysel, obchod a služby

Hospodárstvo

Slovensko ostalo aj počas druhej svetovej vojny 
agrárnou krajinou so slabo rozvinutým priemys-
lom. Napriek tomu, že vojnou nebolo zničené tak 
ako susedné štáty, nacistické drancovanie, počas 
ktorého sa z krajiny vyviezlo strojové zariadenie 
mnohých tovární alebo boli zámerne zdevasto-
vané, vážne narušená osobná i nákladná dopra-
va, zapríčinili, že priemyselná výroba dosaho-
vala v r. 1945 len polovicu z roku 1937.1

Ekonomickou základňou ľudovodemokra-
tického režimu bola trojsektorová ekonomika 
s verejným, súkromným a súkromno-kapitalis-
tickým sektorom. Vznikla ako dôsledok hlbo-
kých zásahov štátu do ekonomiky. Prezident-
skými dekrétmi v jeseni 1945 boli znárodnené 
podniky kľúčového priemyslu, veľkopriemys-
lu, banky a súkromné poisťovne. Uskutočnila 
sa rozsiahla pozemková reforma, ktorá zlikvi-
dovala veľkostatky. Vyvlastnená a „vykúpená“ 
pôda bola pridelená bezzemkom a drobným 
roľníkom, čím sa rozšírila malovýroba v poľno-
hospodárstve. Rozsiahle znárodnenie nastolilo 
otázku plánovania a riadenia národných pod-
nikov. V októbri 1946 parlament schválil dvoj-
ročný plán. Jeho hlavným cieľom bolo dokon-
čiť obnovu vojnou zničeného hospodárstva. Na 
Slovensku sa mali popri obnove položiť aj zákla-
dy plánovitej industrializácie krajiny výstavbou 
nových závodov a premiestnením časti priemy-
selných konfiškátov z českého pohraničia na 
Slovensko. Tvorcovia dvojročnice sa usilovali 
spojiť plán s trhom.

Štruktúra slovenskej spoločnosti bola deter-
minovaná ekonomickým stupňom rozvoja kraji-
ny. Väčšinu robotníkov tvorili poľnohospodárski 
robotníci a robotníci pracujúci v malých priemy-
selných podnikoch, živnostenských závodoch, 
doprave a pod. Väčšinu obyvateľstva predstavo-
vali zasa stredné vrstvy a roľníci. V priemysle 
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pracovalo iba 10 – 11% obyvateľstva, takže väč-
šina robotníkov bola zamestnaná v nepriemy-
selných podnikoch, vo väčších živnostenských 
závodoch rôzneho druhu, v doprave a v poľno-
hospodárstve.2

V okresoch Poprad a Kežmarok nemecké 
vojenské oddiely vážne poškodili cesty, mos-
ty, železnice a železničné stanice zaplnené od-
stavenými vagónmi s rôznym tovarom. Keďže 
Nemci potrebovali uvoľniť hlavnú Košicko-bo-
humínsku trať, presúvali ich na malé stanice až 
do Podolínca, neskôr niektoré podpálili. Takto 
zablokovali železničnú prepravu. Zároveň niči-
li všetky mosty medzi Popradom a Kežmarkom 
s výnimkou mostov pri Strážkach. Železnič-
nú budovu zničili v Podolínci, v Spišskej Belej, 
Huncovciach, v Matejovciach a v Poprade. Osob-
ná vlaková preprava po Kežmarok a nákladná 
po Spišskú Belú bola obnovená až v júli 1945. 
Pomalšie boli odstraňované škody na zariade-
niach spojov. Ešte v novembri nebolo obnovené 
telefónne spojenie so všetkými obcami v Kež-
marskom okrese a temer nijaké spojenie nebolo 
s obcami v okresoch Spišskej Starej Vsi a v Sta-
rej Ľubovni. Poštové zásielky viazli na určitých 
miestach a jedným z nich bola aj Spišská Belá. 

Aj priemysel v uvedených okresoch utrpel 
škody. Našťastie škody neboli veľké. Strojové za-
riadenie totiž Nemci z časových dôvodov nestihli 
vyviesť a časť z nich bola poškodená samotnými 
továrenskými robotníkmi. Krátko po oslobodení 
už prevažná časť podnikov spustila nanovo svo-
ju výrobu. Prvými boli Pivovar v Poprade a Ta-
baková továreň v Spišskej Belej. Silný rozvoj za-
znamenala remeselná výroba. Okrem toho, že 
remeselníci boli suverénnym dodávateľom prác 
pre obyvateľstvo, podieľali sa aj na plnení väčších 
dodávok pre armádu a štátne orgány. 

Na hospodársky život v Spišskej Belej roz-
hodujúci vplyv mali dekréty prezidenta Česko-
slovenskej republiky Eduarda Beneša. V prvom 
rade to bol dekrét č. 33 z 2. augusta 1945, ktorým 
občania nemeckej národnosti v Československu 
stratili občianske práva a boli odsunutí v priebe-
hu roku 1946 do Nemecka. Druhými boli štyri 
dekréty podpísané 24. októbra 1945 o zoštátne-
ní kľúčového priemyslu, veľkých priemyselných 
podnikov, bánk a poisťovní.3

Hospodársky život na začiatku r. 1945 bol 
ovplyvnený predovšetkým množstvom živnost-

1  Encyklopédia Slovenska IV. Bratislava 1980, s. 539.
2  KOVÁČ, Dušan: Kronika Slovenska 2. Bratislava 

1999, s. 302 – 311; PRŮCHA, Václav (zost.): Hospo-
dárske dejiny Československa. Bratislava 1972, s. 289 
– 315.

3  KOVÁČ, Dušan: c. d., s. 308, 310.
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níkov a rodiacimi sa či rozvíjajúcimi sa (do roku 
1948) súkromnými podnikmi.

Živnostníci

Živnostníci v Spišskej Belej nenahlásili väčšie 
vojnové škody. Výnimkou bol Ondrej Pichnar-
čík, ktorý v Bratislave nakúpil tovar ešte v januá-
ri 1945 u firmy Oskar Scholc, no ten mu už nebol 
doručený.4

Hneď ako začalo pracovať Okresné živnos-
tenské spoločenstvo v Kežmarku, zisťovalo kon-
krétny stav svojej členskej základne. V Spišskej 
Belej bolo evidovaných 126 živnostníkov s tým-
to profesijným zameraním: 3 maliari, 1 debnár, 
6 murári, 2 remenári, 8 stolári, 5 tesári, 1 kra-
márka, 6 pekári, 3 taxikári, 1 bulharský záhrad-
ník, 9 obuvníkov, 9 mäsiarov, 3 údenári, 1 vý-
robca alkoholu (pálených nápojov), 2 trhovkyne, 
3 kožušníci, 2 zámočníci, 3 kováči, 1 výrobca 
piva, 1 kolár, 1 zámočník, 2 holiči, 1 klampiar, 
1 výrobca hlineného tovaru, 7 krajčírov, 1 vlast-
ník benzínového čerpadla, 1 cukrár, 2 kachliari, 
1 výrobca hrncov, 2 sklenári, 1 vlastník módne-
ho domu, 2 výrobcovia rumu, 1 dopravca s ná-
kladnými vozmi, 1 výrobca pálených tehál, 
2 elektrikári a obchodníci: 7 s rozličným tova-
rom, 3 s cukríkmi, 1 s galantérnym tovarom, 
1 s písacími potrebami, 1 s olejom, 1 s elektro-
potrebami, 1 s ovocím, 6 s ovocím, 6 s drevom, 
1 so strižným tovarom, 1 s gumovými článkami, 
1 s dobytkom, 1 so železom, 1 s kominárskymi 
potrebami a 2 s neurčenými živnosťami. Z tohto 
veľkého počtu bolo evakuovaných až 65 živnost-
níkov – Nemcov, 16 prestalo z rôznych dôvodov 
viesť svoju živnosť (úmrtie, odsťahovanie sa) 
a iba 45 si svoju živnosť zachovalo.5 Iný zoznam 
uvádza 84 živnostníkov, ktorí boli označení ako 
Nemci, a teda priam predurčení na odsun.6 Ich 
živnosti sa však stali zaujímavým „obchodným 
artiklom“ pre ostatných obyvateľov Spišskej Be-
lej, ktorí neskôr preberali správu ich majetku. 
Zároveň bola takýmto spôsobom zlikvidovaná 
aj konkurencia.

Živnostníci mali v samotnej Spišskej Belej 
skutočne významné postavenie, keď z ich radov 
pochádzali predstavitelia samotného mesta. 
Členmi MNV v r. 1945 sa stali Jozef Pisarčík (ob-
chod so strižným tovarom), Ján Ďuračinský (ob-
chod s papierom), Ondrej Pichnarčík (obchod 
so strižným tovarom), Jakub Olekšák (obchod 
s drevom), Emil Trembáč (kováč), Jozef Kulka 
(stolár) a Jakub Kovalčík (zámočník).7 V predsta-

venstve Okresného živnostenského spoločen-
stva v Kežmarku, ktoré požívalo veľkú vážnosť 
medzi svojimi členmi, bol kováč zo Spišskej Be-
lej Emil Trembáč (1945).

V r. 1946 sa pokračovalo v rôznych zmätoč-
ných, no i presne cielených opatreniach, kto-
ré živnostníkom komplikovali bežné pracovné 
povinnosti, ba aj život. Nemeckých obyvateľov, 
ktorí nestihli, či nechceli evakuovať, začal ľu-
dovodemokratický štát pripravovať o majetok. 
Národná správa bola uvalená na obchod so že-
lezom Ernesta Gretzmachera, na nemecké pe-
ňažné družstvo (Kreditgenossenschaft der Deut-
schen Zipser Bela (národný správca roľník Ignác 
Siska), na podnik Arthura Buchalu, Jozefa Bor-
sosa, Roberta Gabriela a ďalších. Na uvalenie 
národnej správy bol pripravený ďalší zoznam 
s 55 živnostníkmi.8

Spamätávajúce sa hospodárstvo zazname-
nalo však aj niektoré pozitíva. Drobné živnosti 
získavali noví majitelia, zväčša prisťahovaní, či 
priženení.

Február 1948 zasiahol do politického a ná-
sledne aj do hospodárskeho života. Znárodnenie 
veľkých výrobných podnikov a veľkoobchodov 
ovplyvnilo celú distribučnú sieť, maloobchod a aj 
remeselníkov. Ústredný akčný výbor živnost-
níkov na Slovensku podporil vládu Klementa 
Gottwalda. Na presadzovanie nového politické-
ho systému vznikali akčné výbory. Takto vznikol 
aj Akčný výbor Okresného živnostenského spo-
ločenstva okresu Kežmarok s predsedom Ka-
rolom Lauffom a v marci 1948 zaniklo Okresné 
živnostenské spoločenstvo v Kežmarku.9 

Rozhodnutím Ústredného akčného výboru 
SNF z 27. júla 1948 boli na Slovensku vytvore-
né vrcholné živnostenské organizácie pre reme-
selný sektor, Slovenský zväz remesla a pre ob-
chod, pohostinstvo a dopravu a Slovenský zväz 
obchodu, pohostinstva a dopravy so sídlom 
v Bratislave. Dňa 21. augusta 1948 prestal exis-
tovať Zväz živnostenských spoločenstiev. S ním 
postupne zanikla existencia drobných živnost-
níkov, remeselníkov, ktorí jestvovali niekoľko 
desaťročí či storočí zoskupení v cechoch a spo-
ločenstvách.

4  ŠA LE, pobočka Poprad: OŽS K 113/1945.
5  Tamže, OŽS K 1/1945.
6  Tamže, OŽS K 214/1945.
7  Tamže, OŽS K 127/1945.
8  Tamže, OŽS K 468/1946.
9  Tamže, OŽS K 304/1948, 309/1948, 315/1948, 369/

1948, 335/1948, 353/1948.
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Priemysel

Nosným priemyselným odvetvím v Spišskej Be-
lej po r. 1945 naďalej ostalo spracovanie tabaku 
na výrobu cigariet v miestnej štátnej tabakovej 
továrni, ktorú riadilo Ústredné riaditeľstvo Čes-
koslovenského tabakového monopolu, odbočka 
v Bratislave.

V spracovávaní dreva pokračovala mani-
pulácia firmy Ružomberská továreň na celuló-
zu a papier, účastinná spoločnosť v Ružomber-
ku, neskôr Drevoúnia Žilina a ďalej prevádzka 
Vojenských lesov a majetkov, š. p. Kežmarok. 
V kvalitatívne inej forme začali spracovávať dre-
vo od r. 1947 vo výrobnom družstve Javorina, 
ktoré pracuje aj v súčasnosti.

Po tom, čo zanikla Likérka Kleinberger a syn 
a Borovičkáreň Greb, potravinársky priemysel 
bol v meste zastúpený družstevným závodom 
Zvara, s. r. o., ktorý spracovával lesné ovocie, 
huby a liečivé rastliny. Na jeho miesto nastúpila 
Konzerváreň, neskôr Baliarne obchodu. Pokra-
čovalo sa v tradičnej výrobe liehovín, i keď len 
čistého liehu, v miestnom liehovare. Istý čas pra-
covala výrobňa nealkoholických nápojov, tzv. 
sódovkáreň. 

V r. 1959 vznikol Závod organických hnojív 
v Bratislave, závod v Spišskej Belej, ktorý začal 
spracovávať rašelinu. V 70. rokoch pribudla cia-
chovňa plynárenského podniku.

Služby obyvateľstvu zabezpečovali podnik 
miestneho hospodárstva, komunálne podniky, 
družstvá a technické služby mesta.

Československý tabakový priemysel,  
závod Spišská Belá

Pri prechode frontu v januári 1945 nemecké od-
diely pri evakuácii vyviezli z továrne zásoby 
hotových cigariet, narezaný tabak a časť strojo-
vého zariadenia, ale najdôležitejšie súčiastky sa 
zamestnancom podarilo včas ukryť.10 V tých-
to nepokojných časoch bola tabaková továreň 
14. februára 1945 vyhlásená za majetok národné-

ho výboru a za jej komisára ustanovili Františka 
Zlámala, vtedajšieho riaditeľa závodu.11 Výroba 
sa začala 19. februára 1945, začiatok pracovného 
času bol stanovený na 7. hodinu ráno.12

Pre nedostatok cigaretového papiera určité 
množstvo produkcie na začiatku roku 1945 tvoril 
narezaný tabak zabalený do škatuliek, do akých 
sa balili ručne aj cigarety po 100 kusov. Po dove-
zení zásob tabaku a cigaretového papiera z pri-
navrátenej továrne v Košiciach vyrobil závod 
do konca roku 1945 270 miliónov cigariet znač-
ky Tatra a Detva. Výroba cigariet v rokoch 1946 
– 1952 ostávala v nezmenenom objeme 630 mil. 
kusov ročne a tvorili ju cigarety Bystrica, Detva, 
Morava a Lipa. Kapacita výroby sa modernizá-
ciou postupne zvyšovala v r. 1965 na 2 miliardy 
100 miliónov, v r. 1970 prekračoval objem výroby 
3 miliardy a r. 1977 už 4 miliardy 225 miliónov 
cigariet.13

Prvá rekonštrukcia výrobnej budovy sa vy-
konala v rokoch 1951 – 1954 v súvislosti s likvi-
dáciou závodov v Košiciach a Bratislave. Roz-
širovali sa priestory na umiestnenie strojov 
z likvidovaných závodov. Nastalo tak zvýšenie 
objemu výroby v r. 1956 oproti r. 1951 o 100 % na 
1 miliardu 586 miliónov cigariet. V ďalších de-
saťročiach nastala postupná modernizácia tech-
nologických procesov. 

V r. 1963 sa v závode začali vyrábať cigarety 
s filtrom. Spojovacie stroje cigariet s filtrom, do-
vezené z Českých Budějovíc, vyžadovali viac vý-
robného priestoru. Súčasne sa zavádzalo balenie 
cigariet po 20 kusov s celofánovaním škatuliek. 
Nevyhovujúce výrobné podmienky riešili vý-
stavbou novej výrobnej haly, ktorá sa pretrans-
formovala z budovy skladu tabaku.

V r. 1956 z Bratislavy do závodu v Spišskej 
Belej premiestnili pokusné a vývojové praco-
visko ČSTP, ktoré neskôr sídlilo vedľa závodu 

10  A MÚ SB: Pamätná kniha..., s. 85. 
11  ŠA LE, pobočka Poprad: Miestny národný výbor 

Spišská Belá (ďalej MNV SB) 29/1945. 
12  Tamže, MNV SB 1/1945, šk. č. 5.
13  DÚBRAVSKÝ, František: Tabaková továreň v Spiš-

skej Belej...., s. 18 – 19; Slovenský národný archív 
v Bratislave (ďalej SNA BA): Československý tabako-
vý priemysel, š. p. (ďalej ČSTP) šk. č. 97. Pracovníčky tabakovej továrne. Archív Andreja Nováka
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v zrekonštruovanej budove bývalej prevádzky 
pekárne. Novozriadená prevádzka výroby ná-
hradných dielcov a mechanizačných zariadení 
pomáhala riešiť technologické a technické ťaž-
kosti, strojové súčiastky boli dodávané aj do zá-
vodov v Čechách.14

V r. 1980 bola po predchádzajúcich úvahách 
v upravených priestoroch starej budovy zriade-
ná linka na výrobu tabakovej fólie. Spracová-
vala použiteľné odpady, ktoré vznikajú vo vý-
robnom procese ako tabakový prach, tabaková 
drvina i žilový výmet od cigaretových strojov 
zo všetkých závodov ČSTP. Tieto použiteľné ta-
bakové odpady boli spracované do tabakovej fó-
lie, ktorá sa pridávala do listovej zmesi. Kapacita 
tejto linky bola 580 ton ročne.15

Tabuľka zamestnanosti v závode:16

Rok Stav pracovníkov
1960 238
1965 278
1970 398
1975 485
1980 537
1985 536
1990 574
1998 437
1999 394

Organizačné začlenenie závodu bolo také-
to:17 Ústredné riaditeľstvo Československého ta-
bakového monopolu, odbočka v Bratislave (1945 
– 1950); Československý tabakový priemysel, 
národný podnik, oblastná správa v Bratislave 
(1950 – 1953); Slovenský tabakový trust Bratisla-
va (v tomto období boli závody zároveň samo-
statnými podnikmi) (1953 – 1958); Českosloven-
ský tabakový priemysel, národný podnik Nové 
Zámky (1958 – 1968); Československý tabakový 
priemysel, odborový podnik Bratislava (1968 – 
1992) a Slovak International Tabak, a. s., Bratisla-
va (1992 – 2004).

Na riaditeľských postoch sa vystriedali: 
František Zlámal (1943 – 1949), Mikuláš Debná-
rik (1949 – 1959), Jakub Mešár (1959 – 1970), Fran-
tišek Dúbravský (1970 – 1986), Ing. Ján Ovšonka 
(1986 – 1990), Anna Sabolová (1990 – 2003) a Šte-
fan Rettich (2003 – 2004).

Dňa 1. mája 1992 bola založená akciová spo-
ločnosť Slovak International Tabak. 31 % akcií 

S. I. T. zakúpila od Fondu národného majetku 
nemecká firma Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, Hamburg. Dňa 18. februára 1993 Re-
emtsma získala zvyšných 69 % a stala sa sto-
percentným majiteľom S. I. T. Tak sa slovenský 
tabakový priemysel dostal do rúk najrýchlejšie 
rastúceho cigaretového koncernu na svete, jed-
ného zo šiestich celosvetových cigaretových oli-
gopolov.

V r. 1993 sa začali vyrábať značky West a Ern-
te. V licencii sa začali vyrábať značky Gauloises 
blondes a už skôr vyrábaná Milde Sorte. V r. 1996 
sa začala vyrábať značka West i vo verzii 70 mm 
a súčasne aj značky R1 a Astor. V r. 1997 pribudli 
Dalila lights a Dalila ultra lights i luxusná znač-
ka Davidoff. V r. 1998 to bola značka Delta.

V rokoch 1992 – 1997 prebiehala modernizá-
cia závodu, ktorá si vyžiadala investície v hod-
note 1,2 mld. Sk. Rekonštruoval sa sklad suro-
vého tabaku, nová výrobná hala, vystavalo sa 
nové parkovisko, komunikácie, závodná jedá-
leň. Bol obnovený strojový park – zavedenie MR 
9, GDX-1. Závod sa stal jedným z najmodernej-
ších v strednej Európe.18 Objem výroby sa zvy-
šoval z takmer 4 mld. cigariet ročne v r. 1993 až 
na 7,6 mld. cigariet vyrobených v r. 1997.

V r. 2003 začala britská tabaková skupina 
Imperial Tobacco prevádzkovať S. I. T. i všetky 
jej závody. Otvorenie trhu Európskej únie a ná-
rast konkurencie i zefektívňovanie výrobných 
procesov podnietili uzatvorenie 4 závodov zo 
šiestich v strednej Európe spoločnosti Imperial 
Tobacco. V januári 2004 avizovala zatvorenie aj 
slovenskej fabriky v Spišskej Belej, v rámci kto-
rej prišlo do konca mája 2004 o prácu približne 
300 ľudí. Po 106 rokoch sa skončilo so spracová-
vaním tabaku na výrobu cigár a cigariet v Spiš-
skej Belej.

Drevospracujúci priemysel

Drevospracujúce podniky v Spišskej Belej dlhší 
čas po prechode frontu nemohli byť v prevádz-

14  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 15 – 16; SNA BA: 
ČSTP šk. č. 27. 

15  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 23; Fólie z odpadu. 
In: Východoslovenské noviny, 6. 10. 1978, s. 3. 

16  DÚBRAVSKÝ, František: c. d., s. 35; SNA BA: ČSTP 
šk. č. 97. 

17  SNA BA: ČSTP šk. č. 57.
18 http://mesto.sk/prispevky_velke/spisska_bela/situ-

koncilroks958143849.phtml 
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ke, a to pre nedostatok dopravných prostried-
kov, ktoré zrekvirovalo vojsko, a pre nedostatok 
pohonných látok.

Ružomberská továreň na celulózu a papier 
(RCP), účastinná spoločnosť v Ružomberku 
mala filiálku – drevosklad v Spišskej Belej. Ďal-
šiu menšiu prevádzku, tiež filiálku, mal v meste 
Tatranský drevopriemysel, účastinná spoločnosť 
v Podolínci, neskôr prestala fungovať. 

RCP mala zmluvu s mestom, podľa ktorej 
mesto malo dodať firme ročne 4500 m3 úžitkové-
ho dreva, na druhej strane pre miestne obyvateľ-
stvo firma dodávala palivové drevo v menšom 
množstve.19

Ružomberská továreň na celulózu a papier, 
účastinná spoločnosť v Ružomberku bola zná-
rodnená 29. augusta 1946 a všetky jej záväzky 
prebrala Drevoúnia, n. p. Žilina. Po roku 1948 
nastúpili na jej miesto Československé štátne 
lesy, závod Spišská Belá.20

V rokoch 1946 – 1951 boli založené Vojenské 
výcvikové priestory, v ktorých hospodársku čin-
nosť vykonávali Vojenské lesy a majetky (VLM). 
Neďaleko Spišskej Belej vznikol Vojenský výcvi-
kový priestor Javorina, v meste bola zriadená 
prevádzka VLM Kežmarok, ktorá sa postupne 
rozširovala.21

JAVORINA, družstvo umeleckej výroby,  
výrobné družstvo

Predchodcom družstva Javorina bola Rezbárska 
dielňa v Jurgove, ktorú zriadil Spolok pre zve-
ľaďovanie domácej výroby na Slovensku v Bra-
tislave na podnet miestnych kultúrnych činite-
ľov a nadaných ľudových umeleckých výrobcov, 
ako aj nadaných absolventov Štátnej meštianskej 
školy v Jurgove. Jej cieľom bolo venovať sa ľudo-
vej umeleckej výrobe s dôrazom na rezbárstvo, 
tkáčstvo, čipkárstvo, výšivkárstvo, ľudovú výro-

bu ozdobných predmetov z kože a kovov. Správ-
com dielne bol odborný učiteľ Michal Griger, 
majstrom Anton Chovanec.

Po skončení 2. svetovej vojny a po územných 
zmenách, keď sa Jurgov opäť stal súčasťou Poľ-
ska, dielňu preniesli do Spišskej Belej.22 Mesto 
pridelilo pre dielňu priestory opustenej stolár-
skej dielne – konfiškátu po Adalbertovi Teltscho-
vi na Moskovskej ulici č. 8. V auguste previez-
li inventár a do konca roku 1945 dielňu (vojnou 

19  ŠA LE, pobočka Poprad: MNV SB 320/1945.
20  SNA BA: PSP – právne a arbitrážne oddelenie, šk. 

č. 23, 29. 
21  A MÚ SB: Obecná kronika Spišskej Belej, s. 188. 
22  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV – K 5933/1946.
23  GRIGER, Michal: História VD Javorina (1942 – 1956), 

rukopis v Archíve VD Javorina, s. 19 – 23.
24  ŠA LE, pobočka Poprad: OŽS K 556/1947; GRIGER, 

Michal: c. d., s. 27 – 29.
25  JAVORINA, družstvo umeleckej výroby, výrobné 

družstvo Spišská Belá, rukopis v Archíve VD Javo-
rina, s. 4. 

Javorina, družstvo umeleckej výroby.  
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

poškodenú) opravili tak, že sa dalo pracovať v jej 
hlavnom priestore, v ktorom mala byť budú-
ca strojovňa.23 Dielňa bola postupne pričlenená 
k Ústrediu ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).

2. februára 1947 sa v Spišskej Belej uskutoč-
nilo valné zhromaždenie novovznikajúceho 
družstva. Schválilo stanovy, základný štatút 
a zvolilo prvú správu družstva. Predsedom sa 
stal Michal Griger, odborný učiteľ, členmi An-
drej Šoltýs, rezbár, Vincent Smrek, tesársky 
majster, František Šoltýs, rezbár, Andrej Hel-
dák, stolár; členovia dozorného výboru: Martin 
Boharčík, železničný penzista, a Ing. Bohumil 
Štolc, tajomník Obchodnej a priemyselnej ko-
mory v Košiciach. Zástupcom družstva bol An-
drej Heldák, stolár zo Spišskej Belej.24 Členský 
podiel v družstve bol 100 Kčs. Zakladajúcich 
členov bolo 31 s 630 podielmi. Náplňou činnosti 
družstva bolo zhotovovanie predmetov ľudovej 
umeleckej výroby. Dňa 15. 4. 1947 ONV v Kež-
marku výmerom dal súhlas so založením Ume-
lecko-priemyselného výrobného družstva s. r. o. Ja-
vorina. Po založení družstva snažili sa rozšíriť 
výrobné priestory prístavbou nových pomoc-
ných skladovacích objektov a nadstavbou kan-
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celárskych miestností. Stiesnené priestory ohra-
ničené obytnými budovami nedávali možnosť 
podstatného rozšírenia prevádzky. Družstvo 
tak pristúpilo k zamestnávaniu vybraných do-
máckych pracovníkov. V januári 1951 zmenilo 
názov na JAVORINA, rezbárske družstvo s ruče-
ním obmedzeným Spišská Belá.25

Až do r. 1955 predsedom družstva bol Michal 
Griger. Po ňom nasledoval Alexander Girgasch 
(1956 – 1959), v r. 1959 tento post zastával Viktor 
Božek, no ešte v tom istom roku ho prevzal Voj-
tech Čauder (1959 – 1972).

Postupne pribúdajúce odbytové ťažkosti v 50. 
rokoch vyvinuli tlak na družstvo, aby orientova-
lo výrobu aj na opakované výrobky. Časť výroby 
bola nútená preorientovať sa na výrobu rustikál-
neho a investorského nábytku. V r. 1961 druž-
stvo získalo prevádzku v Ľubici delimitáciou 
s VD Inštalatér Poprad. Hoci išlo o stavebno-sto-
lársku činnosť, družstvo si tým zabezpečilo časť 
odbytu pre naplnenie tržieb za zákazky.

Od 2. novembra 1970 družstvo zmenilo ná-
zov na JAVORINA, družstvo umeleckej výroby.26

Slovenský zväz výrobných družstiev v Brati-
slave v rámci podpory rozvoja ľudovoumeleckej 
výroby schválil v r. 1968 investičnú výstavbu zá-
kladného závodu družstva. Presťahovaním v r. 
1972 sa zlepšilo pracovné prostredie po stránke 
hygienickej i pracovnej. V r. 1972 bol za predse-
du družstva zvolený Peter Fronko.

V 70. rokoch JAVORINA vyrábala zariade-
nie pre Dom spisovateľov v Bratislave, ďalej pre 
mnohé rekreačné strediská vo Vysokých Tatrách 
a pre bratislavské reštaurácie. Medzi stálych od-
berateľov patril Obchod s nábytkom Prešov – 
drobné suveníry a okrasné výrobky z dreva roč-
ne za cca 4 mil., ale i ďalší odberatelia výrobkov: 
Obchodný podnik, Výrobný podnik „Slovakia“, 
Prior, Drobný tovar, Drobní zboží, Domáce po-
treby, Družstevný podnik Praha.27

V r. 1979 poklesla výroba hlavne výrobkov 
ľudovoumeleckej výroby, ktoré sa postupne za-
vádzali do výroby s každoročným prírastkom 
nových druhov výrobkov (zábeh novej výro-
by). Pre podnik ELTO v Novom Meste nad Vá-
hom pracovali na umelecky vypracovaných dre-
vených podstavcoch pod hodiny. Dňa 3. apríla 
1982 sa konalo zhromaždenie delegátov, na kto-
rom bol za predsedu družstva zvolený Ing. Pa-
vol Sabol.28 V rokoch 1984 – 1985 sa realizovala 
II. etapa výstavby základného závodu družstva 
– povrchové úpravy a sklad horľavín. 

Pri družstve fungovalo učňovské stredisko, 
ktoré vychovávalo odborníkov pre prácu s dre-

vom. Mnohí mladí ľudia po vyučení sa odchá-
dzali pracovať aj na menej kvalifikované miesta 
do iných podnikov a miest s podmienkou po-
skytnutia bytov.

V r. 1985 družstvo malo problémy s kvalitou 
výrobkov pre nedostatočné zásobovanie drevom, 
s výstavbou skladov a ťažkosti malo aj s odbytom 
predmetov umeleckej výroby. Začalo sa preo-
rientovávať na úžitkové a dekoratívne predmety. 
Osvedčili sa servírovacie súpravy a lopáre. Za-
mestnanci pracovali v týchto prevádzkach: stolá-
ri I 30, stolári II 15, rezbári I 22, rezbári II 6, štítnik 
1, brašnár 1, lisované kvety 1, maľované obrázky 
1. Spolu 80 výrobných pracovníkov. Nákladná 
doprava: 3 pracovníci, správa technicko-hospo-
dárskych pracovníkov 24, prevádzkovo-organi-
začných pracovníkov 14, spolu 44 nevýrobných 
pracovníkov. Celkovo 124 pracovníkov.29

Od r. 1970, keď družstvo malo 64 pracovní-
kov, ich počet do roku 1989 vzrástol na 150 pra-
covníkov.

Družstvo sa snažilo zachovať tradíciu ľudo-
voumeleckej výroby. Členskú základňu v r. 1988 
tvorilo 168 členov, z toho 37 žien.

Dôsledky vonkajších spoločenských a ekono-
mických zmien koncom roka 1989 neobišli ani 
výrobné družstvo Javorina. Veľké podniky od-
berateľov sa rozdelili na menšie jednotky, čím 
zanikol odbyt napr. stolárskej výroby. Dochá-
dzalo aj k výpadkom dodávok, ktoré Javorina 
vyrábala v kooperácii s inými podnikmi. Pod 
vplyvom zmien sa začalo aj s výrobou bytových 
doplnkov (oválne reštauračné stoly, sústružené 
kvetinové stojany). 

V r. 1990 nepriaznivé vplyvy v odbytovej 
oblasti (platobná neschopnosť atď.) nútili k to-
mu, že viac ako inokedy sa poskytovalo nepla-
tené voľno, znížil sa pomocný a riadiaci aparát. 
V druhom polroku 1991 sa prešlo na jednozmen-
nú prevádzku. Na oživenie sa využívali všetky 
dostupné možnosti, nadväzovanie nových kon-
taktov, dokonca bola zriadená aj vlastná predaj-
ňa v Poprade. 

V znamení transformácie družstevníctva sa 
niesol rok 1992, keď na základe transformačného 
zákona sa družstvo pretransformovalo na druž-
stvo spolupodielnikov. V tomto roku ponúkli na 

26  Tamže, s. 5. 
27  Tamže, s. 325.
28  A VD Javorina: Kronika – JAVORINA, družstvo 

umeleckej výroby, Spišská Belá 1982.
29  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá..., s. 558.
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trh 5 druhov drevených hračiek.30 Snahou druž-
stva bolo udržať zamestnanosť a riešiť odbytové 
ťažkosti. V r. 1993 doplnili názov družstva na JA-
VORINA, družstvo umeleckej výroby, výrobné druž-
stvo, Spišská Belá. Veľmi nepriaznivý rok 1994 
vyvrcholil organizačnými zmenami a poklesom 
pracovníkov i členov družstva. V druhom pol-
roku sa podarilo situáciu stabilizovať a zvyšovať 
produktivitu práce. Roky 1995 a 1996 boli stabi-
lizačné, odbyt sa podarilo prispôsobiť trhu. Na-
priek tomu počet pracovníkov v r. 1997 poklesol 
na 42.31

V r. 1998 pristúpil do družstva zahraničný 
investor a nastali organizačné zmeny. V druž-
stve nastal kvalitatívny posun. Modernizoval 
výrobu, systém riadenia a marketing. Pred-
sedom družstva sa v r. 1998 stal Ing. Leo Čel-
lár.32 Dnešné výrobné družstvo JAVORINA je 
už transformovanou životaschopnou spoločnos-
ťou, ktorej výrobný program je plne sústredený 
na výrobu nábytku do jedální, obývacích izieb 
a spální z dubového masívu. Javorina so svojou 
takmer 60-ročnou tradíciou a stovkou kvalifi-
kovaných pracovníkov patrí k najvýznamnej-
ším výrobcom masívneho dubového nábytku 
v strednej Európe.

Kvalitný moderný nábytok sa vyváža do 
mnohých krajín Európy (Holandsko, Belgic-
ko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, Dánsko, 
Taliansko a Česko). Do zahraničia sa vyvážajú 
viac ako dve tretiny produkcie, zhruba jedna 
tretina ide na domáci trh. Moderný dizajn, ove-
rená konštrukcia a prírodný spôsob povrchovej 
úpravy masívneho dubového dreva olejovaním 
a voskovaním, to sú základné postupy výroby 
súčasnej produkcie. 

O kvalite výrobkov JAVORINA svedčia oce-
nenia získané na popredných slovenských vý-
stavách nábytku (hlavná cena za stolový nábytok 
Solid na výstave Nábytok a bývanie Nitra 2005, 
hlavná cena za kolekciu nábytku Direct na výsta-
ve Moddom 2004 Bratislava a zvláštne uznanie 
v súťaži o Národnú cenu za design 2005).33

Potravinársky priemysel

ZVARA – družstvo, s. r. o., závod pre spracova-
nie lesného ovocia, húb a liečivých rastlín

Družstvo svojou činnosťou nadviazalo na 
firmu Lesnoplod Orava, filiálka v Spišskej Belej, kto-
rej majiteľmi boli Nemci. Stanovy družstva boli 
prijaté v novembri 1945 v Prahe. Družstvo zria-
dilo závod v Spišskej Belej, na čele s Vojtechom 
Zvarom, ilegálnym pracovníkom z Liptova. Bol 
v Akčnom výbore Sväzu ovocie spracujúcich 
a liehovárenských závodov na Slovensku v Brati-
slave a v Hubárskej spoločnosti v Bratislave. Zá-
roveň bol odborným poradcom vládneho zmoc-
nenca pre výrobný sektor ovocie spracujúcich 
závodov v Bratislave. Družstvo patrilo pod do-
zor Ústredného družstva v Bratislave a obchod-
ne pod Zväz hospodárskych družstiev v Brati-
slave. Prevádzkový kapitál v hodnote 5 mil. Kčs 
čerpalo z Tatra banky, filiálky v Poprade. Naku-
povalo ovocie (napr. maliny, čučoriedky, brus-
nice), huby, spracovávalo ich a vyrábalo ovocné 
sirupy, nealkoholické nápoje, sušené ovocie i hu-
by, nakladané hríby, hubové konzervy. V r. 1946 
malo mnohé ťažkosti – obstarávanie strojového 
zariadenia, autoparku, obalového materiálu, vo-
dovodného a elektro materiálu. Muselo prispô-
sobovať výrobné i skladovacie priestory, aby sa 
výroba mohla začať v druhom polroku 1946. 
Ako prvé sa začali spracovávať huby a maliny.

Svoje výrobky družstvo dodávalo veľkodis-
tribútorom a veľkoobchodom. Malo 40 členov, 
v priemere 27 stálych zamestnancov (v spraco-
vateľskej sezóne ich počet prekračoval 50).34 Zria-
dilo filiálku v Poprade, kde postavili vlastné pri-
merané budovy (výroba sa spustila od r. 1953).

V r. 1948 bola na družstvo uvalená národ-
ná správa, ktorá bola neskôr zrušená. Na konci 
r. 1948 bolo znárodnené a podľa vyhlášky č. 3455 
ministerstva výživy zo dňa 22. 12. 1948 Družstvo 
Zvara bolo začlenené do podniku „Carpathia“, zá-
vody na spracovanie ovocia a zeleniny, národný pod-
nik so sídlom v Prievidzi.35 Prevádzka pracovala 
ako samostatná hospodárska jednotka s nezme-
nenou výrobnou náplňou. Závod postupne pre-
šiel viacerými organizačnými zmenami. Pre-
vádzka patrila pod n. p. SABINA v Sabinove 
a nakoniec pod Východoslovenské konzervárne, 
n. p. Výrobný program sa postupne presúval zo 
Spišskej Belej do Spišskej Novej Vsi. 

Pracovníci prednostne spracovávali lesné 
plodiny, z ktorých hotové výrobky tvorili pre-
važne tovar na export (16 štátov). Bol tu zamest-
návaný určitý počet stálych zamestnancov, no 

30  A VD Javorina: Kronika..., rok 1992. 
31  Tamže, rok 1997. 
32  BODNÁROVÁ, Eva: Masívny dubový nábytok – uži-

te si svoj domov. In: Informácie z prostredia CAD 
pre architektúru, interiér a design, apríl 2005, IX, s. 
22.

33  www.javorina.sk. Rozhovor s Ing. Pavlom Sabolom. 
34  ŠA LE: KS L B VII 806; ŠA LE, pobočka Poprad: ONV 

K 2666/1946; OŽS K 752/1948.
35  ŠA LE: KS L B VII 806. 
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aj veľký počet kampaňových pracovníkov, zá-
roveň tu bola možnosť zárobku pre obyvateľov 
blízkych dedín pri zbere plodín.36 V apríli 1968 
zastavil výrobu ďalší podnik Frucona. 

Baliarne obchodu Poprad,  
závod v Spišskej Belej

Od 1. júla 1968, po potrebných rekonštrukčných 
prácach v strojovom zariadení v objekte Druž-
stva Zvara, začali pracovať Baliarne obchodu zá-
vod 0809 Poprad, pobočný závod v Spišskej Belej. 
Na začiatku zamestnával 18 ľudí.37 Balili a spra-
covávali sa tu huby a lesné plody, presunula sa 
sem aj časť výroby z Popradu zameraná na vý-
robu kávy, lúpaných a aj nelúpaných arašidov, 
suchých plodov, kornútikov na zmrzliny, suše-
nej zeleniny, čierneho a ovocného čaju, kukurice 
a želatíny. Nevyhovujúce priestory boli zrekon-
štruované v rokoch 1968 – 1970. 

Počet pracovníkov sa zvýšil a v priemere to 
bolo 28 stálych pracovníkov, ktorým vypomáha-
li príležitostní brigádnici pri balení, pri vyklada-
ní vagónov alebo kamiónov.

Prehľad výroby v 70. rokoch:38

Výroba v tonách 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Hrozienka v rume 148 156 112 341 8 0
Mandle 90 63 78 132 65 63
Lieskovce 104 98 107 130 221 221
Kokosová strúhanka 92 181 127 102 220 253
Arašidy 197 206 241 348 350 1134

V r. 1979 závod dokončil výstavbu sklado-
vých hál na Zimnej ulici, ich zariadenie, vyasfal-
toval sa celý skladový priestor a perspektívne sa 
plánovalo v tejto lokalite vystavať administra-
tívnu budovu i vlastnú baliareň. V závode pra-
covalo 30 pracovníkov a 3 administratívne sily.

Výrobný sortiment tvorili: kokosová strúhan-
ka, všetky druhy korenín, lieskové orechy, ara-
šidy, mandle, hrozienka, čaje (okrem porciova-
ných), sušená koreňová zelenina, sušené vňate: 
petržlenu, kôpru, zeleru. Vzhľadom na ťažkosti 
dovozu surovín zo zahraničia sa závod oriento-
val na výrobu z domácich surovín. Pripravova-
la sa aj výroba sušených jabĺk, hrušiek, sliviek 
a marhúľ (cca 60 t ).39

V 80. rokoch administratíva a časť výro-
by ostala v starých priestoroch a skladovacie 
priestory boli v novom závode. Postupne sa však 
do nových priestorov prechádzalo aj s výrobou. 

31. decembra 1990 závod v Poprade zrušili. 
Od 1. januára 1991 bolo Ministerstvo obchodu SR 
zakladateľom štátneho podniku Baliarne obcho-
du Poprad. Tento podnik však Ministerstvo hos-
podárstva SR k 30. aprílu 1995 zrušilo a 1. mája 
toho istého roku sa podnik pretransformoval na 
akciovú spoločnosť Pražiarne, baliarne obchodu, a. 
s., Poprad. Tento stav trval do 31. decembra 1995, 
keď v rámci privatizácie táto akciová spoločnosť 
odkúpila 97 % akcií podniku.40

Po r. 1995 nastal v Spišskej Belej rozvoj zá-
vodu. Celá prevádzka sa presunula do nových 
priestorov. Pribudli nové investície a moderni-
zácia výrobných liniek. 

V súčasnosti závod v Spišskej Belej zostáva 
perspektívnym miestom ďalších investícií. Na-
priek tomu, že sa po vstupe do Európskej únie 
rozšíril trh, ale aj konkurencia, pokračuje kvalit-
né balenie nelúpaných arašidov, lúpaných sole-
ných arašidov, kokosovej strúhanky, 60 druhov 
čajov – ovocné, čierne, zelené, chipsy (5 druhov), 
instantných káv, pukancovej kukurice, 4 druhov 
capučína, kryštálového cukru, želatíny, práškovej 
smotany, končí balenie – strukovín (fazuľa, šošo-
vica, hrach) mandlí, lieskovcov, instantných čajov. 

36  A MÚ SB: Obecná kronika..., s. 125 – 126. 
37  Tamže, s. 204 – 205; Rozhovor s Ing. Vincentom Smre-

kom v r. 2005. 
38  A MÚ SB: Obecná kronika …, s. 313.
39  Tamže, s. 401; Rozhovor s Michalom Godušom v ro-

ku 2005. 
40  CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Popradu..., s. 382. 
41  Rozhovor s Vincentom Smrekom v r. 2005.

V závode v Spišskej Belej pracuje 80 pracovníkov 
a 15 brigádnikov. V II. – III. štvrťroku prebieha 
dvojzmenná prevádzka, v IV. – I. štvrťroku – troj-
zmenná prevádzka, do ktorej sú zapojení aj ďalší 
brigádnici kvôli sezónnosti pri balení čajov. 

O rozvoj miestneho závodu sa zaslúžili jeho 
vedúci: Vizina (1. 7. 1968 – 1. 9. 1974), Gejza Roth 
(12. 10. 1974 – 1977), Michal Goduš ( 3. 2. 1978 – 
1995), Miroslav Marhefka (1995 – 1996) a Vincent 
Smrek (1996 – súčasnosť).41
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Liehovar

Na jeseň v r. 1951 prišiel do bývalého Kleinber-
gerovho liehovaru v Spišskej Belej na pokyn 
svojho zamestnávateľa – Východoslovenské lie-
hovary, š. p., Košice – Alexander Fried s rodinou, 
aby liehovar dal do prevádzky. V tom čase lie-
hovar bol v dezolátnom stave, preto museli vy-
meniť strojové zariadenie, ktoré priviezli z oko-
litých nefunkčných liehovarov.42

Denná kapacita vzrástla na 600 l liehu. Pracova-
lo tu 5 zamestnancov.44

V r. 1961 liehovar prevzali do správy Sloven-
ské škrobárne, n. p., v Spišskej Novej Vsi.45 Vďa-
ka výmene strojového zariadenia sa výroba zvy-
šovala na dennú kapacitu 908 litrov liehu za deň. 
Od 60. rokov sa počas zimy v liehovare vyrábali 
aj zemiakové lupienky.

V r. 1970 sa vyrobilo 1850 hl liehu a 65 000 hl 
výpalkov.46

42  Rozhovor s Alžbetou Friedovou v r. 2005.
43  A MÚ SB: Obecná kronika …, s. 76. 
44  Tamže, s. 97.
45  Tamže, s. 153. 
46  Tamže, s. 225.
47  Tamže, s. 281.

Za pomoci MNV 14. februára 1952 dokončili 
opravu miestneho liehovaru a začali výrobu lie-
hu zo zemiakov. Do konca roka liehovar spraco-
val 30 vagónov zemiakov. Mal 6 zamestnancov, 
ich priemerná mzda bola 19,80 Kčs/hod., den-
ná kapacita 300 l liehu. Vedúcim bol Alexander 
Fried.43 V Spišskej Belej sa vyrábal len surový 
lieh, ktorý bol odosielaný na rafinovanie do Le-
voče. Výroba prebiehala kampaňovito. Kampaň 
začínala v septembri a októbri, keď sa vykupo-
vali zemiaky. V októbri až apríli z nich vyrábali 
lieh. Cez hlavnú sezónu prijímali brigádnikov. 
Výpalky získavali družstvá, ktoré dodávali ze-
miaky.

V r. 1955 sa v liehovare dokončila výstavba 
zemiakarne s kapacitou 100 vagónov. Vymeni-
li starý strojový inventár za nový, výkonnejší. 

V 70. rokoch sa popri hlavnej výrobnej činnos-
ti počas trojzmennej prevádzky v liehovare vy-
rábal laktamil, komponent na výrobu kŕmnych 
zmesí pre mladý dobytok, nahrádzajúci sušené 
mlieko, s dennou kapacitou 2 tony. Zároveň sa 
tu denne vyrobilo 1500 l liehu. Z doterajšej kom-
penzačnej výroby sa prešlo na celodennú výro-
bu a zamestnaných bolo 16 pracovníkov. Popri 
tradičných zemiakoch sa tu, pre ich nedostatok, 
spracovávalo i pokazené obilie a potravinárske 
výrobky (čokoláda, cukríky, keksy, ovocie).47

Do roku 1980 liehovar v Spišskej Belej vie-
dol Alexander Fried, ktorého po odchode do dô-
chodku vymenil Ľuboš Maceják.

Liehovar v Spišskej Belej, prevádzka Sloven-
ských škrobární a liehovaru, bol jediný z bý-
valých 16 liehovarov na území okresu Poprad, 
ktorý pracoval a zamestnával 16 pracovníkov. 
V r. 1982 počas 4-mesačnej zemiakovej kampane, 
ktorá trvala od septembra do decembra, spraco-
vali okolo 120 vagónov priemyselných zemiakov 
vrátane odpadu od triedičiek. Denne tu spraco-
vali 15 – 18 t zemiakov s výťažkom cca 110 l lie-
hu. Liehové výpalky, ako výborné krmivo pre 

Spišskobeliansky liehovar. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej



268 Hospodársky život Beľanov po roku 1945

dojnice a teľatá, odoberali hlavne JRD. Kým sa 
z jednej várky vyprodukoval „surový“ lieh, vý-
robný proces trval 72 hodín. V r. 1981 liehovar 
získal ocenenie ako druhý najlepší na východ-
nom Slovensku.48

V r. 1983 sa tu spracovalo 1250 ton zemiakov 
a aj poškodené obilie. Zároveň sa vyrábal lakta-
mil pre mliekarenský priemysel a pripravovala 
sa modernizácia liehovaru.49 V r. 1985 16 pracov-
níkov vyrobilo 258,25 m3 liehu z 1180 t zemiakov 
a 508 t obilia. Laktamil bol vyrobený zo 430 t 
múky T-650.50

Po spoločenských zmenách sa menšie lieho-
vary dostali do ťažkostí. Problémom bol hlavne 
nedostatok surovín potrebných na výrobu liehu. 
V 90. rokoch z desiatky liehovarov, ktoré patri-
li pod centrálu v Spišskej Novej Vsi, pracovali 
4 – jeden z nich v Spišskej Belej. Po neúspešnej 
privatizácii, bez modernizácie technológií a bez 
investícií, bola výroba liehu aj v Spišskej Belej 
zastavená.51

Menšie prevádzky

K menším prevádzkam potravinárskeho prie-
myslu patrila aj Výrobňa nealkoholických nápo-
jov, tzv. sódovkáreň. Orientovala sa na výrobu 
niektorých druhov limonád, ako napr. Jamara 
– jahodová, ríbezľová, Pomavit – citrónový, po-
marančový, sudová citrocola a tonic. Svojimi 
produktmi hlavne počas letných mesiacov záso-
bovali aj široké okolie. Pri jednej linke s denným 
výkonom 16 – 18 tisíc fliaš pod vedením Gertrú-
dy Gažiovej pracovalo 13 pracovníkov.52

Závod organických hnojív

Po rozsiahlom geologickom prieskume sa zistilo 
a potvrdilo, že v katastri Spišskej Belej sú na via-
cerých miestach bohaté zásoby vysokokvalitnej 
rašeliny. Na základe tohto prieskumu v r. 1959 
dali do prevádzky v Spišskej Belej Závod organic-
kých hnojív v Bratislave, závod v Spišskej Belej. 

Vyťaženú rašelinu spracovávali spolu s prísa-
dami iných organických i anorganických látok 
na humusové hnojivo VITAHUM. Miestne JRD 
prenajalo Rašelinovým závodom 27 ha v hone 
Trstinné lúky (Pace) na ťažbu rašeliny, s ročným 
nájmom 27 000 Kčs so záväzkom rekultivácie po 
ukončení ťažby.53 

V závode pracovalo v priemere 40 pracovní-
kov. Od r. 1965 ťažili rašelinu na rozlohe 36 ha 

v polohe Krivý kút. V r. 1976 chceli začať ťažbu aj 
v lokalite Šarpanec, no Slovenský ústav pamiat-
kovej starostlivosti a ochrany prírody a Sprá-
va TANAP-u sa vyjadrili zásadne proti ťažbe. 
Aj pod novým názvom Rašelinové závody, n. p., 
Bratislava, závod Spišská Belá pokračovali v ťažbe 
rašeliny. V r. 1984 ťažbu v lokalite Krivý kút po 
úplnej exploatácii rašeliny zastavili. Plány ťažiť 
v lokalite Belianske lúky sa nenaplnili, pretože 
lokalita bola pre vzácnu flóru a faunu vyhlásená 
za prírodnú rezerváciu.

Iné podniky

V r. 1972 sa začal stavať areál Agrochemického cen-
tra pri Závode organických hnojív. Agrochemické 
centrum sa zaoberalo chemickou ochranou poľ-
nohospodárskych kultúr pre obvod od Veľkej 
Lomnice až po Zamagurie. V r. 1976, keď sa zača-
lo s výrobou, mal závod 25 pacovníkov. Agroche-
mický podnik Poprad, stredisko Spišská Belá realizo-
val zmluvné poľnohospodárske práce – rozmet 
maštaľného hnoja, vápenatých a priemyselných 
hnojív, ochranu poľnohospodárskych kultúr 
proti burinám a škodcom. Vyrábal komposto-
vaný hydinový trus (asi 10 000 t ročne). Spracú-
val priemyselné hnojivá – superfosfáty, draselné 
soli, vápenec a ďalšie.54

Po r. 1989 sa v Spišskej Belej výrobou hnojív, 
odstraňovaním ekologických havárií a ďalšími 
službami zaoberá spoločnosť s celoslovenskou 
pôsobnosťou EBA, s. r. o., závod Spišská Belá.

Ďalšími zamestnávateľmi obyvateľov Spišskej 
Belej a okolia boli Východoslovenské tehelne, ktoré 
zamestnávali okolo 20 pracovníkov a ročne vy-
robili asi 1100 miliónov tehál na mieste dnešné-
ho rybníka, ktorý vznikol upravením ťažobnej 
jamy v r. 1977 po skončení výroby v r. 1975.

Obchod a služby

Po r. 1948 súkromné obchody boli znárodnené 
a združené do obchodných sietí a spotrebných 
družstiev. Tie prevádzkovali predajne aj v Spiš-

48  Tamže, s. 437. 
49  Tamže, s. 462. 
50  Tamže, s. 562. 
51  Rozhovor s Ľubošom Macejákom v r. 2005.
52  A MÚ SB: Obecná kronika..., s. 416.
53  Tamže, s. 134 – 135. 
54  Tamže, s. 265, 511.
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skej Belej. Takými boli Spotrebné družstvo Jednota, 
Zdroj i ďalšie. 

Napr. v r. 1970 bolo v Spišskej Belej, ktorá 
mala vtedy 4454 obyvateľov, 14 predajní potra-
vín, 4 pohostinstvá, 14 predajní priemyselného 
tovaru a 2 predajne s ostatným tovarom, spolu 
teda 34 obchodov, v ktorých pracovalo 106 za-
mestnancov.55

V r. 1983 bolo v Spišskej Belej 42 predajní so 
157 pracovníkmi. Absentovalo nákupné cen-
trum, kde by obyvatelia našli všetko, čo potre-
bovali, pod jednou strechou. Plány na výstavbu 
obchodného domu vznikli už v r. 1983, no rea-
lizácia sa presunula na ďalšie roky. Až v r. 1989 
otvorili dvojpodlažnú budovu s komplexným 
tovarovým vybavením pre občanov – obchodný 
dom Jednota, 

Služby obyvateľstvu poskytovali Komunálne 
služby a neskôr Drobná prevádzkareň MsNV tý-
mito službami: stolárstvo, maliarstvo, klampiar-
stvo, kachliarstvo, murárstvo, krajčírstvo, auto-
doprava a iné. 

Podtatranské reštaurácie Poprad prevádzko-
vali reštauráciu Belianska vináreň a reštauračné 
zariadenie v Belianskych kúpeľoch. Ubytovanie 
bolo zabezpečené v rekreačnom areáli Belian-
skych kúpeľov, kde vybudovali ubytovňu s ka-
pacitou 150 lôžok. Veľmi často ju využívali školy 
v prírode. V súčasnosti areál čaká rekonštrukcia.

V blízkej chatovej osade Šarpanec, cca 5 km 
od Spišskej Belej pod Vysokými Tatrami, posky-
tovalo MsNV ubytovanie v chatkách s 90 lôž-
kami a priestorom na stanovanie v 10 stanoch 
v stanovom tábore.

Po roku 1989 nastal rozvoj súkromného pod-
nikania vo všetkých oblastiach obchodu a slu-
žieb. V súčasnosti je v Spišskej Belej 67 maloob-
chodných prevádzok. Monopolné postavenie 
centrálnych podnikov nahradila hospodárska 
súťaž, konkurenčné prostredie, ktoré dáva dôraz 
na kvalitné služby s ľudským prístupom. 

Kolektivizácia, JRD a štátny majetok

Potreba združovania síl a prostriedkov bola 
aktuálna v rokoch medzi dvoma vojnami, ale 
ešte výraznejšie vystúpila do popredia po dru-
hej svetovej vojne, ktorá zanechala po prechode 
frontu na Spiši zdevastované prostredie, nedo-
statok zdrojov na zabezpečenie výživy a rozvrá-
tenú poľnohospodársku výrobu. 

Ak sa malo v Československu obnoviť záso-
bovanie obyvateľstva poľnohospodárskymi pro-
duktmi – rastlinnými i živočíšnymi, museli sa 
hľadať spôsoby, ako čo najskôr a čo najefektív-
nejšie obnoviť poľnohospodársku výrobu a zá-
roveň ako ju pretvoriť na stabilné a dynamické 
odvetvie. Po druhej svetovej vojne však popri 
rýdzo ekonomických aspektoch vystupovali 
aj aspekty politické. V prvom rade to bolo od-
stránenie veľkých vlastníkov pôdy, ktorí spolu-
pracovali s predchádzajúcim režimom, odstrá-
nenie vlastníctva Nemcov a Maďarov, žijúcich 
v Československu, čo bolo chápané ako odplata 
za ich predchádzajúcu pronacistickú a prohitle-
rovskú činnosť. Ekonomické a politické aspekty 
sa v oblasti poľnohospodárskej výroby nie vždy 
výhodne zlučovali, ba častejšie pôsobili proti-
kladne - predovšetkým v prvých povojnových 
rokoch, ale aj v priebehu 50. rokov skôr kompli-
kovali a sťažovali rozvoj poľnohospodárstva ako 
odvetvia národného hospodárstva.

Spišská Belá, ktorá v medzivojnovom období 
patrila počtom obyvateľstva a svojou rozlohou 
(7197 ha)56 k väčším spišským mestám a záro-
veň k typickým spišským mestám s viacnárod-
nou štruktúrou, v ktorej nemecké obyvateľstvo 
tvorilo takmer jednu tretinu,57 pocítila politic-
ké rozhodnutia (o odsune Nemcov) okamžite 
po skončení druhej svetovej vojny. Úlohou tej-
to kapitoly nie je analýza vzťahov slovenského 
a nemeckého obyvateľstva v Spišskej Belej do 
skončenia vojny a ani v zlomových situáciách 
po jej skončení, keď boli spišskobelianski Nem-
ci vysídľovaní. Nedáva ani odpoveď na to, ako 
Slováci v Spišskej Belej vnímali násilný odchod 
ich nemeckých spoluobčanov, konfiškáciu a roz-
deľovanie ich majetku, v tomto prípade predo-
všetkým poľnohospodárskeho. Konštatuje len, 
že na základe nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. n. 
SNR bolo skonfiškovaných 1316 ha poľnohospo-
dárskej pôdy, ktorá dovtedy patrila 120 spišsko-
belianskym roľníkom nemeckej národnosti.58 
Táto pôda bola spolu s hospodárskymi usadlos-
ťami prideľovaná miestnym roľníkom a 27 roľ-
níckym rodinám z Lendaku a zo Zamaguria.59

55  Tamže, s. 211, 226.
56  Štatistický lexikon obcí v krajine slovenskej. Praha 

1936, s. 32.
57  Tamže. V Spišskej Belej v r. 1930 žilo 3690 obyvateľov, 

z ktorých bolo Slovákov 2161 (58,56 %), Nemcov 1269 
(34,4 %), Rusínov 10 (0,27 %), Maďarov 31 (0,84 %), Ži-
dov 42 (1,14 %), cudzincov 177 (4,8 %).

58 Pozri: FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: Poľnohos-
podárstvo v Spišskej Belej. In: Spišská Belá. Bratisla-
va 1971, s. 90.

59 Tamže.
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Proces konfiškácií v obci sa rozbiehal relatív-
ne pomaly, hoci už na jar 1945 vznikla miestna 
roľnícka komisia, ktorá na základe uvedeného 
nariadenia zbierala údaje o možných konfišká-
toch v Spišskej Belej. Vznik miestnej roľníckej 
komisie pri národnom výbore v Spišskej Belej 
spadá pravdepodobne na február 1945. 7. marca 
1945 už podľa zachovaných zápisníc evidentne 

dičák. Okrem nej to bola ešte tzv. užšia komisia 
národného výboru, ktorej predsedal Ján Ozábal 
a členmi boli Ján Bogár, Jakub Olekšák, Lukáč 
Slodičák, Viktor Sviechovič a Ján Somora ako 
notár, resp. už tajomník národného výboru.63 Ich 
úlohou bolo síce preverovanie osôb zo Spišskej 
Belej, a to aj tých, ktoré žili a pôsobili mimo mes-
ta, ale obe komisie sa samozrejme vyjadrovali aj 

60  A MÚ SB: Rozhodnutie Národného výboru v Spiš-
skej Belej o prídele pozemkov zo 7. 3. 1945.

61  Tamže.
62 ŠA LE, pobočka Poprad: fond MNV Spišská Belá, 

Miestna roľnícka komisia pri MNV, Zápisnice 1945 – 
1949. Zápisnice Miestnej roľníckej komisie pri MNV 
v Spišskej Belej, 1945.

63  ŠA LE, pobočka Poprad: fond MNV Spišská Belá, 
Spisy 1-829/1945.

64 A MÚ SB: Zápisnica MNV v Spišskej Belej zo dňa 
6. 9. 1945

existovala a pracovala. Vtedy bol jej predsedom 
Ignác Siska.60 Národný výbor začiatkom marca 
1945 rozhodol, že „nemecká pôda na území obce, 
ktorú tunajší Nemci odpredali Nemcom z iných obcí, 
patrí do Spišskej Belej a je voľne k dispozícii miestne-
mu Národnému výboru pre prídel uchádzačom“. Sú-
časne poveril roľnícku komisiu, aby návrhy prí-
delov pozemkov pre jednotlivých uchádzačov 
pripravila tak, že do vlastníctva záujemcu bolo 
možné prideliť najviac 14 katastrálych jutár pôdy. 
Zvyšujúca sa rozloha pôdy pre obrábanie mohla 
byť najviac do 20 katastrálnych jutár. Zoznam ná-
vrhov na prídel pozemkov však musela roľnícka 
komisia predložiť národnému výboru na schvá-
lenie.61 S hodnotením práce miestnej roľníckej 
komisie pod vedením Ignáca Sisku sme sa ne-
stretli, ale v máji 1945 už bol na jeho mieste nový 
predseda. Bol ním Vojtech Danielčák, členmi ko-
misie boli Michal Oksoš, Ondrej Gurovič, Július 
Drešer, Gregor Mlák, Štefan Knieszner, Michal 
Čarnogurský, Michal Pitoniak, Lukáš Slodičák 
a Teofil Trembáč. V júni 1945 k nim pribudol ešte 
Albert Pavličko a mestský gazda Ján Krejnus.62

V máji 1945 pracovala pri národnom výbo-
re v Spišskej Belej preverovacia komisia, na čele 
ktorej stál predseda národného výboru Ján Ozá-
bal a jej členmi boli v r. 1945 Ján Kraus, Jakub 
Olekšák, Vojtech Danielčák, Ján Somora, ako 
vedúci obecný notár a referent, ďalej Bohumil 
Heřman, Ján Duračinský, Ján Bogár, Lukáč Slo-

ku všetkým občanom mesta, teda aj Nemcom, 
ktorých majetky spadali pod konfiškáciu podľa 
nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. n. SNR. Ak vy-
dali osvedčenie o národnej a politickej nespo-
ľahlivosti, vyslovili tak ortieľ aj nad majetkom 
dotknutej osoby.

6. septembra 1945 Miestny národný výbor 
v Spišskej Belej poveril miestnu roľnícku komi-
siu, aby na základe už zozbieraných údajov zo-
stavila zoznam, ktorý mal slúžiť pri konfiškácii 
pozemkov Nemcov, Maďarov a zradcov sloven-
ského národa. Zoznam mal obsahovať: poradové 
číslo, meno, adresu, dátum narodenia, domovskú 
obec, štátne občianstvo, používaný jazyk v ro-
dine, členstvo a funkcie v Deutsche Partei a jej 
zložkách, priznanie národnosti pri sčítaní ľudu, 
zapojenosť do protifašistického odboja. U Maďa-
rov ešte údaj, či mal maďarský obyvateľ Spišskej 
Belej dňa 1. 11. 1938 štátnu príslušnosť ČSR.64 Ten-

Spišskobeliansky chotár. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej



271Hospodársky život Beľanov po roku 1945

to zoznam mal byť potom predložený pracovnej 
skupine pre pozemkovú reformu v Kežmarku. 
ONV v Kežmarku, pri ktorom pracovná skupi-
na existovala, musel sledovať proces konfiškácie 
a snažiť sa o jej rýchly a efektívny priebeh, preto-
že s blížiacou sa zimou do popredia sa dostávala 
otázka zásobovania obyvateľstva potravinami, 
ktoré zas boli viazané na výsledky poľnohos-
podárskej výroby, a tá bola závislá od kvality 
i množstva obrobenej pôdy a úrody, ktorá z nej 
pochádzala. 

V Kežmarskom okrese bezprostredne po voj-
ne vznikol problém obrobenia pôdy, ktorá bola 
skonfiškovaná 9842 Nemcom a 81 Maďarom65, 
a preto ONV v Kežmarku požadoval od národ-
ných výborov, aby boli rozhodnejšie a rýchlej-
šie pri konfiškovaní, ale najmä pri rozdeľovaní 
pôdy. Týkalo sa to aj Spišskej Belej, v ktorej o prí-
deloch a konfiškácii rozhodoval vtedajší národ-
ný výbor v zložení Ján Ozábal, predseda MNV, 
Ján Kraus, tajomník MNV, Ján Somora, vedúci 
úradu MNV, členovia MNV: Michal Podolský, 
Jakub Kaňa, Emil Trembáč, Alojz Knaus, Michal 
Čarnogurský, Jakub Kovalčík, Michal Hudaček, 
Albert Andráš, Július Drešer, Viktor Sviechovič, 
Ján Vaverčák, Ján Jezerčák, Tomáš Pisarčík, Július 
Lauf, odborný referent národného výboru Kolo-
man Dzimko, mestský gazda Ján Krejnus a Ru-
dolf Koč, referent nemeckých záležitostí.66

Koncom roku 1946 vznikol v Spišskej Belej 
Jednotný zväz slovenských roľníkov (JZSR) ako 
záujmová organizácia roľníctva, ktorá sa mala 
starať o záujmy roľníkov. Táto mala svoje miesto 
aj v miestnom Národnom fronte.

Skonfiškovaná a pridelená poľnohospodár-
ska pôda zväčšovala jednotlivé hospodárstva, 
čím sa v nových podmienkach vytvárali pred-
poklady pre efektívnejšie hospodárenie a záro-
veň pre uspokojenie záujmu malých a stredných 
roľníkov o pôdu, čo bolo vlastne aj cieľom nano-
vo sa rozbiehajúcej pozemkovej reformy. Indi-
viduálne záujmy roľníkov sa ňou mali prepojiť 
s celospoločenským záujmom o zaistenie výži-
vy obyvateľstva.

V prvých povojnových rokoch sa však uká-
zalo, že to nie je taký jednoduchý cieľ. Sloven-

skému poľnohospodárstvu chýbali ťažné zvie-
ratá, chýbali poľnohospodárske stroje, ale aj 
osivá a sadivo pre založenie novej úrody. Tieto 
problémy pociťovali aj roľníci v Spišskej Belej. 
Do popredia sa dostávala otázka mechanizač-
ných prostriedkov, ktoré by pomohli poľnohos-
podárstvu obrobiť pôdu a zabezpečiť žiaducu 
úrodu. Tento problém malo riešiť zriaďovanie 
strojových a traktorových staníc, ktoré mali 
poskytovať poľnohospodárom strojovú pomoc 
s obsluhou s vlastnými pracovníkmi alebo im 
požičiavať samé stroje. Zriaďovanie strojových 
a traktorových staníc sa uskutočňovalo na zá-
klade vyhlášky Povereníctva pôdohospodár-
stva a pozemkovej reformy č. 172/1945. Vybera-
né boli také miesta (dedina alebo mesto), ktoré 
boli prirodzeným centrom pre viac obcí. Spišská 
Belá spadala do záberu Kežmarku, v ktorom sa 
takáto stanica zriadila. 

Ukazovalo sa však, že ani strojové a traktoro-
vé stanice nie sú schopné vyriešiť akútne požia-
davky roľníctva a zriadených štátnych majetkov, 
ktoré hospodárili na veľkostatkárskej, cirkevnej 
či inej skonfiškovanej pôde. Preto sa v rokoch 
1946 – 1948 začalo presadzovať zakladanie stro-
jových družstiev priamo na dedine, ktoré by 
však mali, podľa predstáv komunistickej strany, 
v rukách strední a malí roľníci. Tieto družstvá 
podporovala KSČ aj preto, že strojové stanice, 
ktoré riadilo Povereníctvo pôdohospodárstva 
a pozemkovej reformy a Ústav pre mechani-
záciu pôdohospodárskej výroby na Slovensku 
(MEPOD), boli v rukách Demokratickej strany. 

KSČ zas chcela presadiť na dedine svoj vplyv 
cez strojové družstvá. V r. 1947 rozvinula veľ-
kú politickú kampaň na zakladanie strojových 
družstiev, v čom jej pomáhal Zväz roľníckych 
strojových družstiev, ktorý sa vytvoril z inicia-
tívy KSS 14. septembra 1947.67 Táto kampaň po-
kračovala aj po februárovom prevrate v r. 1948, 
v ktorom KSČ prevzala v Československu moc, 
ale teraz pokračovala kampaň už aj za pomoci 
a priameho zaangažovania Povereníctva pôdo-
hospodárstva a pozemkovej reformy.

Do zakladania strojových družstiev boli za-
pojení predovšetkým tí roľníci, ktorí boli člen-
mi komunistickej strany. Ak sa im ešte v r. 1947 
pracovalo ťažšie a zložitejšie, o čom svedčí aj ne-
veľký počet založených roľníckych strojových 
družstiev na Slovensku (asi 206 RSD), tak už v r. 
1948 im v ceste nestáli aspoň politické prekážky 
a do konca roku 1948 bolo na Slovensku založe-
ných 541 nových RSD.68 Medzi nimi aj Roľnícke 
strojové družstvo v Spišskej Belej.

65  SNA Bratislava: fond PPPR-B, kart. 117, inv. č. 237/
1948 – Prehľad o konfiškácii podľa okresov.

66  A MÚ SB: Zápisnica MNV v Spišskej Belej zo dňa 6. 
9. 1945.

67  VOJÁČEK, Alois: Vývoj socialistického poľnohospo-
dárstva na Slovensku. Bratislava 1973, s. 162.

68  Tamže, s. 163.
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Hlavným iniciátorom založenia Roľníckeho 
strojového družstva v Spišskej Belej bol Ondrej 
Gurovič, ktorý bol v r. 1948 predsedom miestne-
ho združenia Jednotného zväzu slovenských roľ-
níkov, predsedom miestnej roľníckej komisie pri 
miestnej správnej komisii a neskôr pri Miestnom 
národnom výbore v Spišskej Belej. Práve zreor-
ganizované okresné výbory JZSR sa po prevzatí 
moci komunistami stali v r. 1948 jedným z naj-
iniciatívnejších presadzovateľov a podporovate-
ľov zakladania roľníckych strojových družstiev. 
Predpokladom splnenia takejto úlohy boli zreor-
ganizované miestne združenia JZSR, ako to po-
žadovali okresné výbory JZSR prostredníctvom 
obežníkov, v ktorých žiadali, aby MV JZSR boli 
obnovené bez bohatých roľníkov a „ľudí, ktorí ne-
súhlasia s politikou Gottwaldovej vlády“.69 Okresné 
združenia nabádali miestne združenia JZSR na 
zakladanie strojových družstiev70 a poukazova-
li na to, že cez tieto družstvá môžu podľa záko-
na o roľníckom úvere najskôr získať financie na 
nákup strojov. Na Spiši boli v r. 1948 založené 
roľnícke strojové družstvá v Hranovnici, Popra-
de a Vikartovciach – vo vtedajšom Popradskom 
okrese, v Bijacovciach – vo vtedajšom Levočskom 
okrese, Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves 
a v Kežmarskom okrese len v Spišskej Belej.

 Ako vyplýva zo zápisnice Roľníckeho stro-
jového družstva v Spišskej Belej z 5. 12. 1948, za-
loženie strojového družstva bolo pripravované 
dlhšie. Prípravy na to boli urobené zrejme už 
v jeseni 1948, Ondrej Gurovič mal už vybratých 
aj členov prípravného výboru. Na schôdzi prí-
pravného výboru, na ktorej sa zúčastnil aj pred-
nosta strojového družstva z Košíc, sa 5. decembra 
za prítomnosti 12 zakladajúcich členov analyzo-
vala situácia v meste a ochota roľníkov na vstup 
do roľníckeho strojového družstva. Okrem toho 
O. Gurovič, ako predseda, informoval prítom-
ných o prípise Ústredného roľníckeho strojové-
ho družstva, kde sa písalo o možnostiach po-
skytnutia úveru, o ktorý chcelo spišskobelianske 
roľnícke strojové družstvo požiadať, aby mohlo 
zakúpiť potrebné poľnohospodárske stroje.71

Prípravný výbor sa skladal z týchto roľníkov: 
Ondrej Gurovič (predseda), Ondrej Pisarčík (po-
kladník), Sebastian Dudas (hospodár), Ján Ho-
luj (tajomník), Štefan Šelep, Šimon Gallik, Jozef 
Gemza, František Čížik, Ján Vaverčák, Tomáš 
Halčín, Anton Majerčák, Michal Oksoš.72

Členovia prípravného výboru roľníckeho 
strojového družstva odsúhlasili dvetisíckoruno-
vý poplatok ako zápisné, 20 000 Kčs ako členské 
príspevky a podpísali zmenku vo výške 214 000 

Kčs, ktorá mala kryť časť nákladov na zakúpe-
nie poľnohospodárskych strojov.73 Istou inšpi-
ráciou a povzbudením pri zakladaní strojového 
družstva pre nich bolo to, že už mohli porovnať 
skúsenosti neďalekého Roľníckeho skladištné-
ho družstva v Kežmarku, ktoré už skôr zriadi-
lo strojové družstvo, a využiť jeho ponuku via-
cerých poľnohospodárskych strojov a náradia.74

V podstate sa týmto rozhodnutím a odosla-
ním financií vyčerpala v r. 1948 hlavná aktivita 
členov Roľníckeho strojového družstva v Spiš-
skej Belej.75 V monografii Spišská Belá vydanej 
v r. 1971 píšu autori kapitoly o poľnohospodár-
stve Peter Fronko a Vladimír Klein, že roľnícke 
strojové družstvo v meste bolo založené 15. de-
cembra 1948 a malo k tomuto dňu 34 zaklada-
júcich členov76. Prístupné archívne dokumenty 
však nepotvrdzujú počet zakladajúcich členov. 
Vyplýva z nich, že RSD v Spišskej Belej malo 
ešte na začiatku apríla 1949 o desať členov me-
nej. Svedčí o tom zápisnica zo zasadnutia Roľ-
níckeho strojového družstva v Spišskej Belej zo 
4. apríla 1949, kde sa konštatuje, že RSD má už 
24 členov.77

Počet členov roľníckeho strojového družstva 
teda nebol veľký a ak zoberieme do úvahy sku-
točnosť, že v Spišskej Belej bolo v druhej polo-
vici 40. rokov 1050 roľníkov z celkového počtu 
3250 obyvateľov78, tak 24 členov RSD predstavo-

69  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JZSR, č. 65/48 – Obež-
ník OV JZSR v Poprade miestnym akčným výborom 
v okrese zo dňa 8. 3. 1948.

70  Tamže, fond JZSR, č. 204/48 – Výzva OV JZSR 
k miestnym združeniam JZSR na zakladanie strojo-
vých družstiev.

71  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica Roľníckeho strojového družstva v Spiš-
skej Belej zo dňa 5. 12. 1948.

72  Tamže, fond JRD Spišská Belá, Spisy 1949 – 1952. Za-
kladačné spisy.

73  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica Roľníckeho strojového družstva v Spiš-
skej Belej zo dňa 5. 12. 1948.

74 Pozri: FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: c. d., s. 91.
75  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 

– 1954, Zápisnice. Zápisnica napísaná na spoločnej 
schôdzke činovníkov Roľníckeho strojového druž-
stva v Sp. Belej z príležitosti vykonania informačnej 
revízie so sostavením záverečných účtov za rok 1948. 
Jún 1949 (nedatovaná). Vyplýva to z revíznej správy, 
kde sa konštatovalo, že RSD v r. 1948 nepracovalo 
a k 31. 12. 1948 malo účtovnú stratu 1103 Kčs, ktorá 
súvisela so zakladaním družstva.

76  Pozri: FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: c. d., s. 91.
77  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 

– 1954, Zápisnice. Zápisnica zo zasadnutia Roľnícke-
ho strojového družstva zo dňa 4. 4. 1949.
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valo len 2,29 % roľníckeho obyvateľstva Spišskej 
Belej, resp. 0,74 % z celkového počtu obyvateľov 
mestečka. Podobne, nízke percento roľníkov sa 
ukazuje aj pri založení Jednotného roľníckeho 
družstva v Spišskej Belej o mesiac neskôr. 34 roľ-
níkov, ktorí podpísali prihlášku do JRD, tvorilo 
len 3,24 % z celkového počtu spišskobelianskych 
roľníkov.

Roľnícke strojové družstvo, ktoré bolo v Spiš-
skej Belej priamym predchodcom jednotného 
roľníckeho družstva, teda neoslovilo podstat-
nú časť spišskobelianskych roľníkov. Nemáme 
k dispozícii analýzu situácie v Spišskej Belej, 
ktorú na schôdzi urobili zakladajúci členovia 
RSD v decembri 1948, pretože ju písomne neza-
chytili a nestala sa súčasťou ich zápisnice. Mô-
žeme len predpokladať, že nezáujem roľníkov 
nevyplýval z nepochopenia družstevných prin-
cípov vzájomnej kolektívnej pomoci, ale skôr 
z odmietnutia RSD ako inštitúcie komunistickej 
propagandy a politiky, ktorej roľníci nedôvero-
vali, ba sa jej aj obávali. Celkom prirodzene ju 
spájali so sovietskymi praktikami, sovietskou 
kolektivizáciou, kolchozmi, ktoré zobrali soviet-
skemu roľníctvu to, na čom roľníctvo ako také 
najviac ľpie – pôdu. 

V prvom štvrťroku 1949 sa v poľnohospodár-
stve Spišskej Belej nachádzal ešte stále iba súk-
romný sektor. Roľnícke strojové družstvo pred-
stavovalo síce kolektívne, ale vždy na súkromnej 
báze postavené úsilie niekoľkých roľníkov o ra-
cionalizáciu poľnohospodárskej výroby. Toto 
úsilie oslovilo aj ďalších roľníkov, ktorí sa po-
stupne od apríla 1949 stali jeho riadnymi členmi. 
Do júna 1949 pristúpilo ešte ďalších desať členov, 
a tak na začiatku tohto mesiaca malo Roľnícke 
strojové družstvo v Spišskej Belej 34 členov, kto-
rí mali v družstve 215 podielov, každý podiel 
v hodnote 100 Kčs.79 

Od začiatku roku 1949 členovia RSD v Spiš-
skej Belej pripravovali priebeh jarných poľných 
prác s tým, aby boli čo najlepšie využité stroje 
a aj k spokojnosti všetkých členov družstva. Ich 
výhodou bolo, že pod správu RSD pripadli všet-
ky väčšie poľnohospodárske stroje v Spišskej Be-
lej, ktoré boli konfiškované Nemcom, a navyše 
družstvo malo aj niektoré stroje, ktoré zakúpilo 
od Strojovej a traktorovej stanice v Kežmarku.80 
Tak mohlo pomôcť pri jarných poľnohospodár-
skych prácach nielen členom RSD, ale aj ostat-
ným roľníkom v Spišskej Belej, a naopak, získať 
za požičanie strojov a vykonané práce finančné 
prostriedky. 

Na výborovej schôdzi 4. apríla 1949 stanovi-
li jeho členovia sadzby za práce poľnohospodár-
skymi strojmi. Za jednu hodinu orania trakto-
rom platil člen RSD 60 Kčs, ostatní roľníci 70 Kčs. 
Za vozenie hnoja traktorom 900 Kčs za 1 deň. Za 
požičanie sejačky platil člen družstva 80 Kčs na 
deň, 100 Kčs ostatní roľníci. Záujemcovia o trak-
torovú orbu sa museli dva dni dopredu prihlásiť 
u pokladníka RSD Ondreja Pisarčíka, ktorý ro-
bil aj rozpis a evidenciu prác. Družstvo na od-
borné práce zamestnalo traktoristu a stanovilo 
pre neho mesačný plat vo výške 4300 Kčs. Ne-
mocenské dávky a dane z príjmu svojho zamest-
nanca platilo roľnícke strojové družstvo.81 

Okrem mechanizačnej sféry sa však Roľnícke 
strojové družstvo v Spišskej Belej rozhodlo pod-
nikať aj v oblasti živočíšnej výroby. Zameralo sa 
na chov ošípaných, pre ktoré chcelo vybudovať 
chlievy a výbehy na vyhliadnutom pozemku vo 
výmere 1 ha 87 árov.82 Takéto rozhodnutie a ini-
ciatíva sa podľa zachovaných zápisníc už časovo 
prekrýva s prvými dňami existencie Jednotného 
roľníckeho družstva v Spišskej Belej a zakrátko 
jej naplnenie na JRD aj skutočne prešlo. Roľníc-
ke strojové družstvo v Spišskej Belej sa pre chov 
ošípaných rozhodlo zrejme aj preto, že preň bolo 
možné získať od štátu finančnú podporu. Urči-
te však pri rozhodovaní zohrala úlohu aj tá sku-
točnosť, že družstevníci si chceli vyriešiť vlastné 
dodávkové povinnosti, ktoré mal voči štátu kaž-
dý roľník. V prvých povojnových rokoch bol na 
Slovensku (ale aj v celej ČSR) deficit živočíšnych 
výrobkov a osobitne bravčového mäsa, ktorý sa 
po klimaticky nepriaznivom roku 1947 prehĺbil. 
Aj keď v r. 1948 výroba bravčového mäsa vzrást-
la, požiadavky trhu nedokázala pokryť. Štát mal 
záujem o vyriešenie zásobovania, čo uskutočnil 
viacerými spôsobmi. Jedným z nich bol aj ten, 
že každý roľník obhospodarujúci viac ako 2 ha 
ornej pôdy bol povinný na základe rozpisu vy-

78 A MÚ SB: Zápisnica Pléna MNV v Spišskej Belej zo 
dňa 21. 3. 1947.

79  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. Zápisnica napísaná na spoločnej 
schôdzke činovníkov Roľníckeho strojového druž-
stva v Sp. Belej z príležitosti vykonania informačnej 
revízie so sostavením záverečných účtov za rok 1948. 
Jún 1949 (nedatovaná).

80  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica výborovej schôdze Roľníckeho strojo-
vého družstva zo dňa 6. 3. 1949.

81  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica zo zasadnutia Roľníckeho strojového 
družstva zo dňa 4. 4. 1949.

82  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica výboru RSD zo dňa 8. 6. 1949.
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robiť na každý hektár ornej pôdy od 30 do 60 kg 
živej váhy ošípaných a dodať od 16 do 28 kg ži-
vej váhy jatočných ošípaných. Užívateľom ornej 
pôdy od 1 do 2 ha zas MNV určil úlohy v chove 
ošípaných.83 Na rozpise výrobných a dodávko-
vých úloh pre roľníkov v obci sa podieľali miest-
ne združenia Jednotného zväzu slovenských 
roľníkov. V Spišskej Belej to bol konkrétne On-
drej Gurovič, ktorý bol jeho predsedom. Pravde-
podobne z jeho podnetu roľnícke strojové druž-
stvo pristúpilo k takýmto aktivitám v oblasti 
živočíšnej výroby.

Pravda, poslaním RSD bola mechanizácia 
poľnohospodárskej výroby. Úlohy roľníctva v ži-
vočíšnej a rastlinnej výrobe mali plniť alebo sa-
motní roľníci, alebo roľníci prostredníctvom ko-
lektívnych inštitúcií, akými sa mali stať a akými 
sa stávali jednotné roľnícke družstvá.

Od začiatku roku 1949 sa už aj v Spišskej Belej 
hovorilo o JRD. Spišskobelianski roľníci sledova-
li celoštátne dianie, ktoré bolo v oblasti poľno-
hospodárstva poznamenané orientáciou KSČ na 
kolektivizáciu. V novembri 1948 Ústredný výbor 
KSČ venoval svoje plénum zakladaniu jednot-
ných roľníckych družstiev, povereník pôdohos-
podárstva a pozemkovej reformy Michal Falťan 
v rozhovore pre Roľnícku nedeľu povedal, že nie 
je možné naďalej zotrvávať „na zaostalých, ne-
rentabilných formách hospodárenia“, keď sa počíta 
s industrializáciou krajiny a s odčerpaním stoti-
síc pracovníkov do priemyslu práve z poľnohos-
podárstva.84 Aj roľníci v Spišskej Belej, podobne 
ako tisícky ďalších roľníkov v ČSR, mali celý rad 
otázok, ktoré sa týkali ich ďalšej existencie. KSČ 
na konci roku 1948 a v r. 1949 ústami svojich po-
predných predstaviteľov ešte roľníkov upokojo-
vala. Klement Gottwald povedal v jeseni 1948 
roľníckej delegácii, ktorá vyjadrila svoju obavu 
z kolektivizácie, že KSČ stále trvá na princípoch 
svojej agrárnej politiky a ľudovodemokratická 
vláda má na zreteli nielen prospech celého ná-
roda, ale osobitne aj prospech roľníkov.85 Keď 
bol 23. februára 1949 prijatý zákon č. 69/1949 Zb. 
o jednotných roľníckych družstvách, verilo nie-
len roľníctvo, ale ešte aj prevažná časť radových 
komunistických funkcionárov, že roľnícke druž-
stvá budú organizované na tradičných druž-
stevných zásadách, pravda, s posilnením vtedy 
už presadzovaných triednych prvkov v zakla-
daní a najmä riadení JRD. Teda, že dominantné 
postavenie v JRD budú mať strední a malí roľní-
ci, ktorých v ČSR bola prevažná väčšina, že JRD 
bude patriť predovšetkým im a že bude fungo-
vať v ich prospech.

7. apríla 1949 sa postupom pri zakladaní JRD 
zaoberala rada KNV v Košiciach, ktorá vyda-
la pokyny na zakladanie JRD v Košickom kra-
ji a v súlade s požiadavkou KSČ zdôraznila, že 
v družstvách musia mať zaistenú účasť malí 
a strední roľníci a len jednou pätinou sa môžu 
na ich práci podieľať bohatí roľníci.86 Necelý me-
siac po tom, 2. mája 1949, sa zišli členovia Roľníc-
keho strojového družstva v Spišskej Belej, ktorí 
sa rozhodli pre založenie JRD.87 Zvolili príprav-
ný výbor JRD na čele s Ondrejom Gurovičom. 
Založenie JRD pretvorením roľníckeho strojové-
ho družstva vyplývalo zo zákona č. 69/1949 Zb., 
a tak vlastne ani spišskobelianski členovia RSD 
nemali inú možnosť, ako zákon rešpektovať. Pre-
tvorenie strojového družstva na prípravný výbor 
alebo priamo na JRD I. typu sa stalo administra-
tívnou záležitosťou a v podstate ani nebol na to 
potrebný súhlas všetkých členov RSD. Všetci ho 
museli akceptovať ako úradné rozhodnutie.

V knihe Spišská Belá autori uvádzajú 11 roľ-
níkov, ktorí tvorili prípravný výbor JRD. Boli to 
Ondrej Gurovič, Ondrej Pisarčík, Sebastian Du-
das, Bartolomej Pitoňák, Ján Vaverčák, Štefan 
Šelep, František Čížik, Tomáš Halčín, Ján Ho-
luj, Šimon Gallik a Jozef Gemza.88 Prípravný vý-
bor bol na druhý deň – 3. mája 1949 schválený 
Okresnou radou družstiev v Kežmarku, čo mu 
už dalo charakter oficiálneho orgánu. Jeho úlo-
hou bolo JRD založiť a rozbehnúť jeho činnosť. 
Okresná rada družstiev v Kežmarku v mene 
Slovenskej rady družstiev schválila 8. júna 1949 
pod číslom 17/1949 založenie JRD I. typu v Spiš-
skej Belej. Schválenie JRD malo spätnú platnosť, 
čo znamenalo, že za vznik JRD sa pokladal už 
2. máj 1949. 

JRD I. typu, aké bolo založené v Spišskej Be-
lej, bolo takým typom družstva, v ktorom čle-

83 VOJÁČEK, Alojs: c. d., s. 173.
84  FALŤAN, Michal: Deväťtisíc rodín dostalo pôdu. In: 

FALŤAN, Michal: Zápas o premeny poľnohospodár-
stva. Vybrané prejavy a state 1948 – 1960. Bratislava 
1986, s. 146.

85  SUCHÁNEK, J.: Vznik koncepce JZD. Praha 1972, 
s. 60.

86  Štátny archív Košice (ŠA KE): fond Rada KNV v Ko-
šiciach. Zápisnica R-KNV zo dňa 7. 4. 1949.

87  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. 1949 – 1952/41. Zápisnica napísa-
ná dňa 24. júna 1949 na spoločnej schôdzke činovní-
kov Roľníckeho strojového družstva v Spišskej Belej 
a členov prípravného výboru Jednotného roľníckeho 
družstva v Spišskej Belej z príležitosti odovzdania 
RSD v Sp. Belej JRD v Sp. Belej.

88  FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: c. d., s. 91.
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novia JRD súhlasili so zavedením spoločného 
osevu pri zachovaní medzí, spoločne organi-
zovali poľné práce, spoločne užívali družstevné 
i súkromné stroje a záprahy, ale úroda patrila 
každému družstevníkovi z jeho vlastnej parce-
ly. Okrem toho JRD v Spišskej Belej bolo menši-
novým družstvom. Väčšina spišskobelianskeho 
roľníctva stála bokom od uvedených družstev-
ných aktivít a bola rozhodnutá pokračovať i na-
ďalej v súkromnom hospodárení.

24. júna 1949 sa uskutočnila spoločná schôdza 
predstaviteľov Roľníckeho strojového družstva 
v Spišskej Belej a členov prípravného výbo-
ru Jednotného roľníckeho družstva v Spišskej 
Belej. Na nej bol odovzdaný majetok RSD jed-
notnému roľníckemu družstvu. Ako prezrádza 
zápisnica z tohto zasadnutia, šlo vlastne o tých 
istých členov. RSD i JRD tu reprezentovali: On-
drej Gurovič, Ondrej Pisarčík, Sebastian Dudas, 
Bartolomej Pitoňák, Ján Vaverčák a Štefan Še-
lep. Oficiálnosť zasadnutia podčiarkli len hos-
tia – Veselý za Ústredný výbor Slovenskej rady 
družstiev a okresný tajomník KSS v Kežmarku 
Martinko. Toho dňa Roľnícke strojové družstvo 
v Spišskej Belej oficiálne zaniklo a všetok jeho 
majetok a ťarchy prevzalo JRD.89 

O niekoľko dní neskôr, 5. júla 1949, sa v za-
sadacej sieni obecného domu v Spišskej Belej 
uskutočnilo valné zhromaždenie JRD. Ako nám 
prezrádza zápisnica z valného zhromaždenia, 
mnohým členom JRD ešte v júli 1949 nebolo cel-
kom jasné, čo JRD vlastne je, čo sa od neho oča-
káva a čo bude pre jeho členov znamenať.90 Kvô-
li objektivite treba poznamenať, že ani agitátori 
OV KSS, okresného národného výboru, okres-

ného združenia JZSR nevedeli vždy roľníkom 
vysvetliť podstatu zákona o JRD, a teda ani pod-
statu JRD.

Po správe predsedu prípravného výboru JRD 
Ondreja Guroviča, ktorý oznámil, že na valnom 
zhromaždení zaniká PV JRD, bola zvolená sprá-
va už riadneho JRD. Tá bola v takomto zložení: 
predseda – Ondrej Gurovič, zástupca predsedu 
– Sebastian Dudas, tajomník – Emil Trembáč st., 
členovia správy – Ondrej Pisarčík (pokladník), 
Ján Vaverčák, Michal Hudáček, Roman Vaverčák 
(tento je v zápisnici vyškrtnutý červenou ceru-
zou s poznámkou, že vystúpil z členstva v JRD 
– P. Š.), František Čížik, Ján Pieščak, Jozef Ma-
zurek – zapisovateľ. Dozorný výbor: predseda – 
Bartolomej Pitoňák, zástupca predsedu – Anton 
Majerčák, členovia výboru – Štefan Lorenčík, 
Michal Porubovič ml., Jozef Zoričák, Jozef Vnen-
čák, Jozef Mazurek (zapisovateľ), revízori účtov 
– Ondrej Gurovič, Emil Trembáč.91

Na valnom zhromaždení sa riešili nielen or-
ganizačné otázky či otázky výrobného poľno-
hospodárskeho charakteru, ale uvažovalo sa aj 
o ďalších aktivitách, ktoré by podľa názoru čle-
nov JRD mohlo ich družstvo vyvíjať. Napr. zapi-
sovateľ zápisnice Aladár Kleinberger, ktorý bol 
vlastníkom v tom čase nefunkčného liehovaru, 
navrhol, aby dalo JRD liehovar do prevádzky 
a získalo tak dobrý zdroj príjmov. Jeho návrh 
bol prijatý, o čom v zápisnici nachádzame ten-
to zápis: „Členovia JRD jednohlasne súhlasili, aby 
liehovar, ktorý je majetkom člena nášho družstva p. 
Aladára Kleinbergera, JRD mohlo dať do prevádzky. 
Členovia družstva poverujú predsedu, aby vec vyba-
vil u Krajskej družstevnej rady.“ 92

Od valného zhromaždenia sa ujala riadia-
cej úlohy nová správa JRD, ktorá v lete 1949 ešte 
neriešila problémy rastlinnej výroby, pretože ju 
JRD v tom čase nemalo. Chcela dokončiť výstav-
bu ošipárne, a to v réžii JRD, postaviť hydiná-
reň pre chov sliepok a vyriešiť otázku využitia 
družstevnej mechanizácie.93

Od júla 1949 dávalo JRD v Spišskej Belej ve-
dieť o svojich aktivitách, ponukách a povinnos-
tiach občanom Spišskej Belej aj prostredníctvom 
verejného bubnovania, neskôr obecného rozhla-
su, ktoré zabezpečoval miestny národný výbor. 
Už 13. 7. 1949 JRD v Spišskej Belej bubnovaním 
dalo na známosť všetkým roľníkom v obci, že 
u Ondreja Pisarčíka sa môžu prihlásiť záujem-
covia, ktorí chcú dať pokosiť trávu traktorom.94 
V r. 1949 ešte nenachádzame v Protokole bubno-
vania veľa zápisov o informáciách, ktoré chcelo 
miestne JRD zverejniť. V nasledujúcich rokoch 

89  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. 1949 – 1952/41. Zápisnica napísaná 
dňa 24. júna 1949 na spoločnej schôdzke činovníkov 
RSD v Spišskej Belej a členov prípravného výboru 
JRD v Spišskej Belej z príležitosti odovzdania RSD 
v Sp. Belej JRD v Sp. Belej.

90  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica napísaná dňa 5. júla 1949 na valnom 
zhromaždení JRD v Sp. Belej v zasadacej sieni obec-
ného domu: „...Schôdzu zahájil predseda a privítal prí-
tomných. Po privítaní objasnil prítomným, čo znamená 
JRD a podal tiež prítomným družstevníkom správu o svo-
jej práci...“

91  Tamže.
92  Tamže.
93  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-

ce. Zápisnica napísaná dňa 9. júla 1949 na pracovnej 
schôdzke JRD v Spišskej Belej v zasadacej sieni obec-
ného domu.

94  Tamže, fond MNV Spišská Belá. Protokol bubnova-
nia v obci Spišská Belá.
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ich však začalo pribúdať. Pravda, ak sleduje-
me problémy poľnohospodárstva v Spišskej 
Belej ako celku, Protokol bubnovania, ktorý 
sa zachoval, podáva pomerne zaujímavý pre-
hľad o niektorých činnostiach a povinnostiach 
miestneho roľníctva, ak mali širší, minimálne 
celoobecný záber. Cez obecné bubnovanie boli 
napr. zverejňované výzvy a upozornenia pre 
všetkých roľníkov, ktorí mali plniť stanovené 
dodávkové povinnosti, dávalo sa na vedomie, že 
prišli nové formuláre pre kontingentné povin-
nosti, že sa uskutočňuje zber pásavky zemiako-
vej (15. 7. 1949), že sa rozšírili nákazlivé nemoci 
úžitkových zvierat (ošípaných, hydiny a pod.), 
výzvy roľníkom, aby si prišli vyzdvihnúť odbe-
rové lístky na textil a obuv (25. 7. 1949), uvádzali 
sa možnosti odpredaja prebytkového obilia (26. 
7. 1949), výkupné ceny podľa najnovšej vyhlášky 
(3. 8. 1949), výzva roľníkom, ktorí majú pridelené 
stroje, aby tieto požičiavali aj iným roľníkom (26. 
8. 1949), oznámenie o konaní roľníckej schôdze 
v hoteli Belá (26. 9., 1. 10., 15. 10. 1949), výzva čle-
nom JRD na schôdzu (7. 10. 1949) a mnohé iné.

Do konca roku 1949 sa pomer medzi súkrom-
ne hospodáriacimi roľníkmi a družstevníkmi 
trochu zmenil. Do JRD vstúpili ďalší členovia, 
takže na konci roku malo JRD Spišská Belá 56 
členov s 237 podielmi.95 V prvom roku existencie 
JRD sa začalo s výstavbou ošipárne a hydinárne, 
JRD našlo priestory na parkovanie svojich poľno-
hospodárskych strojov na dvore bývalej Likérky 
na Zimnej ulici a v mestskom majeri, rozhodlo sa 
opraviť a sprevádzkovať liehovar a družstevníci 
začali uvažovať aj o prevzatí mestského mlyna.96 
V tomto roku sa začali zaujímať aj o mestské pa-
sienky, o ktoré v závere roku JRD skutočne pre-
javilo záujem vziať ich do svojej správy a vlast-
níctva. Obecný poľnohospodársky majetok totiž 
podľa zákona pripadal tvoriacim sa JRD.

Družstevníci zvažovali aj možnosť, aby JRD 
za nich plnilo kontingentné povinnosti.97 V tej-
to otázke však nemali jasnú odpoveď, a tak roz-
hodnutie presunúť svoje ťarchy na JRD odložili 
na neskôr. Na konci roka však rozhodli o tom, 
že v budúcom roku spoločne vysejú 4 ha olej-
nín, no zároveň odmietli akékoľvek iné osobné 
záväzky.98

JRD v Spišskej Belej bolo prvým JRD v Kež-
marskom okrese, a tým priťahovalo pozornosť 
aj štátnych, aj straníckych orgánov. Predseda 
JRD Ondrej Gurovič bol v jeseni 1949 vyslaný 
do Sovietskeho zväzu na študijný pobyt, o čom 
neskôr podával správu svojim družstevníkom,99 
Štefan Lorenčík bol vyslaný na školenie účtovní-

kov JRD, Teofil Trembáč na družstevné školenie 
do Košíc.100

V závere roka 1949 sa udiali niektoré zme-
ny na vedúcich postoch JRD. Ondrej Gurovič 
bol okresným funkcionárom Jednotného zvä-
zu slovenských roľníkov. Prestal byť predse-
dom JRD. Túto funkciu zastával až do valného 
zhromaždenia JRD Ondrej Pisarčík, pokladník 
JRD. Ondrej Gurovič však zvažoval možnosť 
ostať v JRD ako kancelárska sila. V januári 1950 
ho ešte členská základňa navrhovala ako čest-
ného predsedu JRD a poradcu.101 Ako však pre-
zrádzajú ďalšie zápisnice, Ondrej Gurovič sa do-
stal do sporu s novým vedením JRD, resp. aspoň 
s novým predsedom, čo sa nepriaznivo odráža-
lo v neskoršom fungovaní družstva. Nezhody 
vyvstali z finančných nezrovnalostí, ktoré mal 
voči družstvu jeho prvý predseda Ondrej Gu-
rovič a na ktoré pokladník a neskôr druhý pred-
seda JRD Ondrej Pisarčík upozornil vo februári 
1950 na schôdzi JRD.102 Finančné nezrovnalosti 
a podlžnosti prvého predsedu boli dôvodom, 
aby sa tým zaoberala aj miestna organizácia 
KSS v Spišskej Belej103 a vyššie stranícke orgány 
a aby Gurovič nemohol ostať na poste predse-
du JRD. Po tom, ako sa v lete 1951 vzdal funk-
cie predsedu JRD Ondrej Pisarčík, ktorý pri-
znal, že na túto funkciu nestačí, post predsedu 
začal opäť zastávať O. Gurovič, ale len nakrátko, 
pretože zasiahli orgány OV KSS a odmietli Gu-
roviča na predsedníckom poste JRD. Dôvodom 
boli nielen uvedené finančné podlžnosti, ale aj 

95  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica zo dňa 16. januára 1950 
na spoločnej schôdze činovníkov JRD v Sp. Belej. 

96  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica zapísaná 21. 12. 1949 na 
zasadaní JRD.

97  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápis-
nice. Zápisnica spísaná dňa 29. 11. 1949 na členskej 
schôdzi.

98  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica zo dňa 28. 12. 1949 na členskej schôdzi 
JRD.

99  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápis-
nice. Zápisnica spísaná dňa 29. 11. 1949 na členskej 
schôdzi.

100 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica zapísaná dňa 11. 12. 1949.

101 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica zo dňa 16. 1. 1950 na zasadaní správy 
a dozorného výboru v miestnosti JRD.

102 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. Zápisnica JRD zo dňa 18. 2. 1950.

103 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisnice. 
Zápisnica zo zasadnutia správy JRD z 22. 7. 1950.
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problémy, ktoré malo JRD v r. 1952. Na výmenu 
predsedu JRD mali určite vplyv aj iné faktory, 
no aj nesúhlas niektorých členov JRD s Gurovi-
čom a možno aj obavy z jeho politickej aktivity, 
najmä v r. 1952, teda v čase veľkých politických 
procesov v ČSR s Rudolfom Slánskym a ďalšími 
poprednými predstaviteľmi KSČ. Vtedy O. Gu-
rovič na zasadnutí pléna MNV v Spišskej Belej 
kritizoval vedenie JRD, že zanedbalo politickú 
prácu v družstve, a preto JRD nedosahovalo žia-
dané výsledky a nezískalo ani roľníkov pre to, 
aby vzrástla členská základňa. O. Gurovič vtedy 
cielene zastrašoval svojich odporcov, keď vyhlá-
sil, že „tykadlá Slánskeho siahajú aj do Spišskej Be-
lej... Je potrebné tento škodlivý živel odhaliť tak, ako 
bol odhalený sám Slánský s jeho bandou...“104 V marci 
1953 sa miestna organizácia KSS zásadne posta-
vila proti nemu a odmietla súhlasiť s jeho kandi-
datúrou na predsedu JRD. Na búrlivej schôdzi, 
kde vystupovali jeho zástancovia i odporcovia, 
bol nakoniec za predsedu JRD v Spišskej Belej 
zvolený Alojz Šloser, ktorého družstevníci pô-
vodne navrhovali za podpredsedu.104 Po skon-
čení jeho funkčného obdobia sa v r. 1954 znovu 
menila správa JRD a tentoraz bol za predsedu 
JRD opäť navrhnutý a potom aj zvolený O. Gu-
rovič, ktorý bol nepochybne dobrým organizá-
torom a vplyvnou osobnosťou medzi družstev-
níkmi v Spišskej Belej, ba aj v celom okrese.106 
Po skončení jeho funkčného obdobia začiatkom 
roku 1955 sa stal predsedom JRD Teofil Trem-
báč, Gurovič sa stal vedúcim živočíšnej výroby 
JRD.107 Teofil Trembáč ostal predsedom aj v na-
sledujúcom roku. Od r. 1958 bol predsedom JRD 
Anton Majerčák.

Prvý rok existencie JRD v Spišskej Belej je 
pomerne ľahké zrekonštruovať, pretože nám 
o ňom hovorí zápisnica z revízie JRD, ktorá bola 
urobená k začiatku januára 1950.108 56-členné 
JRD viedla osemčlenná správa JRD, ktorú si re-

vízor podrobne všimol a nešetril ani kritikou. 
Pre analýzu počiatkov poľnohospodárskeho 
družstevníctva je to veľmi cenný materiál, pre-
tože ukazuje skutočné pohnútky roľníkov na 
vstup do JRD a ich vzťah k JRD. Prezrádza aj to, 
že v Spišskej Belej roľníci, ktorí vstúpili do JRD, 
uvažovali veľmi pragmaticky, t. j. JRD nechápa-
li ako inštitút socialistického kolektívneho obrá-
bania pôdy a dosahovania dobrých výsledkov, 
ale ako prostriedok na uľahčenie svojich povin-
ností, ktoré ľudovodemokratický štát uvalil na 
plecia súkromne hospodáriacich roľníkov, aby 
od nich dostal žiaduce poľnohospodárske pro-
dukty prostredníctvom kontingentov a zlomil 
ich, povedané vtedajšou terminológiou, ako in-
dividuálne maloburžoázne živly.

Správa JRD, ktorá nebola ešte osobitne hono-
rovaná, ale len jednorazovými odmenami, vide-
la riadenie družstva a jeho poľnohospodárskej 
výroby ako nadbytočnú záťaž, ktorá jej členom 
ukrajuje z času potrebného na obrobenie vlast-
ného poľa. Riadenie JRD si vyžadovalo aj pra-
videlné zasadnutia správy JRD, vyhodnotenie 
urobenej práce a rozdelenie nastávajúcej práce, 
presvedčenie družstevníkov, aby robili to, čo ve-
denie JRD určí, a tak, ako si to predstavuje. Čle-
novia správy pritom jednali s roľníkmi, ktorí 
dovtedy neboli s nimi vo vzťahu nadriadenosti 
a podriadenosti, ale vo vzťahu rovného s rov-
ným. A tu neraz spočíval kameň úrazu pri me-
dziľudských vzťahoch, ktoré sa v nejednej kon-
frontácii vyhrocovali a narúšali, zvlášť vtedy, 
ak člen družstva ignoroval spoločné vlastníc-
tvo a spoločné potreby JRD a uprednostnil svoje 
vlastné, napr. aj krádežou plodín, mlieka, pred-
metov, súčiastok z JRD, resp. neprišiel na JRD 
pracovať vtedy, kedy to agrotechnické termíny 
vyžadovali, alebo narábal nehospodárne so spo-
ločným majetkom. Čo sa týka vedenia JRD, to 
k hospodáreniu a vedeniu družstva pristupova-
lo vcelku neformálne, a to aj v oblasti ekonomiky 
JRD. Pokladník síce viedol každý príjem a výdaj, 
ale podnikové účtovníctvo v celej svojej zložitos-
ti nebolo vôbec vedené. Chýbali im tlačivá, ako aj 
vzory, podľa ktorých by sa mohli v JRD riadiť. Tak 
sa stalo, že JRD napr. vyplácalo dohodnutú me-
sačnú mzdu dvom vodičom a ich spolujazdcom 
(závozníkom), ale neodvádzalo za nich povinné 
poistné a ani neplatilo daň. Podobne revízia na-
šla nedostatky v platení poistného za stroje, chý-
bali zmluvy s poisťovňou. Dozorný výbor bol 
v prvom roku skôr na papieri ako v skutočnosti. 
Neplnil si povinnosti, ktoré mu vyplývali z jeho 
poslania. Zdá sa, že jeho členovia ani presne ne-

104 A MÚ SB: MNV Sp. Belá, plénum MNV 1952. Zápis-
nica pléna MNV v Sp. Belej z 12. 12. 1952.

105 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. 1950 – 1953/38. Zápisnica z člen-
skej schôdze JRD zo dňa 1. 3. 1953.

106 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápis-
nice. 1954/43. Zápisnica z mimoriadnej schôdze ko-
misie JRD zo dňa 11. 2. 1954.

107 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955-1959. Zápisnice, 
správy. Zápisnica na výročnej schôdzi JRD, konanej 
dňa 26. 2. 1955.

108 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica zo dňa 16. januára 1950 
na spoločnej schôdze činovníkov JRD v Sp. Belej.
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vedeli, aké sú ich povinnosti i právomoci. Keďže 
správu JRD nekontrolovali, tak ju ani neupozor-
nili na to, že členské evidencie JRD nevedie, že 
nie všetky členské prihlášky sú podpísané a že 
sa tak z právneho hľadiska ani neutvoril žiadny 
právny vzťah člena JRD s JRD.109

 V januári 1950 bolo pripravované nové valné 
zhromaždenie JRD, na ktorom mala byť zvolená 
nová správa JRD. Na zasadaní správy a dozor-
ného výboru 16. 1. 1950 bola vypracovaná kandi-
dátka, ku ktorej sa potom vyjadrili členovia JRD. 
Predsedom sa stal Ondrej Pisarčík, jeho zástup-
com Emil Trembáč st., hospodárom Štefan Lo-
renčík, členmi správy Michal Oksoš, František 
Čížik, Anton Majerčak, Ján Holuj, Ján Pieščak. 
Predsedom dozorného výboru Sebastian Du-
das, podpredsedom Ján Čížik a členmi dozorné-
ho výboru Michal Porubovič ml., Jozef Zoričák, 
Tomáš Halčín, Bartolomej Pitoňák. Za pokladní-
ka zvolili Michala Hudačeka.110

Nové desaťročie, ktoré spišskobelianski roľ-
níci začínali, nebolo desaťročím ľahkým. Po-
znamenané bolo politickými procesmi, ktoré 
vyvolávali obavy a strach v celej spoločnosti, 
na druhej strane malo aj nádych nadšenia, naj-
mä mladej generácie, ktorá žila v presvedčení, 
že stojí na čele budovania novej spravodlivejšej 
spoločnosti a že tomuto budovaniu musí každý, 
a teda aj roľníctvo čosi obetovať. Bolo to desaťro-
čie, ktoré sa však citlivo dotklo roľníctva, posta-
veného politickým vedením štátu pred združ-
stevňovanie sovietskeho typu. 

V Spišskej Belej sa existenciou JRD vytvori-
li iné podmienky ako v obciach, v ktorých stra-
nícke a štátne orgány okresu chceli založiť JRD 
a splniť si tak povinnosti, vyplývajúce z celo-
štátnych programových úloh. Neznamenalo to 
však, že by ostatní súkromne hospodariaci spiš-
skobelianski roľníci ostali nepovšimnutí a mimo 
procesu kolektivizácie. Isté je však to, že v prvej 
polovici 50. rokov sa agitácia medzi spišskobe-
lianskym roľníctvom pre vstup do JRD úspeš-
nejšie neprejavila a do JRD vstupovali len jed-
notlivci, o čom svedčia jednotlivé záznamy 
v zápisniciach JRD. Napr. 18. apríla 1951 prijali 
do JRD Františka Zlámala111, 5. 1. 1953 Krejnuso-
vú,112 22. 2. 1954 Helenu Vadovskú, Jozefa Kutar-
ňu, Eduarda Kureja, Františka Kozuba a Silves-
tra Vadovského113, ba stať sa kolektívnym členom 
JRD prejavil záujem v r. 1951 aj rybársky spolok, 
čo zodpovedalo ešte družstevníckej prvorepub-
likovej tradícii114. 

Miestna organizácia KSS a Miestny národ-
ný výbor v Spišskej Belej niesli hlavnú zodpo-

vednosť za kolektivizáciu, i keď sa zodpoved-
nosti za jej priebeh nemohli pred straníckymi 
orgánmi vyhnúť ani funkcionári JRD. Pravda, 
najväčšiu kritiku za pomalý priebeh kolektivi-
zácie zožal spravidla miestny národný výbor; 
MO KSS, v ktorej boli členovia z rôznych pro-
fesií a zamestnaní, kritiku za neúspechy síce 
dostali tiež,115 ale nehrozili im z toho aj ďalšie 
negatívne následky. Miestny národný výbor 
v Spišskej Belej síce na svojich zasadnutiach pre-
rokovával problém kolektivizácie a hospodáre-
nia JRD, predseda MNV Ján Brejka a tajomník 

109 Tamže.
110  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-

ce. Zápisnica zo dňa 16. 1. 1950 na zasadaní správy 
a dozorného výboru v miestnosti JRD.

111  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 18. 4. 1951.

112 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1950 – 1953/38. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 5. 1. 1953.

113 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápis-
nice 1954/43. Zápisnica č. 1 napísaná na zasadnutí 
schôdzky členov JRD konanej dňa 22. 2. 1954.

114  Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 19. 5. 1951.

115 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955 – 1959, Zápis-
nice správy 1955. Zápisnica napísaná na zasadnutí 
členskej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

Pozvánka na schôdzu JRD aj so zoznamom všetkých  
členov družstva. ŠA LE, pobočka Poprad
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MNV Ján Košický boli plénom MNV poverova-
ní urobiť v tejto oblasti konkrétne kroky a infor-
movať pravidelne plénum o každom zasadnutí 
členskej základne JRD a o jej rozšírení,116 ale ani 
ich aktivity, ktoré mali zvyčajne vážny politický 
podtext – ako bol napr. záväzok MNV v Spišskej 
Belej k 35. výročiu Veľkej októbrovej socialistic-
kej revolúcie v Rusku, neprinášali žiadané vý-
sledky. V r. 1952, kedy vrcholili politické čistky 
v ČSR, musel tajomník MNV Ján Košický vo vy-
hodnotení činnosti MNV za rok 1952 konštato-
vať, že MNV sa nepodarilo získať plánovaných 
10 nových členov JRD, ale ani Československé-
mu zväzu mládeže záväzok získať 5 členov či 

výboru žien záväzok získať tiež 5 nových členov 
JRD.117

Situácia bola v tomto smere ešte horšia v ro-
koch 1953, 1954 a 1955, kedy v celoštátnom me-
radle vystupovali roľníci z JRD; tieto výstupy 
neobišli ani JRD v Spišskej Belej. Tu najmä v ro-
koch 1954 a 1955 a netýkali sa len radových čle-
nov JRD, ale aj jeho funkcionárov, dokonca býva-
lý predseda JRD Ondrej Pisarčík podal žiadosť 
o výstup, ktorú však neskôr stiahol.118 

Stranícke a štátne orgány hľadali spôsoby, 
ako konsolidovať situáciu, aby myšlienka kolek-
tivizácie v ČSR nepadla po Stalinovej a Gottwal-
dovej smrti v r. 1953, ale aby jej realizácia nabrala 
nový dych. V okresoch bolo v r. 1955 preroková-
vané uznesenie ÚV KSČ z 29. a 30. 6. 1955 o ďal-
šom rozvoji poľnohospodárskej výroby a bu-
dovaní JRD. ONV Kežmarok vytýčil aktuálnu 
úlohu zriadiť pri MNV v každej obci stálu poľ-
nohospodársku komisiu, ktorá zas dostala úlo-
hu prerokovať plán plnenia poľnohospodárskej 
výroby na rok 1955 s každým roľníkom, znovu 
mu pripomenúť úlohy a zistiť, či potrebuje po-
moc a v akej forme. Všetci členovia MNV dostali 
úlohu navštevovať malých a stredných roľníkov 
vo svojich volebných obvodoch, ktorým mali vy-
svetľovať prednosti socialistickej poľnohospo-
dárskej veľkovýroby, že spoločné hospodárenie 
je pre nich výhodnejšie, prináša väčší úžitok bez 
namáhavej fyzickej práce. Pri rozšírení členskej 
základne JRD však mali byť príkladom súkrom-
ne hospodáriaci roľníci, členovia MNV.119 Taký-
to názor na MNV v Spišskej Belej zaznieval ešte 
aj na ďalších zasadaniach pléna MNV, hovorilo 
sa aj o súťaži medzi viacerými MNV v okrese,120 
ale realizácia zámerov, resp. diskusií nebola ani 
v tomto roku veľmi citeľná. Na konci roku 1955 
sa na zasadnutí pléna ONV v Kežmarku smutne 
konštatovalo, že „presvedčovacia kampaň v zimných 
mesiacoch veľmi ochabla. Ešte stále nevieme presadiť 
myšlienku, aby otázka zakladania JRD, ako aj rozši-
rovania členskej základne v existujúcich JRD sa stala 
v prvom rade vlastnou vecou dedinských organizácíi 
KSS a vôbec komunistov žijúcich na dedine. Túto vec 
si doteraz neosvojili ani všetky MNV – ako Spišská 
Belá, St. Lesná, Huncovce, Výborná. Očakávané vý-
sledky nepriniesla ani patronátna činnosť závodov nad 
JRD. K boju proti kulakom a nepriateľom budovania 
socializmu na dedine prakticky ešte nedošlo, a preto je 
potrebné sa do toho pustiť teraz, keďže to má obrovský 
význam pre budovanie a upevňovanie JRD“.121

Členská základňa JRD v Spišskej Belej pre-
chádzala od založenia JRD veľkými zmenami 
a bola poznačená veľkou kolísavosťou. Ak by 

116  A MÚ SB: MNV Sp. Belá, plénum MNV 1952. Zápis-
nica pléna MNV v Sp. Belej z 11. 10. 1952.

117 A MÚ SB: MNV Sp. Belá, plénum MNV 1952. Zápis-
nica pléna MNV v Sp. Belej z 12. 12. 1952.

118 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. 1954/43. Zápisnica schôdze sprá-
vy JRD zo dňa 15. 1. 1954, Zápisnica schôdze správy 
JRD zo dňa 25. 1. 1954, Zápisnica členskej schôdze 
JRD zo dňa 17. 3. 1954, Zápisnica schôdze DV JRD 
zo dňa 11. 4. 1954 a iné.

119 A MÚ SB: Zápisnica Pléna MNV v Spišskej Belej zo 
dňa 22. 7. 1955.

120 Tamže, Zápisnica MNV v Spišskej Belej zo dňa 27. 8. 
1955.

121 ŠA LE, pobočka Poprad: Zápisnica pléna ONV 
v Kežmarku zo dňa 29. 12. 1955.

Zápisnica správy JRD zo 16. 2. 1953. 
ŠA LE, pobočka Poprad
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sme aj chceli rekonštruovať početnosť členskej 
základne JRD, neboli by údaje úplne presné, pre-
tože pri vzniku JRD sa neviedla evidencia a roľ-
níci aj vstupovali, aj vystupovali z JRD, ba aj sa-
motné JRD prijímalo, odmietalo i vylučovalo 
roľníkov zo svojich radov. Preto nie je ani zará-
žajúce, že sa v uverejnených príspevkoch o JRD 
v Spišskej Belej stretávame s rôznymi údajmi, 
pretože tieto evidenčné údaje sa rôznia aj v sprá-
vach predsedníctva JRD, robených z rôznych re-
trospektívnych pohľadov. Túto skutočnosť nám 
pomôže pochopiť správa predsedu JRD o hospo-
dárení JRD za rok 1954, ktorý v úvode stručne 
načrtol dejiny družstva v Spišskej Belej z hľadis-
ka jej členskej základne. Ani jeho údaje sa pri-
tom celkom nezhodujú s údajmi, ktoré sú uve-
dené v starších zápisniciach. 

Jednotné roľnícke družstvo v čase, keď sa 
pretváralo z roľníckeho strojového družstva, 
malo 34 členov (1949), ktorí podpísali prihlášku 
do JRD. Do konca roka vzrástla členská základňa 
na 56 členov, niektoré zdroje hovoria aj o 60 čle-
noch. V tomto čísle sú pravdepodobne zahrnutí 
všetci členovia JRD a nielen tí, ktorí mali svoje 
členstvo v JRD aj „papierovo“ – teda evidenčne 
vysporiadané. JRD I. typu, na aké sa RSD pre-
tvorilo, malo totiž evidovaných len 53 členov. 

Keď 16. októbra 1950 prijali družstevníci 
II. typ JRD, klesol počet členov na 45 družstevní-
kov122 a potom sa zasa postupne zvyšoval, podľa 
P. Fronka a V. Kleina až na 82 členov.123 Zápisni-
ce, ktoré sú k dispozícii, však takýto počet spiš-
skobelianskych družstevníkov v r. 1951 – 1952 
nepotvrdzujú, skôr naznačujú nižšie počty, čo je 
asi pravdepodobnejšie pri celkovej nedôvere roľ-
níctva k JRD a obave z vyšších typov JRD, kde 
sa individualita roľníka a jeho vlastníctva stále 
viac strácala. To platí už aj pri II. type JRD, kto-
rý bol pre roľníkov ešte vcelku prijateľný. JRD II. 
typu, rovnako ako JRD I. typu, malo zavedený 
spoločný osev, ale v II. type bol spoločný osev 
spojený s rozoraním medzí a zrušením jednot-
livých parciel. To bol moment, ktorý odlišoval 
JRD I. a II. typu. Ďalším oddeľujúcim prvkom 
bola spoločná práca a rozdeľovanie úrody pod-
ľa vloženej výmery pôdy. Spišskobelianski roľ-
níci, ktorí vstúpili do týchto typov JRD, vklada-
li do nich skonfiškovanú a im pridelenú pôdu. 
Teda, nebol tu ešte traumatizujúci prvok odo-
vzdávania vlastného, dlhými desaťročiami na-
dobúdaného a zveľaďovaného majetku. Vzdáva-
li sa v prospech JRD pôdy, ktorú nevlastnili ešte 
dlho, nevytvorili si k nej silný vlastnícky vzťah. 
Vlastnú pôdu obrábali ako záhumienky, ktoré 

podľa stanov JRD družstevníci mohli vlastniť. 
To by pravdaže svedčilo o výhodách, ktoré pod-
porovali záujem istej časti roľníctva vstúpiť do 
JRD. K týmto výhodám, v podmienkach tvrdé-
ho protiroľníckeho tlaku vládnych a straníckych 
štruktúr, patrilo v Spišskej Belej prednostné prá-
vo pre JRD vlastniť a spravovať mestské lúky 
a pasienky, vlastníctvo predtým konfiškovanej 
a neobrábanej pôdy, výrazné zníženie kontin-
gentných povinností pre členov JRD, dispono-
vanie so strojovým parkom, výhodné zapožičia-
vanie strojov a odpredaj napr. umelých hnojív, 
povriesiel na viazanie slamy členom JRD. Pre 
nevýkonných roľníkov, teda pre tých, ktorí mali 
popri roľníčení aj zamestnanie v priemysle, na 
železnici, v autobusovej doprave, v správnej sfé-
re prichádzala ešte ďalšia výhoda, odbremene-
nie od vysokých kontingentov, zbavenie sa ná-
tlaku zamestnávateľa a vytvorenie možností pre 
ich deti získať stredné a vysokoškolské vzdela-
nie. Tieto skutočnosti boli dôvodom, prečo rást-
la členská základňa JRD, no vo viacerých prí-
padoch ju limitovali samotní družstevníci, keď 
odmietli prijať do družstva niektorých roľníkov, 
hoci prejavili o členstvo v družstve záujem.124

Rozhodujúci prelom však nastal po tom, ako 
sa začalo uvažovať o JRD III. typu. Toto JRD bolo 
charakteristické tým, že jeho členovia museli 
odovzdať pôdu do JRD na spoločné obhospo-
darovanie, no odmena nevyplývala z vloženého 
majetku, ale z vykonanej práce na JRD a výťažok 
(poľnohospodárske produkty) sa rozdeľoval opäť 
z väčšej časti podľa vykonanej práce a z menšej 
časti podľa vloženej pôdy vo forme árendy. 

13. decembra 1951 podpísalo prevádzko-
vý poriadok JRD III. typu len 13 družstevní-
kov,125 podľa P. Fronka a V. Kleina ich bolo 16126. 
15. apríla 1952 ho schválilo valné zhromažde-
nie JRD, no členská základňa družstva už bola 
v tom čase povážlivo nízka. Agitácia a získava-
nie roľníkov pre vyšší typ JRD sa tak mohlo za-
čať nanovo. Stredných a väčších roľníkov takéto 

122 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955-1959, Zápisnice 
správy 1955. Zápisnica napísaná na zasadnutí člen-
skej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

123 FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: c. d., s. 92.
124 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 

– 1954, Zápisnice. Zápisnica zo dňa 16. 1. 1950 na za-
sadaní správy a dozorného výboru v miestnosti 
JRD

125 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955 – 1959, Zápis-
nice správy 1955. Zápisnica napísaná na zasadnutí 
členskej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

126 FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: c. d., s. 92.
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JRD už absolútne nepriťahovalo. Odrádzalo ich 
to, že v družstve bolo „v I. a II. type hospodárenie 
individuálne a členovia boli na to zvyklí, čo sa dalo 
len ťažko zreorganizovať“, a ďalej aj to, že v ňom 
bolo na „95% osadlíkov, ktorí prevzali konfiškova-
né majetky“127 a do družstva už nevložili žiaden 
svoj poľnohospodársky majetok, pretože ho ani 
nemali. 

JRD III. typu po svojom vzniku malo okam-
žite celý rad nových problémov. Na jednej strane 
vzrástol jeho majetok, najmä výmera poľnohos-
podárskej pôdy, keďže jeho súčasťou sa stala aj 
cirkevná pôda a tzv. výkupná pôda vo výmere 
400 ha. Výmera pôdy z pôvodných 660 ha vzrást-
la počas rokov 1952 a 1953 na 1186 ha. Členská 
základňa sa však zvýšila len na 68 členov,128 ale 
ani z nich neostali pracovať v JRD všetci. Vzni-
kol tak problém, ako obrobiť všetku pôdu druž-
stva. Ten pretrvával aj v neskorších rokoch, hoci 
JRD sa neraz potichu zbavovalo istej výmery 
pôdy, ktorú predtým nestačilo obrobiť. S obrába-
ním pôdy, so zabezpečením chovu hovädzieho 
dobytka, ošípaných, oviec, hydiny, ba aj včelích 
rodín malo JRD problémy, lebo v nasledujúcich 
rokoch vystúpili z JRD ďalší roľníci, ktorí zväč-
ša zanechávali v JRD pôdu, aby sa zbavili kon-
tingentných povinností. Dôvodov bolo dosť, a to 
od nespokojnosti s hospodárením JRD, cez zdra-
votné a vekové problémy členov, až po prácu 
v iných odvetviach, ktorá im bránila odpracovať 
určený počet pracovných jednotiek v JRD.

 Pri evidencii poľnohospodárskej a ornej 
pôdy v r. 1954 malo JRD 1137 ha poľnohospo-
dárskej pôdy, z čoho orná pôda zaberala 497 ha. 
V tom istom roku mali súkromne hospodáriaci 

roľníci, žijúci v 535 usadlostiach, 1145 ha poľno-
hospodárskej pôdy, z čoho orná pôda predsta-
vovala 847 ha.129 

Z hľadiska vlastníctva pôdy bol rok 1954, ale 
aj roky 1955 a 1956 medzi JRD a súkromne hos-
podáriacimi roľníkmi viac-menej v rovnováhe, 
neplatilo to pre vlastníctvo ornej pôdy – to bolo 
v prospech súkromne hospodáriacich roľníkov, 
a v rovnováhe nebolo ani vlastníctvo pasienkov 
a lúk, to zas bolo v prospech JRD. V Spišskej Be-
lej to ale bola evidentná výhoda, pretože obec 
nemala dostatok pasienkov a po zriadení TA-
NAP-u v r. 1949 stratila ešte ďalšie hektáre pa-
sienkov, a teda aj možnosti na efektívnejší chov 
dobytka a oviec. Boli to obvyklé miesta, kde sa 
predtým pásavali ovce – Hučava a Pod žredla. 
O ďalšie pasienky prišli spišskobelianski roľníci 
v r. 1951, keď si vojenská posádka z Kežmarku 
zriadila pri Šarpanci cvičisko.130 

JRD si svoju pozíciu vo vlastníctve pasienkov 
upevnilo v r. 1950, kedy začalo preberať pod svo-
ju správu mestské pasienky.131 Tak mohlo roz-
hodovať o pasení, a najmä o výške poplatkov za 
pasenie. Napr. v r. 1950 stanovilo takéto poplat-
ky za pasenie: za ovcu – dojku 20 Kčs, za jarku 
15 Kčs a za jahňa 10 Kčs (jarný poplatok), jesen-
ný poplatok za ovcu a jarku po 10 Kčs a jahňa 
5 Kčs. Poplatok za pasenie dobytka bol 200 Kčs 
za kus. Poplatky vyberal člen JRD Emil Trem-
báč st. a Teofil Trembáč.132 V nasledujúcom roku 
už upravili výšku poplatkov tak, aby zvýhodni-
li členov JRD. Za pasenie kráv vyberali 250 Kčs 
za 1 kus od nečlena JRD, 150 od člena, za pase-
nie oviec členovia JRD neplatili, nečlenovia pla-
tili 20 Kčs za kus. Vyberaním poplatkov boli po-
verení Michal Hudáček (na Letnej ulici) a Alojz 
Šloser (na Zimnej ulici).133

Pravda, na JRD prešla aj povinnosť získať 
v súčinnosti s MNV svoje pasienky naspäť. To 
sa však po vydaní zákona o TANAP-e nemohlo 
podariť, podariť sa mohlo snáď len vybavenie 
výnimky a získanie prístupu na pasienky, ktoré 
Spišskej Belej do roku 1949 patrili. 

JRD žiadalo preto predsedu ONV v Kežmar-
ku a súčasne spišskobelianskeho občana Jána 
Bogara o povolenie pásť ovce v tých lokalitách, 
ktoré sa stali súčasťou TANAP-u. Po jeho súhlase 
JRD poverilo svojho predsedu Ondreja Pisarčíka 
a člena JRD Alojza Šlosera, aby šli na salaš spo-
lu s referentom ONV pre pôdne hospodárenie 
a aby spolu s bačom vyhnali ovce na pašu v uve-
dených už chránených lokalitách, kde sa predpo-
kladal stret s lesníkmi – správcami TANAP-u.134 
Súhlas predsedu ONV v Kežmarku však narážal 

127 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955 – 1959, Zápis-
nice správy 1955. Zápisnica napísaná na zasadnutí 
členskej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

128 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955 – 1959, Zápis-
nice správy 1955. Zápisnica napísaná na zasadnutí 
členskej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

129 A MÚ SB: Správa predsedu MNV za rok 1954.
130 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 

– 1954, Zápisnice. 1949 – 1952/41. Zápisnica z člen-
skej schôdze JRD zo dňa 19. 5. 1951

131 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica zo schôdze JRD v Sp. Belej zo dňa 30. 
1. 1950.

132 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnica JRD z 30. 4. 1950.

133 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 18. 4. 1951.

134 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 19. 5. 1951.
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na právny problém, okrem iného aj na ten, že TA-
NAP s celým svojím územím patril pod správu 
ONV Vysoké Tatry a ten mal na pasenie oviec 
a dobytka na území TANAP-u iný názor.

Od júna 1951 prebiehali rokovania s ONV 
Vysoké Tatry o možnosti pasenia oviec a dobyt-
ka, no v prvej fáze sa Spišskobeľania s ním ne-
vedeli dohodnúť, odmietali podmienky ONV 
Vysoké Tatry a trvali na tom, že svoj dobytok 
a ovce budú pásť na svojom, ako to robili dopo-
siaľ.135 Rokovania, v ktorých sa ťažko nachádza-
la zhoda, sa dostali až na úroveň KNV a Pove-
reníctva pôdohospodárstva a vo väčšej intenzite 
sa odohrávali v jeseni 1951 v Starom Smokov-
ci.136 JRD na rokovanie delegovalo členov J. Pi-
sarčíka, M. Hudáčka (pokladníka), E. Trembáča 
st., O. Pisarčíka (predsedu JRD), Antona Chova-
na (hospodára), V. Michovičana (za KSS).137 Veľ-
ký pokrok v rokovaniach nenastal ani v r. 1952. 
Až v r. 1953 sa ľady pohli, zrejme pod veľkým 
politickým tlakom správa TANAP-u začala 
ustupovať. Vo februári 1953 informoval predse-
da JRD Ondrej Gurovič po návrate zo svojej ces-
ty do Bratislavy, kde navštívil Povereníctvo pô-
dohospodárstva, že otázka pasienkov asi bude 
vyriešená v prospech JRD: „Ale len JRD bude 
môcť v TANAP-e pásť svoj dobytok, súkromný sek-
tor nie.“138 1. marca 1953, kedy sa pod ním ako 
predsedom JRD otriasala stolička, ešte druž-
stevníkom oznámil dobrú správu, že „Povereníc-
tvo lesov a pôdohospodárstva súhlasilo so žiadosťou 
JRD na pasienky na území TANAP-u na dobu ne-
určitú“.139 V lete toho istého roku však JRD do-
stalo na ten rok len náhradné pasienky v oblasti 
Magury na Špadriku.140 A tak problémy s pa-
sienkami trvali i naďalej. Na májovom zasada-
ní pléna ONV v Kežmarku v r. 1954 konštatoval 
jeho predseda Ján Bogár, že „i naďalej pretrváva-
jú problémy so zabezpečením krmiva, nevyriešené sú 
otázky pasienkov v obciach Spišská Belá, Lendak, Ľu-
bica, Huncovce, Majerka, Jurské a Stotince“,141 a te-
da aj vďaka tomu sa nedosiahol plánovaný rast 
poľnohospodárskej výroby v okrese.

V prvej polovici 50. rokov nepatrilo JRD 
v Spišskej Belej k tým družstvám, ktoré dosa-
hovali dobré výsledky, čo bolo konštatované 
takmer vo všetkých bilančných správach tak 
JRD v Spišskej Belej, ako aj MNV v Spišskej Be-
lej, či dokonca aj ONV v Kežmarku. Porovnáva-
nie výsledkov so súkromným sektorom je však 
veľmi ťažké, pretože v 50. rokoch neboli pre poľ-
nohospodárov vytvorené rovnaké podmienky. 
Súkromne hospodáriaci roľníci boli diskrimino-
vaní možnosťami, ktoré im československá le-

gislatíva vytvorila, JRD a štátne majetky boli zas 
možnosťami preferovaní, ak by sa vôbec dalo 
povedať, že československé poľnohospodárstvo, 
ako jedno z výrobných odvetví národného hos-
podárstva, bolo ekonomicky preferované. Po-
rovnávať by bolo možné len družstvá v Kežmar-
skom okrese, resp. na Spiši.

V takomto prípade bolo JRD Spišská Belá po 
štyroch rokoch hospodárenia kdesi v druhej po-
lovici družstiev Kežmarského okresu. V r. 1953 
predstavovala hodnota pracovnej jednotky JRD 
sumu 5,06 Kčs a v naturáliách 3,14 Kčs. Horšie na 
tom bolo z 10 existujúcich JRD v okrese Kežma-
rok už len JRD vo Výbornej s hodnotou pracov-
nej jednotky 1,76 Kčs. Najlepšie stálo JRD Stará 
Lesná s pracovnou jednotkou 21,30 Kčs.142 Bolo 
to spôsobené viacerými faktormi, no jedným 
z najdôležitejších bola zlá pracovná morálka, ne-
záujem družstevníkov o prácu v JRD, zamestná-
vanie nečlenov JRD, ktorí tu pracovali v zamest-
naneckom pomere a družstvo v podstate len 
finančne zaťažovali. V r. 1955 boli na družstve 
tržby z 1 ha ornej pôdy 1146 Kčs, ale náklady na 
1 ha ornej pôdy boli 1157 Kčs. Podobný schodok 
mali aj pri prepočte na hektár poľnohospodár-
skej pôdy.143 To spôsobilo, že v r. 1955 zo 129 evi-
dovaných členov JRD vystúpilo z neho pre zlé 
výsledky hospodárenia, a teda takmer žiadny 
zárobok, 79 členov JRD, ktorí oň už nejavili záu-
jem.144 Pôdu, s ktorou do družstva vstúpili, však 

135 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 23. júna 1951.

136 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 1. 10. 1951.

137 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1949 – 1952/41. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 23. 9. 1951.

138 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1949 
– 1954, Zápisnice. 1950 – 1953/38. Zápisnica z člen-
skej schôdze JRD zo dňa 22. 2. 1953.

139 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. 1950 – 1953/38. Zápisnica z členskej schôdze JRD 
zo dňa 1. 3. 1953.

140 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1949 – 1954, Zápisni-
ce. Zápisnice dozorného výboru 1953/42. Zápisnica 
zo schôdze správy JRD zo dňa 8. 7. 1953.

141 Tamže, Zápisnica pléna ONV v Kežmarku zo dňa 
21. 5. 1954.

142 Tamže, Zápisnica pléna ONV v Kežmarku zo dňa 
10. 3. 1954.

143 Tamže, fond. Plénum ONV Kežmarok. Skladba ná-
kladov na 1 ha poľnohospodárskej a ornej pôdy 
a tržby, č. 3/1957.

144 SNA Bratislava: fond PP, KP-6-10/1954, kart. 21.
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JRD nechali, a to bol pre družstvo „danajský 
dar“, lebo pôdy malo síce dosť, ale nemal na nej 
kto pracovať. Úlohy pre družstvo však boli sta-
vané nie podľa počtu pracujúcich členov JRD, ale 
podľa výmery pôdy, a tá v r. 1955 zostala rovna-
ká. V r. 1955 bolo spišskobelianske JRD jediných 
družstvom na Spiši, z ktorého členovia vystúpi-
li v takom masovom meradle. Z iných spišských 
družstiev vystupovali členovia v rokoch 1953 
a 1954, rok 1955 sa už pokladal nielen z okresné-
ho hľadiska (Kežmarok), ale aj z celoštátneho za 
stabilizujúci rok pre existujúce JRD.

Začiatkom roku 1956, v čase, keď sa už celo-
štátne začali podnikať viaceré opatrenia na ak-
tivizáciu kolektivizácie, sa v okrese Kežmarok 
začalo reálne uvažovať o zlúčení JRD Spišská 
Belá s JRD Strážky, čomu mali byť prispôsobe-
né aj plány investičnej výstavby. Družstevníci 
v Spišskej Belej, ktorých počet sa výrazne zre-
dukoval, však boli zásadne proti. 22. marca 1956 
sa na členskej schôdzi jednoznačne vyslovili, že 
„JRD chce samostatne hospodáriť aj v budúcnosti, 
lebo členstvu to tak lepšie vyhovuje“.145 

Pre budúcu polovicu 50. rokov, v podstate 
už len 45 členov JRD146 si stanovilo takéto úlo-
hy: „Naše JRD sa bude zameriavať v budúcnosti pri 
svojom hospodárení podľa smerníc X. zjazdu KSČ, 
kde sa budeme snažiť postupne zvyšovať živočíšnu 
a taktiež aj rastlinnú výrobu, rozširovať ornú pôdu 
a hektárové výnosy, pritom aj členskú základňu... 
Ďalej sa budeme snažiť rozšíriť investičné stavby, 
aby naše hospodárstvo pri úplnej socializácii dediny 
bolo schopné úplnej kolektivizácie podľa vzoru soviet-
skych kolchozov. K tomu je ešte bezpodmienečne nut-
né, aby pri organizovaní skolektivizovania našej obce 
na 100%-nú socialistickú, boli nám nápomocné všet-
ky masové zložky. Pri takejto spolupráci by tu mohlo 
byť zaručené, že uznesenie X. zjazdu KSČ splníme 
na 100%.“147 

Na splnenie týchto predsavzatí potrebova-
li ešte niekoľko rokov, ale nad ostávajúcimi 535 
súkromne hospodáriacimi roľníkmi sa už vte-

dy začala uzatvárať jedna kapitola ich osobné-
ho i hospodárskeho života. Na druhej strane sa 
bolestivý prechod od rozdrobeného individu-
álneho hospodárenia postupne začal pretvárať 
na jeho akceptáciu, hoci i vynútenú, a samotná 
poľnohospodárska výroba v Spišskej Belej zača-
la nadobúdať charakter racionálnejšej veľkový-
roby. Roľníkom, ktorí sa až v 60., no najmä v 70. 
rokoch pretvorili na družstevníkov v pravom 
zmysle tohto slova, sa zas výrazne stabilizovala 
ich sociálna báza a sociálne a spoločenské istoty. 
Stali sa totiž triedou družstevníkov, ktorá mala 
v socialistickom Československu spolu s robot-
níctvom privilegované postavenie.

Spišskobelianski družstevníci boli v druhej 
polovici 50. rokov už veľmi citliví na úspechy 
a neúspechy svojho družstva. Ťažšie prežíva-
li prírodné pohromy, ktoré ich postihli, ako bol 
napr. ľadovec 27. júla 1956, ktorý zničil veľkú časť 
úrody148, alebo povodeň po dlhých prívalových 
dažďoch 29. júna 1958149. Družstvá, teda aj JRD 
v Spišskej Belej, však boli pred súkromne hos-
podáriacimi roľníkmi vo výhode, lebo ich úro-
da bola poistená a Slovenská poisťovňa im vy-
platila náhrady v takej výške, že JRD mohli na 
konci roku vyplatiť ešte aj príplatky na pracov-
né jednotky. Ťažšie však znášali narúšanie vzťa-
hov medzi nimi samotnými. Prezrádza to zápis 
zo zasadnutia dozorného výboru JRD z 10. júna 
1958, keď sa jeho členovia zaoberali sťažnosťami 
na vtedajšieho predsedu JRD Antona Majerčáka, 
že ignoruje mienku ostatných členov JRD.150 Ig-
nác Siska, ktorý bol predsedom dozorného výbo-
ru, kriticky upozornil aj na neplnenie uznesení, 
ktoré sa síce v JRD prijali, ale ktoré v praxi plni-
li len veľmi málo alebo ich neplnil vôbec nikto. 
Z toho dôvodu družstvo utrpelo finančné straty, 
za ktoré nikto nechcel niesť zodpovednosť. Ako 
jeden z príkladov uviedol zmiešanie priemysel-
nej odrody zemiakov s konzumnými zemiakmi 
pred sadbou, za ktoré JRD zaplatilo veľké peniaze 
a nakoniec sa nedosiahol žiaden výsledok, alebo 
to, že nová moderná ošipáreň rok stála bez vyu-
žitia a JRD držalo prasce v zlých podmienkach.

Druhá polovica 50. rokov sa niesla v zna-
mení novej vlny kolektivizácie. Komunistická 
strana tlačila na štátne orgány, aby pokračovali 
v kolektivizácii a ak sa dá, tak ju aj vo väčšine 
obcí ukončili. Vo všeobecnosti sa dá konštato-
vať, že v závere 50. rokov už boli aj súkromne 
hospodáriaci roľníci unavení z ekonomického, 
ideologického a spoločenského tlaku, ktorý sa 
na nich neustále vyvíjal, a tak v tomto období 
masovo vstupovali do JRD. Treba však hneď do-

145 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá. Zá-
pisnice správy JRD 1956/45. Zápisnica č. 12/1956 zo 
dňa 22. 3. 1956.

146 Tamže, fond. Plénum ONV Kežmarok. Správa č. 3/57.
147 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1955 

– 1959. Zápisnice správy 1955. Zápisnica napísaná 
na zasadnutí členskej schôdzky dňa 26. 2. 1955.

148 Tamže, Obecná kronika obce Strážky.
149 Tamže.
150 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1955 

– 1959. Zápisnica zo zasadania dozorného výboru 
JRD v dňoch 9. – 10. VI. 1958. 
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dať, že nie s nadšením. V Spišskej Belej zazna-
menali masovejší vstup do JRD v r. 1956, keď 
doň vstúpilo 23 výkonných roľníkov s majet-
kom v hodnote 185 223 Kčs a niektorí obyvate-
lia vstúpili bez živého a mŕtveho inventáru.151 
Ďalší roľníci vstupovali v rokoch 1957 a 1958. 
Boli to zväčša tí, ktorých hospodárenie klasifi-
kovali ako úpadkové hospodárenie. Pôda, kto-
rú takíto roľníci vlastnili v r. 1957, mala výme-
ru 270 ha. Rada miestneho národného výboru 
(MNV) ju chcela prideliť alebo JRD, alebo Štát-
nemu majetku v Bušovciach, aby bola účelne vy-
užitá. Mnohí z roľníkov nevládali plniť predpí-
sané dodávky poľnohospodárskych produktov, 
za čo boli súdne stíhaní. Napr. v r. 1958 desiatim 
roľníkom MNV vyrubil maximálnu, tzv. dife-
renčnú pokutu, 96 roľníkov dostalo minimálnu 
diferenčnú pokutu, proti 15 bolo zavedené trest-
né pokračovanie, 6 roľníkov vyhlásili za úpad-
kových a 79 roľníkom MNV v Spišskej Belej od-
pustil dodávky „zo sociálnych dôvodov“.152 Mnohí 
z takýchto roľníkov podpísali prihlášku do JRD, 
odovzdali pôdu, prípadne aj hospodárske zvie-
ratá a sami odišli pracovať do priemyslu. 

Pre družstvá to bol ďalší „danajský dar“, lebo 
v nich za mizerných finančných podmienok ne-
mal kto pracovať, chýbali pracovné sily a ich de-
ficit rástol v 60. rokoch ešte viac. V Spišskej Belej 
prestali javiť o prácu v JRD aj viacroční členovia 
JRD. Preto sa správa družstva rozhodla najskôr 
ich písomne upozorniť na ich povinnosti a ak by 
to nepomohlo, tak ich z JRD prepustiť.153 Čo bolo 
horšie, klesal záujem mladej generácie o prácu 
na poli. Ako dokonca konštatuje kronikár Július 
Dančo v obecnej kronike Spišskej Belej, starší 
roľníci odhovárali svoje deti od roľníčenia a na-
smerovali ich na vzdelávanie pre priemyselné 
odvetvia.154

V r. 1959 v Spišskej Belej evidovali ešte 344 
súkromne hospodáriacich roľníkov. Z nich bolo 
až 300 takých, ktorí vlastnili pôdu s výmerou 
do 1 ha, 31 s výmerou 1 – 2 ha, 8 roľníkov malo 
pôdu s výmerou 3 – 4 ha a 5 roľníkov bolo s pô-
dou 5 – 10 ha. Spolu vlastnili 221 ha pôdy.155 Išlo 
teda o malých a stredných roľníkov, ktorých do 
spišskobelianskeho JRD nič neťahalo. Keď v r. 
1959 Rada KNV v Košiciach hodnotila existujú-
ce JRD v Košickom kraji, tak JRD v Spišskej Be-
lej sa ocitlo v kategórii „B“ s prívlastkom „silne 
zaostávajúce JRD“. Takých bolo v okrese Kežma-
rok osem a do takých sa roľníkom vstupovať ne-
chcelo.156

Odmietanie JRD však bolo časovo limitova-
né. Režim mal spôsob, ako postupne a zdan-

livo i nenásilne doviesť vzdorujúcich roľníkov 
do družstva. 60. roky 20. storočia potvrdzova-
li, že sa to aj v praxi uskutočnilo. Nové straníc-
ke a štátne vedenie s Antonínom Novotným na 
čele sa rozhodlo v závere 50. rokov, že základy 
socializmu budú do začiatku 60. rokov v Čes-
koslovensku dobudované a odstránené budú aj 
posledné zvyšky antagonistických, teda nepria-
teľských tried.157 Týkalo sa to predovšetkým vi-
dieka a s ním ruka v ruke poľnohospodárstva, 
kde podľa marxistickej ideológie ešte prežívali 
zostatky nepriateľských maloburžoáznych síl – 
súkromne hospodáriacich roľníkov. Podľa pre-
svedčenia A. Novotného sa odstránením súk-
romného vlastníctva výrobných síl, t. j. pôdy 
a poľnohospodárskeho majetku, dovŕši výstav-
ba socializmu v krajine a začne sa prechod k vý-
stavbe komunizmu.158 Tieto názory posilnila 
celoštátna konferencia KSČ v júli 1960. Skonšta-
tovala, že pod vedením KSČ „zvíťazil v našej kraji-
ne socialistický poriadok“,159 čo potvrdilo aj Národ-
né zhromaždenie, ktoré 11. júla 1960 prerokovalo 
a schválilo Ústavu Československej socialistickej re-
publiky. Československo nastúpilo na cestu ku 
komunizmu. Spišskobeliansky kronikár zachy-
til tieto zmeny slovami: „Verejná mienka bola kľud-
ná, občania spokojní. Kľudne a bez rozpakov sa hľade-
lo na dni budúce, na radostný život v socialistickom 
Československu. Robili sa plány, uzatvárali záväzky. 
Každá zložka NF (Národného frontu – pozn. P. Š.) 
chcela a usilovala sa primerane prispieť k radostnému 
životu v našej vlasti.“160 Ďalšie zmeny, ktoré nasta-
li, boli zmenami administratívneho charakteru. 
Staré kraje boli zlúčené a na Slovensku vznikli 
Východoslovenský, Stredoslovenský a Západo-
slovenský kraj. Kežmarský okres zanikol a stal 

151 Tamže, fond JRD Spišská Belá, 1955 – 1959. Zápisni-
ca zo zasadania dozorného výboru JRD v dňoch 9. 
– 10. VI. 1958. 

152 A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá. Rok 1958.
153 ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Spišská Belá, 1955 

– 1959. Zápisnica zo zasadania správy JRD z 5. mája 
1958.

154 A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá. Rok 1955.
155  Tamže, Rok 1959.
156  Okrem JRD v Spišskej Belej tu boli zaradené JRD vo 

Veľkej Lomnici, Holumnici, Strážkach, Vrbove, Tva-
rožnej, Krížovej Vsi a Abramovciach. Pozri: ŠA KE: 
Fond Rada KNV. Zápisnica rady KNV v Košiciach 
zo dňa 15. 4. 1959.

157  Nová mysl, r. 1960, s. 77.
158  BRABEC, V.: Roky 1958 – 1962 v dejinách KSČ. Bra-

tislava 1985, s. 232.
159  Celoštátna konferencia KSČ 5. – 7. júla 1960. Nová 

mysl, r. 1960, s. 5.
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sa súčasťou nového Popradského okresu, kto-
rý bol vo Východoslovenskom kraji najväčším 
okresom so 126 000 obyvateľmi, žijúcimi v 105-
-tich obciach. Sídlom okresu, ako to naznačil aj 
jeho názov, sa stal Poprad. Obyvatelia Spišskej 
Belej už museli merať do okresného mesta dlh-
šiu cestu ako do roku 1960, čo na začiatku, i na-
priek kronikárovým slovám, predsa len vyvolá-
valo nejednu otázku i obavu.

V prvej polovici 60. rokov sa týkali JRD v Spiš-
skej Belej rovnaké úlohy, ako ostatných JRD 
v republike – zvýšiť v maximálne možnej miere 
produktivitu svojej výroby. Táto úloha korešpon-
dovala s požiadavkou straníckych orgánov spl-
niť tretiu päťročnicu za štyri roky a tým sa skôr 
priblížiť ku komunizmu. Od poľnohospodárov 
(a nielen od nich) sa očakávalo, že prijmú také 
záväzky, ktoré im stanovený cieľ pomôžu splniť. 

160  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá. Rok 1960.
161  ŠA LE, pobočka Poprad: Rozvoj okresu Poprad 1945 

– 1964. Okresný národný výbor, odbor plánovací, 5. 
výtlačok (Tajné!), Poprad 1965, s. 88.

162  ŠA KE: fond Rada KNV. Informatívna správa o prie-
behu rozpracovania Listu ÚV KSČ splniť tretiu päť-
ročnicu na úseku poľnohospodárstva za 4 roky. Zá-
väzkové hnutie JRD Východoslovenského kraja k 4. 
júlu 1960.

163  ŠA KE: fond Rada KNV. Informatívna správa o prie-
behu rozpracovania Listu ÚV KSČ splniť tretiu päť-
ročnicu na úseku poľnohospodárstva za 4 roky. Zá-
väzkové hnutie JRD Východoslovenského kraja k 4. 
júlu 1960.

Na družstvách však žili a pracovali reálne uva-
žujúci ľudia, ktorí vedeli, že pre nich bude úspe-
chom, ak úlohy päťročnice splnia za päť rokov 
a nie v skrátenom štvorročnom termíne. Preto 
sa aj JRD a ich funkcionári vyhýbali prijímaniu 
záväzkov. V Popradskom okrese prijalo záväzok 
splniť úlohy tretej päťročnice v skrátenom ter-
míne len päť JRD162, čo nenapĺňalo optimizmom 
ani štátnych, a tobôž nie straníckych funkcioná-
rov tak na okresnom, ako i na krajskom stupni 
riadenia. Z KNV vysielali do okresov aktivistov, 
aby pomohli vytvoriť komisie odborníkov, ktoré 
by mali „reálne zvážiť prijatie a možnosti splnenia 
záväzkov“.163 Inými slovami, mali presvedčiť ve-
denia JRD, aby družstvá prijali záväzky ako vý-
raz svojho vzťahu k socialistickej vlasti. V tom 
im mali pomôcť aj patronátne podniky, ktoré 
by v čase sezónnych prác pomohli družstvu so 
zberom úrody, pri vedení ekonomickej agendy 
a pod. Tento tlak na JRD neobišiel ani Spišskú 
Belú. Okresný výbor Komunistickej strany Slo-
venska v Poprade oznámil listom z 24. 4. 1960 ve-
deniu JRD v Spišskej Belej, že im určil tabakovú 
továreň v Spišskej Belej za patronátny podnik, 
s ktorým sa mali podľa pokynov OV KSS skon-

V tomto roku popri existujúcom JRD a Slo-
venskom ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústa-
ve poľnohospodárskom (vznikol v r. 1958 s cieľom 
zlepšiť odrodové plodiny pestované v horských 
oblastiach, hospodáril na výmere 45 ha161), na 
čele ktorého stál od r. 1959 Ing. Vladimír Kle-
in a ktorý mal dvoch technikov, Jána Hudáka 
a Vieru Bakošovú, a piatich manuálnych pra-
covníkov, pribudlo v meste Melioračné družstvo 
v Spišskej Belej. Jeho úlohy sa neviazali len na 
Spišskú Belú, ale aj na okolité obce.

Zber zemiakov 
v jeseni 1965 

na JRD 
Spišská Belá.  

Archív 
Mestského úradu 

v Spišskej Belej
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taktovať.164 V r. 1961 sa však patronátna pomoc 
rozšírila, a to medzi JRD a MNV na jednej strane 
a závodom Čs. tabakového priemyslu v Spišskej 
Belej, Rašelinovými závodmi, Východosloven-
skými konzervárňami, národným podnikom, 
Javorinou, rezbárskym družstvom, Tatranským 
podnikom miestneho hospodárstva a Vojenský-
mi lesmi a majetkami v Spišskej Belej na strane 
druhej. S nimi bola podpísaná patronátna zmlu-

miakoch... dané slovo, mal som na mysli prijaté socialis-
tické záväzky, ktoré sme síce podpísali, ale behom roka 
sa na ne pozabudlo, či už na ich plnenie, či vyhodnote-
nie“.167 Tretia päťročnica nakoniec nebola splnená 
nielen v malom, v JRD v Spišskej Belej, ale ani vo 
veľkom, v celoštátnom meradle a československé 
hospodárstvo sa dostalo do zložitej situácie.

Družstvá v Československu si pomáhali zria-
ďovaním pridruženej výroby, v ktorej pracovali 

164  ŠA LE, pobočka Poprad: fond JRD Sp. Belá 1949 – 
1962.

165  Tamže, fond JRD Sp. Belá 19-1963. Patronátna zmlu-
va.

166  Tamže, Správa na výročnú schôdzu JRD v Spišskej 
Belej konanej dňa 1. februára 1961.

167  Tamže, Správa o hospodárskych výsledkoch v roku 
1961 na JRD Spišská Belá.

va s cieľom „pozdvihnúť poľnohospodársku výrobu 
na úroveň priemyslu, prehĺbiť a upevniť socialistické 
výrobné vzťahy na dedine...“165

Po zvažovaní, aký záväzok by malo JRD pri-
jať a nezaviazať sa k nerealizovateľnej úlohe, dali 
si družstevníci záväzok – produkciu zemiakov 
pôvodne plánovanú na 5 rokov splniť za 4 roky 
a plánované množstvo mlieka vyprodukovať 
o 9 mesiacov skôr, ako to stanovil ich pôvodný 
plán. Podobne chceli o rok skôr dopestovať také 
množstvo krmovín, s akým počítali až za päť ro-
kov. No už v r. 1960 im zlé poveternostné pod-
mienky začali krížiť plány a pripravili im prvý 
sklz v plnení riadneho i upraveného plánu. Len 
s úrodou a zberom zemiakov mohli byť spokoj-
ní. Výroba mlieka však tiež narážala na ťažkos-
ti. Kravy, ktoré JRD nakúpilo, nedojili tak, ako 
od nich družstevníci očakávali, a skazili im tak 
predsavzatia.166 Ján Ridzik, predseda JRD, už pri 
bilancovaní hospodárskych výsledkov za rok 
1961 sklamane podotkol, že „...pri vypracovávaní 
3. päťročného plánu sme si spoločne dali slovo, že skrá-
time päťročnicu v dvoch produktoch, a to mlieku a ze-

niektorí členovia a zamestnanci JRD. Pridruže-
ná výroba (PV) sa realizovala najčastejšie v sta-
vebnej činnosti a čo sa týka spišských družstiev, 
tak nielen v okrese Poprad, ale aj za jeho hrani-
cami, ba aj v Čechách. Pridruženú výrobu malo 
aj JRD Spišská Belá a vykrývalo si ňou straty 
v poľnohospodárskej výrobe. Na začiatku 60. ro-
kov však poľnohospodárska komisia pri ONV 
v Poprade skonštatovala, že JRD v Spišskej Belej 
už patrí k stabilizovaným družstvám, a navrh-
la, aby bola PV v tomto družstve úplne zrušená, 
aby služby, ktoré vykonávala v Starom Smokov-
ci, prešli na JRD Podolínec, ktoré sa topilo v eko-
nomických problémoch. Vcelku však ani JRD 

Triedenie zemiakov na JRD 
Spišská Belá.  
Archív Mestského úradu
v Spišskej Belej
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v Spišskej Belej nebolo ekonomicky stabilné.
Spišskobelianske JRD vstupovalo do nového 

desaťročia s týmto vedením: Ján Ridzik, pred-
seda družstva, členovia správy JRD Ján Kop-
rušák, Jozef Pisarčík st., Jozef Kutarňa, Vojtech 
Valigurský, Ján Adamjak, Ignác Neupauer, Šte-
fan Zemianek, Terézia Čížiková. Revíznu komi-
siu, ktorá mala dbať na poriadok v hospodárení 
a správe JRD, tvorili na začiatku 60. rokov Anton 
Majerčák, Jozef Pisarčík ml., Ján Britaňák, Ondrej 
Olšavský a Gustáv Slodičák.168 Toto vedenie JRD 
a ďalší členovia sa v 60. rokoch snažili podržať 
i pozdvihnúť úroveň poľnohospodárskej výroby 
v Spišskej Belej. V tomto období to bolo stále ťaž-
ké a JRD sa nestalo pre ostávajúcich súkromne 
hospodáriacich roľníkov takou príťažlivou inšti-
túciou, do ktorej by dobrovoľne a bez obáv radi 
vstúpili. Na začiatku 60. rokov pretrvávali ešte 
viaceré konflikty medzi nimi a JRD. Týkali sa 
napr. využitia pôdy, a to jednak spásaním trávy 
na pasienkoch, ktoré pripadli JRD, ale predtým 
na nich pásli kravy všetci roľníci mestečka, ale-
bo keď si majiteľka pôdy zasiala obilie na svojej 
pôvodnej roli, ktorá bola predtým v rámci hos-
podársko-technickej úpravy začlenená, „scele-
ná“ do družstevného lánu a družstvo s tým ne-
súhlasilo a pod.169

Roľnícku problematiku v Spišskej Belej mala 
sledovať, koordinovať i aktivizovať poľnohos-
podárska komisia pri miestnom národnom vý-
bore. Do ich záberu spadalo tak JRD, súkromne 
hospodáriaci roľníci, ale aj činnosť Poľnohospo-
dárskeho ústredného kontrolného a skúšobné-
ho ústavu, ktorý tu mal sídlo. Poľnohospodársku 
komisiu tvorili Ján Ridzik (predseda komisie), 
Peter Fronko, František Chovanec, Emil Trembáč 
ml., Vladimír Klein, Ondrej Soľava a Gustáv Slo-
dičák. Z okresného národného výboru však boli 
upozorňovaní, že predseda JRD nemôže byť aj 
predsedom poľnohospodárskej komisie, ale, ako 
to bolo na iných dedinách, tajomník MNV. Tým 
bol na začiatku 60. rokov Peter Fronko.170 V r. 1964 

sa jej predsedom stal Jozef Labis. Táto komisia 
mala najviac práce v čase prípravy sezónnych 
poľnohospodárskych prác, a to či pri jarnej sejbe 
obilia a výsadbe zemiakov, alebo pri zbere úro-
dy v lete a v jeseni. Jej úlohou bolo napr. aj povo-
ľovanie zakáľačiek, kontrola odovzdávania masti 
a mäsa zo zabíjačiek, prípadne iných produktov, 
ako bolo mlieko, vajcia, obilie pre verejné záso-
bovanie. Poľnohospodárstvu, ktoré bolo kedysi 
preľudnené, po skončení kolektivizácie chýbali 
pracovné sily. Družstvá mali viac pôdy, ako stači-
li obrobiť. Členovia odovzdali majetok družstvu, 
ale šli pracovať do priemyslu. Poľnohospodárska 
komisia v Spišskej Belej chcela nedostatok pra-
covných síl v miestnom JRD riešiť tak, že požiada 
zamestnávateľov tých členov JRD, ktorí na ňom 
nechceli dobrovoľne pracovať, aby ich prepustili 
zo zamestnania a aby títo nastúpili na miestne 
JRD. V r. 1963 to bolo až 24 ľudí.171

60. roky boli pre JRD v Spišskej Belej rokmi 
hľadania a v závere už aj konsolidácie. Koncom 
roku 1969 sa družstvo hospodársky upevnilo, 
posplácalo úvery, rozšírilo strojový park. V tom-
to roku už malo 102 stálych členov.172 

Členská základňa a majetok družstva sa roz-
šíril v r. 1973, keď 2. februára bolo so spišskobe-
lianskym JRD zlúčené JRD Krížová Ves a dostalo 
názov JRD Tatry so sídlom v Spišskej Belej. Pred-
sedom JRD sa stal Ing. Ján Mistrík, podpredse-
dom František Chovanec. Členmi predstaven-
stva sa stali Andrej Scholz, Michal Neupauer, 
Katarína Zásadná, Michal Šatala, Ján Svitana, 
Anton Majerčák, Mária Zoričáková, Viktor Bed-
narič a Silvester Vadovský. revíznu komisiu tvo-
rili Anton Nálepka, jej predseda, Július Scholtz, 
Ľudmila Pavličková, Margita Žoldáková, Rudolf 
Machát, František Remiáš a Ondrej Olšavský. 

O dva roky neskôr proces spájania ekono-
micky slabých družstiev so silnejším pokračo-
val. 1. januára 1975 bolo k JRD v Spišskej Belej 
pričlenené JRD Slovenská Ves a JRD Vojňany. 
Ešte v decembri 1974 členská schôdza JRD mala 
zaujať stanovisko k zlúčeniu. Zúčastnilo sa 
jej len 125 z 247 členov JRD a z nich len 46 čle-
nov hlasovalo za zlúčenie so susednými slabý-
mi JRD.173 Aj keď väčšina bola proti, zlúčenie sa 
uskutočnilo. Tento krok potvrdil, že demokracia 
v Československu stratila svoje miesto a v druž-
stevníctve ho taktiež nemala. Všetko sa muse-
lo podriadiť vyšším záujmom. Nové družstvo 
- JRD Tatry v Spišskej Belej ekonomicky zaťaži-
la na začiatku 80. rokov úloha socializovať obec 
Lendak, kde dovtedy ešte roľníci hospodárili sa-
mostatne. Na jednej strane sa socialistický režim 

168  Tamže, Pozvánka na spoločné zasadnutie správy 
JRD a revíznej komisie JRD, ktorá sa bude konať 
27. 10. 1961.

169  Tamže, Zápisnica napísaná dňa 20. 5. 1960 o priebe-
hu členskej schôdze JRD v Spišskej Belej.

170  Tamže, Zápisnica napísaná dňa 18. marca 1963 zo 
schôdze poľnohospodárskej komisie MNV.

171  Tamže. 
172  40 rokov JRD Tatry Spišská Belá 1949 – 1989. Spišská 

Belá 1989, s. 24.
173  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-

ná od 1. januára 1962, s. 292.
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potreboval definitívne vysporiadať so súkrom-
ným vlastníctvom, ktoré sa nezhodovalo s mar-
xisticko-leninskou ideológiou, a teda súkrom-
ne hospodáriaci roľníci v Lendaku tu boli jeho 
prekážkou, no na druhej strane individuálna 
maloroľnícka výroba evidentne zaostávala za 
veľkovýrobou a neumožňovala roľníkom rast 
ich životnej úrovne. V horských a podhorských 
podmienkach, v akých sa Lendak nachádzal, to 
bolo ešte evidentnejšie. Na základe rozhodnu-
tia okresných straníckych a štátnych orgánov 
bola pre JRD Tatry pridelená pôda v Lendaku 
s výmerou 1523 ha, ktorú malo družstvo obrá-
bať a hlavne pripraviť na efektívnejšie využitie. 
Vďaka investíciám, ktoré JRD Tatry dostalo, sa 
začalo so zúrodňovacím programom, ktorý po-
čítal s odvodnením plôch, úpravou pasienkov 
a lúk, ktoré mali byť využité najmä na chov ho-
vädzieho dobytka. Družstvo vybudovalo aj nové 
objekty na chov hovädzieho dobytka, aby zvýši-
lo jeho úžitkovosť.

V 70. rokoch sa JRD Tatry stalo družstvom, 
ktoré pomerne často navštevovali najvyšší štátni 
a stranícki predstavitelia, v r. 1974 ho navštívil 
predseda vlády SSR Peter Colotka s ministrom 
poľnohospodárstva a výživy J. Janovicom a mi-
nistrom obchodu Gogom, roku 1976 ho navštívil 
popredný stranícky ideológ a tajomník ÚV KSČ 
Vasiľ Biľak.

70. a 80. roky 20. storočia znamenali pre spiš-
skobelianskych poľnohospodárov nový ekono-
mický rast. JRD v závere 80. rokov hospodári-
lo na výmere 4985 ha poľnohospodárskej pôdy, 
z čoho orná pôda predstavovala 2033 ha. Táto 
pôda sa rozkladala nielen v chotári Spišskej Be-
lej, ale aj v chotári Krížovej Vsi, Slovenskej Vsi, 
Vojnian, Výbornej a Lendaku. Klasifikácia pod-
ľa charakteru pôdy a klimatických podmienok 
ho zaradila do horskej výrobnej oblasti.

JRD v Československu, i napriek mnohým 
problémom, ktoré boli späté so socialistickou 
ekonomikou, sa v 80. rokoch 20. storočia výraz-
ne posilnili. Vyplynulo to z viacerých faktorov, 
medzi ktorými bol jedným z najrozhodujúcej-
ších vzťah k pôde, na ktorej družstvo hospo-
dárilo, a ekonomické nástroje pri odmeňovaní 
pracovníkov družstva. Generácia roľníkov, ktorí 
dobrovoľne alebo nasilu vstupovali do JRD v 50. 
rokoch, už bola na ústupe a mladá generácia ich 
detí, ba i vnukov už JRD nepociťovala ako kriv-
du na sebe a rodinnom majetku a k pôde nema-
la citový vzťah jej vlastníka. Prácu v JRD brala 
rovnako ako prácu v závode alebo na inom pra-
covisku. Vo veľkej miere sa presadzoval zamest-

nanecký pomer. To umožňovalo prijímať do JRD 
cudzích záujemcov – ľudí s poľnohospodárskym 
vzdelaním stredného a vysokoškolského stup-
ňa, ktorí sa k práci v JRD stavali už profesionál-
ne. V r. 1984 pracovalo v JRD 632 ľudí, z ktorých 
14 boli s vysokoškolským vzdelaním, 59 so stre-
doškolským odborným vzdelaním, 377 pracov-
níkov malo ukončené učňovské poľnohospodár-
ske vzdelanie, 170 si družstvo nechalo vyškoliť 
a bez vzdelania tu pracovalo len 12 ľudí.174 Ich 
výkony ruka v ruke s modernizáciou poľnohos-
podárskej výroby ako celku umožnili aj v Spiš-
skej Belej viditeľnú zmenu k lepšiemu. V rastlin-
nej výrobe sa to prejavilo v dosahovaní lepších 
výnosov. Napr. v r. 1988 spišskobelianski poľno-
hospodári docielili úrodu 4,78 ton pšenice z jed-
ného hektára, či 4,97 ton jačmeňa z rovnakej plo-
chy. Vzrástla aj úžitkovosť hovädzieho dobytka. 
Ak v r. 1980 získali od jednej dojnice 1977 litrov 
mlieka, tak v r. 1988 to bolo 3000 litrov mlieka. 

175 Družstvo sa vzmáhalo po technickej aj tech-
nologickej stránke, pribúdali nové poľnohospo-
dárske stroje i nové poľnohospodárske objekty, 
významnú úlohu plnila pridružená výroba ne-
poľnohospodárskeho charakteru, ktorá vytvá-
rala nové pracovné miesta pre spišskobelianske 
ženy pri výrobe konfekcie a pre mužov v kovo-
výrobe. 

Nie všetky roky boli pre spišskobelianskych 
poľnohospodárov úspešnými. Platilo to najmä 
pre roky s extrémnymi klimatickými pomermi, 
akým bol napr. rok 1979, keď vládla tuhá zima 
a potom v máji nastúpili 32-stupňové teploty 
a chýbal dážď. Podobne aj rok 1980, kedy sa pre 
počasie o tri týždne oneskorili jarné práce a po-
tom aj zberové práce v jeseni. Pre zlé počasie sa 
robilo aj cez nedele a v noci. Pomáhali aj brigád-
nici, najmä študenti z vysokých a stredných škôl 
a pri zbere zemiakov aj žiaci zo spišskobelian-
skych základných škôl.176

V závere 80. rokov malo JRD Tatry 769 druž-
stevníkov, z ktorých viac ako 200 tvorili mladí 
ľudia do 25 rokov, ďalších 210 do 35 rokov. Z uve-
deného počtu bolo 21 vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov, 120 so stredoškolským vzdelaním, 
viac ako 250 s učňovským vzdelaním.177 Uspo-

174  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 517.
175  40 rokov JRD Tatry Spišská Belá 1949 – 1989. Spišská 

Belá 1989, s. 43 – 44.
176  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-

ná od 1. januára 1962, s. 363 a 387.
177  40 rokov JRD Tatry Spišská Belá 1949 – 1989. Spišská 

Belá 1989, s. 59.
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kojivé bolo aj sociálne zázemie družstevníkov 
– vybudované boli závodné jedálne s vývarov-
ňami v Spišskej Belej a Slovenskej Vsi, družstvo 
pomohlo pri zriaďovaní závodných zdravotných 
stredísk, pre 20 rodín postavilo byty, ďalšími pô-
žičkami zo sociálneho fondu prispelo na stavbu 
rodinných domov, vybudovalo si vlastné rekre-
ačné zariadenie so 120 posteľami a organizovalo 
kultúrne zájazdy na divadelné a športové pod-
ujatia v rámci celého Československa. JRD roz-
víjalo aj družobné styky s podobnými družstva-
mi v Československu (Nekoř v okrese Ústí nad 
Orlicí) i v zahraničí (Bronkow v bývalej Nemec-
kej demokratickej republike, Velikyj Rakovec na 
Ukrajine). Navyše JRD finančne i brigádnicky 
pomáhalo mestu i susedným dedinám, v kto-
rých malo svoje hospodárske dvory.

Údaje k roku 1985 ukazujú, že spišskobelian-
ske JRD predstavovalo veľký poľnohospodársky 
podnik, ktorý hospodáril na 5030 ha poľnohos-
podárskej pôdy, z ktorých 2208 ha predstavo-
vala orná pôda, 2010 ha pasienky, 811 ha lúky 
a 1,2 ha záhrady.178

Po páde socializmu koncom roku 1989 sa ne-
zmenila len spoločensko-politická situácia, ale 
aj ekonomické pomery v Československu. Jedno 
s druhým však veľmi úzko súviselo. Nová česko-
slovenská vláda vyhovela tým tendenciám, kto-
ré sledovali požiadavky vrátiť československé 
poľnohospodárstvo do súkromných rúk pôvod-
ných, prípadne aj nových majiteľov s tým, že by 
sa pôvodné a štedré dotácie, ktoré poľnohospo-
dárstvo dostávalo, výrazne obmedzili. Jednotné 
roľnícke družstvá boli diskreditované ako vý-
sledok komunistickej politiky a propagandy po 
komunistickom prevzatí moci vo februári 1948, 
ktoré slovenskú dedinu skôr ochudobnili ako jej 
pomohli. Skutočnosť však bola zložitejšia, lebo 
družstevníctvo nebolo komunistickým výmys-
lom a malo na Slovensku i v Československu 
dlhoročné tradície ešte z polovice 19. storočia. 
V 50. rokoch 20. storočia však bolo združstevňo-
vanie spojené s násilím ekonomickým, politic-
kým, ba i fyzickým a družstvá, ako „výdobytky 
socializmu“, pomerne na dlhý čas aj zdiskredito-
valo. Druhá polovica 70. rokov a 80. roky 20. sto-
ročia však priniesli výrazný obrat v živote JRD 
a družstevníkov, čo najviac pocítili v oblastiach, 

ktoré patrili k produkčne menej aktívnym, lebo 
im ťažšie prírodné a klimatické podmienky neu-
možňovali dosahovať výsledky schopné konku-
rencie. Šlo najmä o horské a podhorské oblasti, 
do ktorých bol zaradený aj chotár Spišskej Belej. 
Družstvá sa však so štátnou podporou v uvede-
ných dvoch desaťročiach ekonomicky posilnili 
tak, že sa stali ekonomickým zázemím pre oby-
vateľstvo vidieka aj na severe Slovenska, posky-
tovali pracovné príležitosti ľuďom, ktorí by inak 
museli za prácou dochádzať ďaleko.

V 90. rokoch sa ukázalo, že návrat k súk-
romnému hospodáreniu, k pôvodnému, hoci 
už zmodernizovanému roľníčeniu, nebude jed-
noduchý, ba dokonca, že sa ani neuskutoční 
tak, ako si to predstavovali niektorí politici no-
vej doby s vtedajším predsedom slovenskej vlá-
dy Jánom Čarnogurským. Krátenie dotácií pre 
poľnohospodárov veľmi rýchlo priviedlo jed-
notné roľnícke družstvá do ekonomických prob-
lémov. Družstevníci, bývalí majitelia pôdy pod 
Tatrami, však neprejavili vo veľkom záujem zo-
brať pôdu z JRD a hospodáriť na nej samostat-
ne, aj keď v závere 90. rokov sa časť pôdy predsa 
len vrátila do rúk pôvodných majiteľov. Mnohí 
z členov družstva si však uvedomovali zložitosť 
takéhoto rozhodnutia a pôdu ponechali za no-
vých podmienok v správe družstva.

Pôvodná štruktúra JRD i názov takéhoto poľ-
nohospodárskeho výrobného celku sa v nových 
spoločensko-politických pomeroch javil ako ne-
prijateľný. JRD sa začali pretvárať na poľnohos-
podárske družstvá (PD) a zmenili sa aj ich or-
ganizačné štruktúry. Týmto procesom prešlo 
aj Jednotné roľnícke družstvo Tatry v Spišskej 
Belej, ktoré bolo v r. 1992 premenované na Poľ-
nohospodárske družstvo Tatry v Spišskej Belej.179 
Transformačným procesom prešlo podľa trans-
formačného projektu, ktorý schválila valná hro-
mada družstva 22. októbra 1992 v súlade s § 14 
zákona č. 42/92 Zb. o transformácii družstiev. 
Jeho činnosť bola v obchodnom registri defino-
vaná ako poľnohospodárska a lesnícka výroba, 
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, 
opravy motorových vozidiel, výroba kovových 
konštrukcií a ich častí, kovovýroba, textilná 
a odevná výroba, výroba kožených výrobkov, 
výroba obuvi, drevárska výroba, stavebníctvo 
– vykonávanie jednoduchých stavieb, výroba 
elektrických zariadení, obchodná činnosť so sta-
vebným, hutným a vodárenským materiálom 
a laboratórne služby pre poľnohospodárov.

Ťažiskovou činnosťou PD Tatry však i naďa-
lej zostala poľnohospodárska výroba s jej dvoma 

178  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vede-
ná od 1. januára 1962, s. 564.

179  Archív Poľnohospodárskeho družstva Tatry v Spiš-
skej Belej, Výpis z obchodného registra okresného 
súdu Prešov, vložka č. 37/P.
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základnými oblasťami – rastlinnou a živočíšnou 
výrobou. Ostatné aktivity, ktoré boli uvedené 
v predmete podnikania v obchodnom registri, 
tvorili doplnkové nepoľnohospodárske činnos-
ti, ktoré však prispievali k ekonomickej stabilite 
družstva.

Orgánmi PD Tatry v Spišskej Belej boli člen-
ská schôdza, predstavenstvo a kontrolná ko-
misia. Štatutárnym orgánom družstva sa stalo 
predstavenstvo družstva. To tvoria predseda, 
ktorým sa stal Ing. František Gedra, podpredse-
da PD Ing. Martin Šoltýs, Ing. Štefan Baňkos, Ing. 
Jozef Úroda, Jakub Neupauer, Ing. Alojz Barnáš, 
Ján Neupauer, Marián Gáborčík, Jozef Habiňák, 
Ing. Stanislav Uhrín a Andrej Vnenčák.

Kontrolnú komisiu v r. 2005 tvorili: Ing. Ľu-
bomír Gotzman, predseda, Vladimír Macko, Da-
niela Kušionová, Juraj Janitor a Jozef Zoričák.180

V organizačnej štruktúre PD má rozhodujúcu 
pozíciu predseda PD Ing. František Gedra, kto-
rému priamo podliehajú obchodno-ekonomický 
námestník (Ing. Alojz Barnáš), vedúci rastlinnej 
výroby (Ing. Martin Šoltýs), vedúci živočíšnej 
výroby (Ing. Štefan Baňkos), vedúci mechanizá-
cie a vedúci nepoľnohospodárskej činnosti (Ing. 
Stanislav Uhrín).

Poľnohospodárske družstvo Tatry po zme-
nách v 90. rokoch zaznamenalo pokles pôdnej 
výmery. V r. 1998 družstvo obhospodarovalo 
3475,5 ha poľnohospodárskej pôdy a v r. 2000 
hospodárilo na výmere 3258,7 ha poľnohospo-
dárskej pôdy. Z nich orná pôda predstavovala 
1372 ha. Vo výmere, na ktorej PD hospodárilo, 
bola obsiahnutá pôda jednotlivých občanov, ako 
fyzických vlastníkov, vo veľkosti 1509 ha, cirkvi 
176 ha, urbariátu 210 ha. S nimi ako s vlastníkmi 
poľnohospodárske družstvo uzatvorilo zmluvy 
o poľnohospodárskom využití pôdy. Na nej na 
začiatku tretieho tisícročia pestovali jačmeň (435 
ha), pšenicu (301 ha), ovos (15 ha), z olejnín rep-
ku (171 ha), ktorá sa kedysi pod Tatrami nepesto-
vala, ďatelinu pestovali na výmere 62 ha a jednu 
z najtradičnejších podtatranských plodín – ze-
miaky – pestovali na výmere 81,5 ha.181

Živočíšnu výrobu zameralo poľnohospodár-
ske družstvo na výrobu mlieka, na výkrm hovä-
dzieho dobytka a ošípaných a na výrobu ovčie-
ho syra. Ročne sa mu podarilo vyrobiť 1 540 000 
litrov mlieka, čo znamenalo, že jedna dojnica 
vyprodukovala ročne 3900 litrov mlieka. Druž-
stvo vyrobilo 109 ton hovädzieho mäsa, 150 ton 
bravčového mäsa, 5,5 tony ovčieho syra a k tomu 
1 tonu vlny. Živočíšnu výrobu družstevníci sú-
stredili na svojich piatich hospodárskych dvo-

roch – v Spišskej Belej, v Slovenskej Vsi, Krížo-
vej Vsi, vo Vojňanoch a Výbornej.

Poľnohospodárskemu družstvu Tatry v Spiš-
skej Belej neklesla na začiatku tretieho tisícročia 
len výmera poľnohospodárskej pôdy. Pokles sa 
dotkol aj zamestnanosti. V r. 1998 tu pracovalo 
225 pracovníkov, v r. 2000 už len 185, pričom ich 
mzdy boli v priemere 8353 korún.

Do oblasti poľnohospodárstva patria aj štátne 
majetky. Po roku 1945 bolo ich hlavnou úlohou 
zabezpečiť obrobenie všetkej poľnohospodárskej 
pôdy, ktorá sa v Československu uvoľnila po od-
chode či vysťahovaní Nemcov a Maďarov, ako aj 
po skonfiškovaní pôdy nepriateľov českosloven-
ského štátu. Na Slovensku sa proces pozemkovej 
reformy v podstate začal už pred koncom dru-
hej svetovej vojny po vydaní Nariadenia Sloven-
skej národnej rady č. 4/1945, ktoré však smerova-
lo nielen ku konfiškácii takej pôdy, ale súčasne 
aj k jej rozdeleniu pre chudobných záujemcov. 
Nie všetka pôda bola rozdelená. Popri menších 
hospodárstvach existovali aj väčšie, boli to veľ-
kostatky. A takáto pôda alebo bola parcelovaná 
len sčasti, alebo nebola parcelovaná vôbec, stala 
sa základom štátneho majetku, ktorého úlohou 
bolo zabezpečiť, aby nezostala ležať ladom v ča-
se, keď hrozili vážne zásobovacie ťažkosti.

Štátne majetky na Slovensku začali nadobú-
dať význam hneď v prvých povojnových rokoch 
a existovali už pred združstevňovaním poľno-
hospodárstva, pred zakladaním prvých JRD. 

Keď moc v štáte v r. 1948 prevzali komunisti, 
ktorí zoštátnili aj cirkevnú pôdu a cirkevné ma-
jetky, bolo potrebné, aby ani táto pôda nezosta-
la poľnohospodársky nevyužitá. S jej parceláciou 
bol totiž problém, lebo dedinské obyvateľstvo 
rešpektovalo autoritu cirkvi aj v podmienkach 
komunistického režimu a o pôdu sa zväčša neu-
chádzalo. Aj táto pôda, ak mala veľkú výmeru, 
slúžila ako základ pre vytvorenie štátneho majet-
ku, prípadne pre vytvorenie aspoň hospodárske-
ho dvora, ak v blízkosti už štátny majetok existo-
val, alebo ak nebola pridelená založenému JRD.

Neskôr boli štátne majetky využívané, ak 
JRD nedokázalo hospodáriť a bolo dlhodobo 
v úpadku. Jeho pôda potom zvyčajne prešla pod 
správu najbližšieho štátneho majetku, ba stáva-
li sa aj prípady, že družstvo zaniklo a na jeho 
mieste vznikol štátny majetok, ktorý so štátnou 

180  Tamže.
181  A PD Tatry v Spišskej Belej, Charakteristika PD Tat-

ry Spišská Belá, s. 27.
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podporou prevzal hospodárenie na prenecha-
nej pôde. V takýchto prípadoch však treba po-
znamenať, že zaniknuté JRD hospodárilo alebo 
na cirkevnej pôde, na urbariálnej pôde alebo na 
pôde, ktorá bola konfiškovaná nepriateľom slo-
venského národa, Maďarom a Nemcom, čo bolo 
aj nezriedkavým prípadom na Spiši.

V Spišskej Belej bolo založené roľnícke stro-
jové družstvo, ktoré sa podľa zákona v r. 1949 
pretvorilo na JRD, takže v meste nebola pôda 
a poľnohospodársky majetok, pre ktoré by bolo 
potrebné zakladať štátny majetok. 

Ten vznikol v neďalekých Bušovciach na 
pôde, ktorú ešte začiatkom 50. rokov obrábalo 
JRD Bušovce. Toto družstvo sa od svojho vzniku 
trápilo s mnohými problémami a keď v auguste 
1953 prezident Československej republiky An-
tonín Zápotocký vo svojom prejave pri otvore-
ní Klíčavskej priehrady povedal, že nikto nedrží 
roľníkov nasilu, aby boli v JRD, bušovské druž-
stvo, ako stovky ďalších, sa v r. 1953 rozpadlo. 
V Kežmarskom okrese sa v tom roku rozpadlo 
aj JRD Toporec a JRD Žákovce. Pôda, ktorá ne-
bola vo vlastníctve miestnych roľníkov, pripadla 
štátnemu majetku vo Veľkej Lomnici a s ňou aj 
povinnosť túto pôdu obrábať.

1. júla 1960 bol pôdny fond a majetok v Bu-
šovciach delimitovaný od Semenárskeho štátne-
ho majetku vo Veľkej Lomnici a vznikol Štátny 
majetok Bušovce. Jeho riaditeľom bol Jozef Sak-
sa, ktorý stál na čele ŠM do 31. mája 1962. 1. júna 
1962 ho vo funkcii vystriedal Jozef Dlugoš, ktorý 
riadil ŠM do 31. januára 1972.

Štátny majetok Bušovce začal hospodáriť na 
výmere 3619 ha poľnohospodárskej pôdy, z nej 
2095 ha tvorila orná pôda. Jeho pôdny fond sa 
nachádzal v chotároch Spišskej Belej, Bušoviec, 
Podhorian a Toporca a v r. 1962 už aj v chotári 
obce Holumnice, v ktorej sa nachádzalo 644 hek-
tárov poľnohospodárskej pôdy.182 V chotári Spiš-
skej Belej neležala veľká výmera pôdy. Bolo to 
len 394 ha ornej pôdy, 42 ha lúk a 6 ha pasien-
kov.183 Pre ilustráciu môžeme uviesť, ako bola 
orná pôda v r. 1972 rozdelená na pestovanie poľ-

nohospodárskych plodín: na 13 hektároch boli 
vysadené zemiaky, na rovnakej ploche bol vy-
siaty jačmeň a na 4,5 ha ovos, zvyšok predstavo-
vali krmoviny a technické plodiny.184 

Od vzniku majetku bol zavedený územný 
princíp riadenia, ktorý trval do roku 1975. V tom 
čase sa Štátny majetok v Bušovciach pretvoril na 
Štátny majetok Spišská Belá, národný podnik. 
Stalo sa to v r. 1973, po tom, ako bola 13. apríla 
1973 v Spišskej Belej skolaudovaná administra-
tívna budova štátneho majetku a daná do pre-
vádzky. To ho už viedol nový riaditeľ Ing. Ctibor 
Odehnal, ktorý bol vo funkcii riaditeľa ŠM do 
9. novembra 1978.

V r. 1976 prešiel štátny majetok na odvetvo-
vý systém riadenia, ale ten sa im neosvedčil, 
nastala stagnácia, a tak v r. 1983 prešiel opäť na 
územný systém riadenia s vytvorením troch 
stredísk poľnohospodárskej výroby a s jedným 
strediskom služieb. Od 1. júla 1988 sa Štátny ma-
jetok Spišská Belá stal štátnym podnikom so 480 
pracovníkmi. V tom čase ho viedol Ing. Lukáš 
Slodičák, ktorý funkciu riaditeľa vykonával do 
31. mája 1996. Potom bol vedením majetku pove-
rený Ing. Marián Sýkora.

Ak by sme porovnali výsledky hospodá-
renia ŠM Spišská Belá, ukázalo by sa, že štát-
ny majetok dlho nebol ziskovým. V r. 1960 mal 
3619 ha poľnohospodárskej pôdy, 382 pracov-
níkov a vyprodukoval stratu pri nižších úro-
dách a slabých výsledkoch živočíšnej výroby 
1 979 000 korún. O desať rokov neskôr, v r. 1970, 
mal 4023 ha poľnohospodárskej pôdy, 421 za-
mestnancov a stratu 2 680 000 Kčs. V r. 1980 boli 
údaje približne rovnaké, len strata vzrástla na 
2 961 000 Kčs. Priam radikálna zmena sa preja-
vila v 80. rokoch 20. storočia, keď Štátny majetok 
Spišská Belá, teraz už štátny podnik, hospodáril 
na 3932 ha poľnohospodárskej pôdy, mal 480 za-
mestnancov, ale čo bolo podstatné, vytvoril zisk 
5 408 000 Kčs.185 Platy zamestnancov neboli veľ-
ké. V r. 1971 to bolo 1624 Kčs, v r. 1972 1758 Kčs 
a v r. 1973 mzdy podrástli na 1892 Kčs.186V polo-
vici 80. rokov vzrástla priemerná mesačná mzda 
zamestnancov ŠM na 2919 Kčs.187

Ak by sme porovnali hospodárenie spišsko-
belianskeho JRD v týchto rokoch s hospodáre-
ním ŠM, ukázalo by sa, že sily JRD a štátneho 
majetku sa začali vyrovnávať. Ak v 50. a 60. ro-
koch boli väčšou istotou pre ľudí v poľnohospo-
dárstve štátne majetky, lebo poskytli aj vyššie 
mzdy, ktoré garantoval štát, v 70. a 80. rokoch 
sa to už začalo meniť. JRD Tatry, ktoré malo 
v r. 1973 288 stálych pracovníkov, vyplácalo svo-

182  Poľnohospodársko-potravinársky komplex okresu 
Poprad. Okresné oddelenie Ministerstva poľnohos-
podárstva a výživy v Poprade. Poprad 1989, s. 45.

183  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá, s. 278.
184  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá, s. 260.
185  Poľnohospodársko-potravinársky komplex okresu 

Poprad. Okresné oddelenie Ministerstva poľnohos-
podárstva a výživy v Poprade. Poprad 1989, s. 45.

186  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá, s. 279.
187  A MÚ SB: Obecná kronika Spišská Belá, s. 573.
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188  Osobný archív Petra Švorca, Referát riaditeľa OPS 
v Poprade k 15. výročiu Okresnej poľnohospodár-
skej správy na slávnostnej schôdzi dňa 2. júna 1978 
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191  Dobrí hospodári spod Tatier. In: Top agro 2004/

2005, 2005, s. 58.

jim zamestnancom priemernú mesačnú mzdu 
vo výške 1933 Kčs, čo bolo na úrovni štátnych 
majetkov.

V 70. rokoch 20. storočia boli v novom Po-
pradskom okrese dva štátne majetky – v Popra-
de a v Spišskej Belej, ktoré reprezentovali štátne 
vlastníctvo, okrem nich to boli už len SŠM Veľká 
Lomnica, VLM Kežmarok, školský majetok SPTŠ 
Kežmarok a UKSUP Spišská Belá, ktoré, okrem 
uvedených dvoch štátnych majetkov, hospodári-
li na 11 352 ha poľnohospodárskej pôdy.188

V 70. rokoch bola poľnohospodárska výro-
ba koordinovaná Okresnou poľnohospodárskou 
správou v Poprade. Znamenalo to, že v rámci 
okresu sa plánovala špecializácia poľnohospo-
dárskej výroby, aby investície neboli rozptýlené 
na mnohých miestach, ale aby sa koncentrova-
li na ich účelnejšie využitie. V r. 1976 sa na Štát-
nom majetku v Spišskej Belej začalo s výstavbou 
veľkokapacitnej farmy dojníc, ktorá sa mala stať 
kľúčovou stavbou v rozvoji ŠM v Spišskej Belej. 
V tomto roku ŠM hľadal vhodné plemená kráv na 
chov v tunajších podmienkach a pripravoval na 
to svojich odborníkov. Isté zmeny sa udiali v or-
ganizácii výroby na jednotlivých farmách štát-
neho majetku, ale to bolo mimo územia mesta. 
Na farme v Bušovciach prestali s chovom nosníc, 
lebo sa ukázalo, že jeho produktivita je veľmi níz-
ka a nemá zmysel sa mu i naďalej venovať. Prešli 
na chov kŕmnych kurčiat – brojlerov na mäso.

Vo výsledkoch ŠM Spišská Belá nachádzame 
za rok 1976 údaje o výrobe nielen tradičných poľ-
nohospodárskych produktov, ako je mlieko a mä-
so, ale aj o výrobe ovčieho syra, ktorého vyrobili 
21 751 kg, a medu, ktorého vyrobili 1950 kg.189

V 80. rokoch mal ŠM Spišská Belá tri prevádz-
ky – Bušovce, Podhorany a Toporec, relatívne 
dobre bol vybavený strojovým parkom a hodno-
ta jeho majetku bola viac ako 213 miliónov ko-
rún.190 Pomerne vysoké finančné náklady stálo 
štátny majetok dokompletizovanie zberových li-
niek na zber krmovín, ľanu a obilnín. Myšlienka 
mať kompletné zberové linky bola dobrá, ale ná-
sledné náklady na udržiavanie strojového parku 
ukázali, že jej realizácia štátny majetok finančne 
zaťažuje a predražuje rastlinnú výrobu. Výcho-
diskom sa javila spolupráca so Strojovou a trak-
torovou stanicou v Kežmarku, ktorá sa začala 
realizovať od r. 1984.

V r. 1985 zažili pracovníci ŠM veľkú sláv-
nosť. Vtedy si pripomenuli 25. výročie založe-
nia a existencie štátneho majetku a prostredníc-
tvom brožovaného bulletinu Spravodaj 25 urobili 
bilanciu uplynulých rokov.

Zmena zásadného charakteru sa štátneho 
majetku v Spišskej Belej dotkla v r. 1997, keď sa 
ŠM už v nových spoločensko-politických pod-
mienkach pretransformoval na spoločnosť AT 
Tatry, s. r. o. Na čele novej spoločnosti vo funk-
cii jej konateľa stál Ing. Milan Krajanec. Vý-
mera poľnohospodárskej pôdy, ktorá patrila 
spoločnosti, bola 2912 ha, z čoho 1855 ha pred-
stavovala orná pôda rozložená v 8 katastrálnych 
územiach – v Spišskej Belej, Bušovciach, Podho-
ranoch, Toporci, Holumnici, Slovenskej Vsi, Voj-
ňanoch a v Jurskom. Výrazne však klesol počet 
zamestnancov. Ak v 80. rokoch 20. storočia štát-
ny majetok zamestnával viac ako štyristo ľudí, 
po vzniku spoločnosti AT Tatry už v priemere 
len 51 zamestnancov.191 

Úlohy, ktoré si poľnohospodárski podnikate-
lia stanovili, boli: oživiť zdevastovanú pôdu, zre-
konštruovať hospodárske dvory a zmodernizovať 
poľnohospodársku výrobu, ktorou sa chceli živiť 
aj v drsných podtatranských podmienkach. Ďal-
šou úlohou, ktorú sa im podarilo splniť, bolo nájsť 
trh, na ktorom by mohli realizovať svoje produk-
ty. Po vstupe Slovenska do Európskej únie vyu-
žili manažéri tejto firmy finančné zdroje Európ-
skej únie, aby mohli investovať do modernizácie 
svojej výroby. Na začiatku 21. storočia sa im to aj 
podarilo, o čom sa neraz s optimizmom vyslovili 
pre časopisy a noviny, ktoré venovali pozornosť 
aj slovenskému poľnohospodárstvu.

Roľnícky stav v závere 20. storočia v Spišskej 
Belej prešiel novým transformačným obdobím, 
ktoré ho previedlo zo socialistickej družstevnej 
a štátnej veľkovýroby, na Slovensku dominant-
nej v druhej polovici 20. storočia, do nesocialis-
tickej súkromnej a nesocialistickej družstevnej 
podoby a podmienok. Tie boli pre poľnohospo-
dárov oveľa náročnejšími na ich výkony, na ich 
hospodárenie a na výsledky, ktoré dosahovali. 
To, či sa s tým spišskobelianski poľnohospodári 
dokázali vysporiadať v 21. storočí, však už bude 
témou budúcich generácií historikov.
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Po roku 1945 školstvo v Československu zasiahli 
radikálne zmeny. Najvýraznejšie však po komu-
nistickom prevrate vo februári 1948. Odrazilo sa 
to nielen v učebných osnovách, ktoré sa výrazne 
zmenili, a najmä zideologizovali v duchu mar-
xistickej ideológie, ale aj v personálnom obsa-
dení učiteľských miest na všetkých typoch škôl 
a v devalvácii postavenia učiteľa v spoločnosti. 
Všetky zmeny zákonite pocítili aj spišskobelian-
ske školy.

Materské školy

Školský inšpektorát v Kežmarku detskú opat-
rovňu v Spišskej Belej poštátnil a povereníctvo 
školstva a osvety to 20. júna 1945 vzalo na vedo-
mie. Po roku 1948 sa zmenil názov detskej opat-
rovne na Štátnu materskú školu.1

Vo funkcii riaditeľky sa vystriedali v pomer-
ne krátkom časovom období 1946 – 1949 viaceré 
pracovníčky – Mária Jakubjaková (do 31. augus-
ta 1946), Božena Tomčíková (1946 a 1948), Ruže-
na Alexyová, rod. Ferenčíková (1947, 1948), a od 
júna 1949 bola za riaditeľku vymenovaná Margi-
ta Drenčényová.2 

Význam MŠ rástol, pretože sa postupne zvy-
šovala zamestnanosť žien a bolo potrebné za-
viesť celodennú starostlivosť o ich deti. Materská 
škola sídlila dlhé roky na Letnej ulici č. 5. Od 50. 
rokov v nej postupne rástol počet detí a s tým 
aj rozširovanie počtu oddelení. Stará materská 
škola kapacitne už nestačila, a preto miestny ná-
rodný výbor združil vlastné finančné prostried-
ky spolu s prostriedkami miestneho jednotného 
roľníckeho družstva, štátneho majetku a Česko-
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slovenského tabakového priemyslu a za ne na 
Zimnej ulici č. 21 vybudoval MŠ pre 60 detí s ce-
lodennou starostlivosťou, ktorú otvorili 11. ok-
tóbra 1977. Fungovala do 17. októbra 1994, keď ju 
zrušila Školská správa v Poprade.3

Druhá MŠ v Spišskej Belej bola otvorená 
30. augusta 1983 ako závodná, pre deti zamest-
nancov Československého tabakového priemys-
lu v Spišskej Belej. Sídlila na Továrenskej ulici 
č. 19. Bola dvojtriedna a po založení ju navšte-
vovalo 60 detí. V 80. rokoch počet detí klesal zo 
65 na 50. V 90. rokoch zostalo nakoniec len jedno 
oddelenie. Riaditeľkou bola Margita Urbanová, 
ktorá zostala vo funkcii aj po demokratických 
voľbách 16. januára 1990. Po nej bola od školské-
ho roku 2001/2002 riaditeľkou Melita Trembová. 
Učiteľkami boli Margita Labisová, Melita Trem-
bová, krátko zastupujúca D. Marhefková, Mária 
Ovčaríková, Monika Simoníková, rod. Bednáro-
vá, Júlia Budzáková a Anna Rojková.4

Dôležitým medzníkom v predškolskej výcho-
ve mesta bol 15. september 1987, keď otvorili novú 
budovu MŠ na Mierovej ulici č. 15 a od začiatku 
r. 1988 boli k nej pričlenené detské jasle. Budovu 
postavilo mesto v rámci akcie „Z“. Nové pred-
školské zariadenie malo dve oddelenia MŠ (spo-
lu 66 detí) a tri oddelenia jasieľ (56 detí). Riadi-
teľkou sa stala M. Labisová, jej zástupkyňou bola 
Alžbeta Herzová. Ďalej tu vyučovali Jolana Bože-
ková, Mária Miková a Valéria Kušionová. Vedú-
cou školskej jedálne bola Anna Novajovská a po 
nej Zuzana Pavličková a K. Veselovská. Po zave-
dení dvojročnej materskej dovolenky a po zme-
nách v legislatíve boli postupne zrušené oddele-
nia jasieľ a založili štyri, od šk. r. 1992/1993 päť 
oddelení MŠ. V druhej polovici 90. rokov v MŠ 
okrem riaditeľky pôsobili učiteľky V. Kušiono-
vá, M. Šperková, M. Pješčáková, S. Hoffmanová, 
J. Božeková, M. Čížiková, M. Miková, M. Ovčari-
ková a A. Oksošová. V šk. r. 2003/2004 sa k MŠ 
pričlenili učiteľky a pracovníčky z MŠ na Letnej 
ulici, a tak pribudli tri oddelenia. Vznikla osem-
triedna MŠ, ktorá bola jedinou MŠ v Spišskej Be-
lej. Jej riaditeľkou bola naďalej M. Labisová a jej 
zástupkyňou sa stala M. Ovčaríková.5

Po prevrate v r. 1989 nastali zmeny v spravo-
vaní materských škôl v Spišskej Belej. Do 31. de-
cembra 1990 ich po hospodárskej stránke spra-
voval Mestský národný výbor v Spišskej Belej. 
Od 1. januára 1991 prešli pod Školskú správu 

1  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI K 356/1946, šk. 52, Detská 
opatrovňa – Materská škola.

2  Tamže, ŠI K bez sp. č./1947, bez sp. č./1948, bez sp. 
č./1949, šk. 52, Detská opatrovňa – Materská škola.

3  HROBÁKOVÁ, Ľudmila: Sto rokov predškolskej vý-
chovy v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal: Z minu-
losti Spišskej Belej III. Spišská Belá 1997, s. 28; porov. 
MICHNICA, Jozef: Vedia ako na to. In: Národné vý-
bory 1978, č. 4, s. 22.

4  Kronika Materskej školy Československého tabako-
vého priemyslu v Spišskej Belej.

5  Kronika Materskej školy na Ulici 1. mája v Spišskej 
Belej.
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v Poprade, od 15. augusta 1996 ich spravoval 
Okresný úrad v Kežmarku6 a od r. 2004 Obvod-
ný úrad v Kežmarku.

Základné školy

Veľkými zmenami po r. 1945 prešla miest-
na ľudová škola. V septembri 1945 premenova-
li Rímskokatolícku ľudovú školu v Spišskej Belej 
na Štátnu ľudovú školu (ŠĽŠ).7 13. decembra 1946 
bola za jej riaditeľku dočasne vymenovaná Gab-
riela Kráľová (funkciu prevzala od Jána Ozába-
la).8 23. augusta 1947 sa jej riaditeľom stal Michal 
Ovšonka, ktorý vo funkcii vystriedal Margitu 
Drenčényovú.9 Od r. 1948 sa toto zariadenie sta-
lo národnou školou. 

Stav učiteľského zboru v Národnej škole 
v Spišskej Belej k 1. júlu 1949: riaditeľ Michal 
Ovšonka, učitelia: Mária Ovšonková, Karol Ná-
mer, Ján Novák, Ján Schlesinger, Ružena Alexy-
ová, Margita Drenčényová, Mária Gánocyová, 
Katarína Hudáčová, Helena Kozmová a Helmi 
Krempaská.10

Mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov štát-
nej ľudovej, neskôr národnej školy (ďalej NŠ), 
bola v druhej polovici 40. rokov bohatá. Nadvä-
zovala na predchádzajúce plodné obdobie, pri-
čom ťažisko zostalo na divadelnom ochotníctve 
a pravidelných návštevách náučných filmových 
predstavení v miestnom kine Osveta. Návštevy 
náučných filmov sa stali pre žiakov povinnými, 
najmä po roku 1948, keď sa štátna komunistická 
moc snažila aj takouto formou vplývať na mys-
lenie mladej populácie usmerňovať k marxistic-
kej ideológii. Platilo to aj pre záujmové krúžky na 
školách, ktoré boli v tomto období rozšírené. Pre 
miestnych žiakov chodili do Spišskej Belej uspo-
radúvať divadelné predstavenia profesionálne 
divadlá, ako napr. Ukrajinské národné divadlo.11

Po r. 1948 komunistický režim využíval ma-
nuálnu prácu žiakov už od základného stupňa 
škôl. Zo začiatku žiaci upratovali okolie svojich 
škôl a námestia. Už v r. 1948 boli tri dni trhať 
ľan v Podhoranoch (Maldúre), pomáhali pri za-
lesňovaní v Tatranskej Kotline.12 Neskôr chodili 
pravidelne v septembri a októbri pomáhať zbie-
rať zemiaky miestnym JRD a štátnym majetkom. 
Tieto národné zmeny a brigády žiakov pokračo-
vali po celé socialistické obdobie až do r. 1989.

Od 1. novembra 1949 pracovali v NŠ tieto 
záujmové krúžky: spevácky (viedli ho riaditeľ 
M. Ovšonka a učiteľ J. Schlesinger – mal 71 žia-
kov), dramatický (viedli ho učiteľky K. Hudá-

čová a H. Krempaská – mal 48 žiakov), výtvar-
ný a technický (viedol ho učiteľ K. Námer – mal 
31 žiakov, chlapcov), šitia, pletenia a háčkovania 
(viedli ho učiteľky M. Gánocyová a E. Kulková 
– mal 23 žiačok). Žiaci sa v krúžkoch stretávali 
raz týždenne po dve hodiny.13

Názov druhej najvýznamnejšej školy v Spiš-
skej Belej, štátnej meštianskej, sa po oslobodení 
v r. 1945 zmenil na štátnu obvodnú meštiansku ško-
lu (ďalej ŠOMŠ). V prvom šk. roku 1945/1946 po 
skončení vojny bol stav učiteľského zboru v tejto 
škole takýto (stav k 4. septembru 1945): Imrich 
Kráľ – poverený riaditeľ,14 Elena Bočkaiová – od-
borná učiteľka, Zuzana Fedorová – definitívna 
učiteľka, Veronika Brnová – definitívna učiteľ-
ka, Anna Sečová, učiteľka domácich náuk, Vavro 
Zoričák – definitívny učiteľ, Božena Krausová, 
rod. Hanulová – dočasná učiteľka.15 Nábožen-
stvo vyučovali katechéti L. Hagovský a L. Mait-
ner, od mája 1946 rímskokatolícky farár Roman 
Vaverčák a evanjelický a. v. farár Michal Holko. 
28. júla 1947 odstúpil riaditeľ Imrich Kráľ (1. au-
gusta 1947 bol preložený na meštiansku školu 
v Nižnom Hrabovci) a za riaditeľa bol vyme-
novaný Rudolf Hudáč16 (vedenie školy prevzal 
2. septembra 1947). 18. marca 1948 sa riaditeľom 
stal Július Dančo.17

Od roku 1947 do začiatku 50. rokov sa 
v priestoroch meštianskej školy usporadúvali 
večerné náučné kurzy pre robotníkov, aby zís-
kali ďalšie vedomosti, ďalší začal 2. novembra 

6  HROBÁKOVÁ, Ľudmila: c. d., s. 29.
7  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI K 2302/1945, šk. 52, Štát-

na ľudová škola v Spišskej Belej. 
8  Tamže, ŠI K 4765/1946, šk. 52, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej.
9  Tamže, ŠI K 4746/1947, šk. 52, Štátna ľudová škola 

v Spišskej Belej.
10 Tamže, ŠI K 4701/1949, šk. 52, Štátna ľudová škola – 

Národná škola v Spišskej Belej.
11  Tamže, ŠI K 2364/1949, šk. 52, Štátna ľudová škola – 

Národná škola v Spišskej Belej.
12  AMÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, vedená 

od 1. januára 1962, s. 52.
13  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI K 4999/1949, šk. 52, Štátna 

ľudová škola – Národná škola v Spišskej Belej.
14  Dovtedajší riaditeľ Imrich Kráľ bol pozbavený funk-

cie 1. septembra 1945, navrhnutý bol Augustín Kopa-
ničák z Přerova, no ten funkciu neprijal, preto zostal 
starý riaditeľ.

15  ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI K 2686/1945, šk. 53, Štátna 
meštianska škola v Spišskej Belej. 

16  Tamže, ŠI K 3581/1947, šk. 53, Štátna meštianska ško-
la – Stredná škola v Spišskej Belej.

17  Tamže, ŠI K 1602/1948, šk. 53, Štátna meštianska ško-
la – Stredná škola v Spišskej Belej.
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1948 z učiva jednoročného učebného kurzu pre 
23 robotníkov.18

Mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov na 
ŠOMŠ v Spišskej Belej bola v povojnovom období 
1945 – 1948 pomerne rozsiahla. V decembri 1945 
tu vznikol žiacky spevácky zbor, ktorý viedol 
Michal Griger. Nadväzovalo sa na aktivity z me-
dzivojnového obdobia, organizovali napr. smú-
točné tryzny na počesť generála M. R. Štefánika. 
V máji 1946 pri príležitosti tejto smútočnej sláv-
nosti žiaci tejto školy zahrali divadelnú hru Jed-
ným sníčkom anjelíčkom, ktorú režírovala učiteľka 
Veronika Brnová. Oslavovali tiež 28. október ako 
deň vzniku ČSR. Pri tej príležitosti napr. v októb-
ri 1946 v hoteli Belá predviedli literárne pásmo. 
Pripravili ho učitelia R. Hudáč a M. Griger. Na 
Mikuláša začiatkom decembra v rámci mikuláš-
skej nádielky žiaci pravidelne hrávali ochotnícke 
divadlo. Bohužiaľ, v 50. rokoch mikulášske ná-
dielky skončili a obnovili sa až po roku 1989.

Po r. 1945 sa oslavovalo aj víťazstvo v druhej 
svetovej vojne a oslobodenie. Oslavu organizova-
li každoročne 8., resp. 9. mája. Učitelia so žiakmi 
písali pozdravné telegramy pri príležitosti boľše-
vickej tzv. Veľkej októbrovej socialistickej revolú-
cie v Sovietskom zväze. V máji 1946 zaviedli na 
škole Týždeň spisovnej reči a tiež Slovanský týždeň, 
keď na hodinách učitelia žiakom pripomínali 
význam a dôležitosť slovanskej vzájomnosti.

Pedagógovia a žiaci pracovali v povolených 
spolkoch a rôznych organizáciách, z ktorých 
väčšina po zmene politického režimu v r. 1948 
zanikla. V r. 1946 pribudla nová mládežnícka 
organizácia Sväz socialitickej mládeže (SSM), 
mnohí žiaci boli v skautskom Junáku. Žiaci si 
museli vyžiadať súhlas školy, aby mohli pôsobiť 
v týchto spolkoch. Učitelia sa mohli od októbra 
1946 prihlásiť do Revolučného odborového hnu-
tia (ROH). Funkcie učiteľov v septembri 1947: 

v doraste ČsČK pracovala M. Gallová, filmovým 
referentom bol V. Pocci, referentom Školfilmu 
O. Kňazovický a referentkou osláv E. Grigerová.

Naďalej sa v máji oslavoval Deň matiek. Na 
ten učitelia so žiakmi pripravovali kultúrny 
program verejných osláv. Napr. v r. 1946 na Deň 
matiek učiteľka V. Brnová spolupracovala na prí-
prave programu so spolkom Slovenská beseda, 
J. Kordovánik nacvičoval zborový spev so žiak-
mi, alegorický sprievod zorganizoval V. Pocci 
a slávnostný príhovor mal R. Hudáč. V r. 1947 
sa na Deň matiek uskutočnila školská akadémia 
a alegorický sprievod mestom.19 

Žiaci sa aktívne venovali aj športu. Od 6. do 
15. mája 1947 hrali v škole futbalový turnaj, kto-
rý vyhrala III. A trieda. Čistý zisk z turnaja 1000 
Kčs venovali Matici slovenskej v prospech akcie 
Pomáhajme navráteným Slovákom. Naďalej sa na 
konci školských rokov organizovali školské vý-
lety do okolia a od šk. roku 1946/1947 zaviedli 
v rámci predmetu branná výchova pochodové 
cvičenia (v tomto šk. roku až sedem), neskoršie 
sa nazývali branné cvičenia.

Podľa výnosu povereníctva školstva a osvety 
z 3. marca 1947 bola v školách zavedená raz me-
sačne povinná návšteva filmových predstavení, 
pričom sa premietali len vopred schválené filmy. 
Na meštianskej škole v Spišskej Belej zaviedli 
povinné kultúrno-náučné filmové predstavenia 
v októbri 1947, keď dvakrát mesačne žiaci chodili 
do miestneho kina Osveta.20 Túto činnosť mal na 
starosti obvodný školský filmový referent učiteľ 
V. Pocci. Do kina Osveta okrem už spomenutých 
povinne chodili i žiaci ďalších škôl, okrem už 
uvedenej ŠĽŠ zo Spišskej Belej aj žiaci z Krížovej 
Vsi, Strážok a Slovenskej Vsi. V šk. r. 1947/1948 na 
meštianskej škole v Spišskej Belej zaviedli tzv. vý-
chovné týždne – Týždeň čistoty, Týždeň proti úrazu 
a bezpečnej premávky a Týždeň proti alkoholu.21

Po februári 1948 nastali vo vtedajšom Čes-
koslovensku zmeny v organizácii školstva, čo 
sa dotklo aj meštianskej školy v Spišskej Belej. 
Okrem názvu sa zmenil najmä obsah a ciele vy-
učovacieho procesu. Školstvo sa stalo dôležitou 
súčasťou budovania socialistickej spoločnosti 
a výchova v duchu ateistickej marxisticko-le-
ninskej ideológie bola jeho dôležitým prvkom. 
To postihlo celé školstvo, pričom školy v Spiš-
skej Belej neboli výnimkou. 

1. júna 1948 povereníctvo školstva a národnej 
osvety podľa § 87 zákona č. 95 zo dňa 21. aprí-
la 1948 o základnej úprave jednotného školstva 
(Školský zákon) zmenilo prvé tri triedy (a ich 
pobočky) dovtedajšej Štátnej obvodnej meš-

18  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 52.
19  ŠA LE, pobočka Poprad: Základná deväťročná škola 

v Spišskej Belej, ulica Moskovská (ďalej ZDŠ SB M), 
šk. 5, Zápisnice z porád 1936 – 1946.

20  V r. 1948 videli žiaci tejto školy tieto filmy: Cesta vpred 
a film T. G. Masaryk, Nech žije Moskva, anglický film 
A hviezdy mlčia (Baníci), Deti kapitána Granta, Hrmia-
ce stáda, Čarodej Kara Mor, Synovia hôr. ŠA LE, poboč-
ka Poprad: ŠI K, 5963/1948, šk. 53, Štátna meštianska 
škola – Stredná škola v Spišskej Belej. Na konci r. 1949 
videli žiaci 1. máj v Moskve s dodatkom V púšti stred-
nej Ázie, Čarovná princezná, Bohatier Nikita a Syn pluku. 
ŠA LE, pobočka Poprad: ŠI K, 698/1949, šk. 53, Štátna 
meštianska škola – Stredná škola v Spišskej Belej.

21  ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 5, Zápisnice 
z porád 1936 – 1946. 
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tianskej školy v Spišskej Belej na strednú školu 
s úradným názvom Stredná škola v Spišskej Belej. 
Táto škola mala od 1. septembra 1948 tri základ-
né triedy a tieto pobočky: I. B, I. C, II. B, II. C, III. 
B. Doterajší jednoročný náukobeh meštianskej 
školy (4. trieda) zostal organickou časťou školy 
a podľa § 87 Školského zákona sa od 1. septem-
bra 1949 zmenil na štvrtú triedu strednej školy. 
Obvod školy sa nezmenil – patrili do neho obce 
Spišská Belá, Strážky nad Popradom, Slovenská 
Ves, Krížová Ves a Bušovce.22 Od 1. januára 1949 
sa obvod rozšíril o obec Výborná a osadu Vyso-
ké Tatry-Tatranská Kotlina.23

Stav učiteľského zboru na Strednej škole 
v Spišskej Belej na konci júna 1949: Július Dančo 
– riaditeľ (vo funkcii bol od 1. apríla 1948), od-
borní učitelia: Rudolf Hudáč, Vladimír Antol, 
Ján Kordovaník, Michal Griger; definitívni uči-
telia: Oto Kňazovický, Veronika Brnová, Eta Mi-
halovičová, Vojtech Pocci; individuálne učiteľky: 
Magdaléna Mačáková a Margita Lesňáková.24

V r. 1948 organizovali školské oslavy viacerých 
výročí: 23. marca výročie založenia Červenej ar-
mády, 8. marca bojov pri Sokolove, 9. marca pri 
Bachmači. Vrcholom osláv bol 7. marec 1948, keď 
oslavovali 98. výročie narodenia T. G. Masaryka. 
Neskôr sa výročia jeho narodenia postupne pre-
stali oslavovať. Naďalej sa pripomínalo tragické 
úmrtie M. R. Štefánika 4. mája, ale postupne aj 
toto výročie stihol osud výročí T. G. Masaryka. 
V r. 1948 sa začal oslavovať 1. máj – Sviatok práce, 
5. máj (májové povstanie v Čechách) a 9. máj (deň 
oslobodenia, resp. konca vojny slávený ako Deň 
víťazstva). Na školách začali zakladať odbočky 
Zväzu priateľov ZSSR, od apríla 1948 sa začali 
organizovať prednášky o Trati mládeže a zača-
lo sa propagovať socialistické združstevňova-
nie. 19. apríla 1948 sa na Štátnej meštianskej ško-
le v Spišskej Belej prvýkrát uskutočnila učiteľská 
porada, ktorá prešla cenzúrou. 

Podľa jednej zo zápisníc z učiteľských porád 
na začiatku šk. r. 1948/1949 „Všetok život školy 
mali prenikať zásady ľudovej demokracie, ktoré budú 
viesť mládež k účasti na budovateľskom diele Repub-
liky. Nová stredná škola bude pestovať v žiakoch nové 
vlastenectvo v duchu pokroku, ktoré privedie národ 
k jednote a k solidarite s pracujúcim ľudom na ce-
lom svete.“ V triedach podľa výnosu povereníc-
tva školstva a osvety z 9. augusta 1948 mal byť 
na čelnej stene malý štátny znak, pod ním štátna 
a národná zástavka. Od štátneho znaku napravo 
mal visieť obraz prezidenta ČSR K. Gottwalda, 
naľavo od štátneho znaku obraz generalissima 
J. V. Stalina. Okrem toho na čelnej stene nesme-

lo byť nič iné. Dovtedy bol na čelnej stene kríž 
ako náboženský symbol. Učitelia sa však v sep-
tembri 1948 rozhodli, aj vzhľadom na nábožen-
ské pomery v Spišskej Belej, požiadať o to, aby 
kríž zostal súčasťou výzdoby tried. Žiadali to aj 
farári oboch konfesií, a preto kríž umiestnili na 
bočnej stene každej triedy.

V strednej škole fungovalo viacero záujmo-
vých krúžkov, v ktorých žiaci pestovali svoje 
záujmy a koníčky v mimoškolskom čase. V šk. 
roku 1949/1950 pracovali tieto krúžky: 1. telový-
chovný pre dievčatá; 2. telovýchovný pre chlap-
cov; 3. prírodovedecký; 4. dejepisný; 5. hudobný; 
6. spevácky; 7. dramaticko-recitačný; 8. zemepis-
ný; 9. hospodársko-politický; 10. varenia a šitia; 
11. esperanta.25 Na začiatku r. 1949 založili v ško-
le žiacku organizáciu Tatran (vedúcim bol uči-
teľ O. Kňazovický). Vypracovali si 5-ročný plán. 
Usporadúvali fašiangové večierky, súťaže v zbe-
re starého papiera, súťaže čistoty (súťažili o zá-
stavu čistoty) a súťaže v daroch na Hviezdosla-
vov fond. 

Na učiteľskej porade 17. októbra 1949 v úvod-
nom príhovore riaditeľ J. Dančo okrem iného 
povedal: „Nastupuje nový spoločenský poriadok, 
buduje sa nový socialistický štát. Učiteľstvo a žia-
ci v školách nemôžu žiť izolovane od týchto nových 
prúdov a vzťahov... Na ďalšej ceste na poli ideologic-
kom budeme účastníkmi zostreného triedneho boja, 
boja o nové metódy a formy socialistickej výchovy na 
škole, boja o nový typ učiteľa – socialistu.“ Začali sa 
zdôrazňovať rozdiely medzi starou a novou ško-
lou, dôraz sa kládol na plánovanie pod heslom 
Socializmus zaisťuje svoje víťazstvá plánovitosťou. 
Učitelia museli vypracovať osobné plány svojej 
činnosti a celoročný plán činnosti školy.

Na škole oslavovali naďalej 28. október. V ce-
loročnom programe osláv bola ešte stále sloven-
ská hymnická pieseň Kto za pravdu horí, ale už 
pravidelne sa oslavovalo výročie Veľkej októbro-
vej socialistickej revolúcie (VOSR). V novembri 
1949 sa začali organizovať Dni československo-so-
vietskeho priateľstva. V rámci nich sa vo všetkých 
obciach uskutočnili ľudové kurzy ruštiny, kto-
ré trvali 12 týždňov, a to dve hodiny týždenne. 

22  Tamže, ŠI K, 2394/1948, šk. 53, Štátna meštianska 
škola – Stredná škola v Spišskej Belej. 

23  Tamže, ŠI K, 5292/1948, šk. 53, Štátna meštianska 
škola – Stredná škola v Spišskej Belej. 

24  Tamže, ŠI K, 3381/1949, šk. 53, Štátna meštianska 
škola – Stredná škola v Spišskej Belej.

25  Tamže, ŠI K, 3119/1949, šk. 53, Štátna meštianska ško-
la – Stredná škola v Spišskej Belej.
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Od septembra 1949 zaviedli Súťaž radostnej práce, 
ktorú usporiadal Československý sväz mládeže 
(ČSM). Mimoškolská činnosť sa prísne kontrolo-
vala, preto zaviedli na škole Evidenciu mimoškol-
skej činnosti učiteľského zboru a žiactva. 

Začal sa prejavovať nezáujem učiteľov viesť 
niektoré aktivity na škole, lebo boli nanútené 
zhora. Jeden z prvých prípadov nezáujmu uči-

V januári 1951 sa na škole uskutočnila akcia 
Životopisy tvorcov vedeckého socializmu, čo malo 
viesť k zvýšeniu politického uvedomenia žiakov 
školy. Podrobne preberali životopisy Marxa, En-
gelsa, Lenina, Stalina a Gottwalda. Učitelia sa 
od r. 1951 začali oslovovať slovom súdruh/sú-
družka. Do školských kroník sa dostávali čas-
ti prejavov vysokých štátnych komunistických 

26  Tamže, ŠI K, 190/1947, šk. 52, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

27  Tamže, ŠI K, 2482/1949, šk. 52, Štátna ľudová škola 
v Spišskej Belej.

28  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 73.

predstaviteľov, napr. prejav Bašťovanského z ce-
loslovenskej konferencie učiteľov v r. 1951. 

Začali sa organizovať Pochody mieru (celoštát-
na mierová manifestácia) či Behy víťazstva, na 
ktorých sa povinne zúčastňovali učitelia a žiaci 
nielen zo Spišskej Belej, ale aj z okolitých dedín 
(Krížová Ves, Strážky). 

Po komunistickom prevrate v r. 1948 štátne 
úradné orgány sledovali vierovyznania žiakov 
jednotlivých škôl. Cieľom bolo zmapovať religio-
zitu žiakov, aby sa do škôl mohla postupne zavá-
dzať ateistická ideológia a výchova.

V Spišskej Belej v r. 1947 existovala ľudová hos-
podárska škola. Jej riaditeľom bol Ján Novák, kto-
rého v januári 1947 preložili. Jeho nástupcom sa 
stal Ján Kordovaník.26 V šk. roku 1948/1949 túto 
školu navštevovalo 30 chlapcov a 25 dievčat.27 

Na začiatku 50. rokov došlo k zmenám v or-
ganizácii škôl v Spišskej Belej. Od 1. októbra 1951 
sa Stredná škola zmenila na I. deväťročnú školu 
so sídlom na Gottwaldovej (neskoršie Moskovskej) 
ulici a Národná škola na II. deväťročnú školu na Le-
ninovej ulici. I. deväťročná škola na Gottwaldovej 
ulici mala 10 tried, 13 učební a navštevovalo ju 
398 žiakov. II. deväťročná škola na Leninovej uli-
ci mala 10 tried, 9 učební a 388 žiakov.28 Na oboch 

teľov na tejto strednej škole bol prípad učiteľa 
O. Kňazovického, ktorý odmietol byť naďalej ve-
dúcim žiackej organizácie Tatran a navrhol, aby 
vedúceho tejto organizácie prevzal niektorý iný, 
menej vyťažený kolega. Nikto sa však dobrovoľ-
ne neprihlásil. Malo sa to riešiť vo výbore žiackej 
organizácie Tatran. Ten si zvolil za vedúcu uči-
teľku E. Mihalovičovú.

Na strednej škole začala od 16. septembra 
1949 fungovať školská kuchyňa. Od r. 1950 začali 
oslavovať narodeniny J. V. Stalina – v r. 1950 to 
bolo 72. výročie jeho narodenia. Školy si museli 
objednať jeho spisy.

Škola bola definitívne spolitizovaná, o čom 
svedčila zápisnica č. 4 z 25. januára 1950. Okrem 
iného sa v nej uvádzalo, že „dnešná škola je poli-
tikum, je preto žiaduce, aby všetko vyučovanie bolo 
preniknuté výchovou k socializmu, prirovnávaním 
prítomnosti k minulosti a aktualitami zo života pra-
cujúceho ľudu.“

Žiaci IV. triedy II. 
osemročnej strednej 

školy v Spišskej Belej
 v školskom roku 

1953/1954. 
Školská kronika
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školách pracovala Pionierska organizácia – na I. 
ZDŠ mala 102 členov a na II. ZDŠ ich bolo 109.

Stav učiteľského zboru na I. deväťročnej ško-
le v Spišskej Belej v januári 1952: riaditeľ Július 
Dančo, učitelia Helmi Krempaská, Ján Schlesin-
ger, E. Grigerová (písaná vtedy ako Griegerová), 
Margita Lesňáková, E. Begalová, Anna Laufiko-
vá, Jozef Laufik, Ján Kordovaník, O. Kňazovický, 
Veronika Kňazovická, E. Kozmová.

O dva roky sa opäť menil názov oboch spiš-
skobelianskych škôl. 1. septembra 1953 boli deväť-
ročné školy premenované podľa dekrétu povere-
níctva školstva z 15. augusta 1953 na I. osemročnú 
strednú školu (OSŠ) na Gottwaldovej ulici a na II. 
OSŠ na Leninovej ulici. Riaditeľom prvej bol J. Dan-
čo, zástupcom riaditeľa bol J. Schlesinger.29

Ideologickému vplyvu vládnucej KSČ (na 
Slovensku KSS) sa nemohli vyhnúť ani peda-
gógovia oboch škôl. 1. novembra 1952 bola na 
oboch školách založená Základná organizácia 
Komunistickej strany Slovenska (ZO KSS) pe-
dagógov.30 V r. 1952 už oslavovali február 1948 
a Medzinárodný deň žien (MDŽ). Postupne sa 
obmedzovalo vyučovanie náboženstva. Podľa 
§ 19 školského zákona č. 95/48 sa mohol každý 
slobodne rozhodnúť o návšteve náboženstva, 
ktorá bola dobrovoľná a nepovinná.

Na učiteľskej porade I. deväťročnej školy 19. 
septembra 1952 hovorili o oslavách 35. výročia 
VOSR a slávnom XIX. zjazde VKS(b) – oslavo-
vali to záväzkami. V zemepise učitelia poukazo-
vali na veľkosť a bohatstvo ZSSR. Učitelia v dvo-
jiciach navštevovali roľnícke rodiny a nabádali 
ich k zvýšenej dodávke obilia. V r. 1952 zrušili 
štipendiá pre žiakov. Školské slávnosti organi-
zovali nielen pri príležitosti VOSR, narodenín 
Stalina, Lenina, ale aj v októbri oslavovali Deň 
československej armády a začiatkom júna Me-
dzinárodný deň detí.31 

V školách sa na začiatku 50. rokov začalo 
pracovať v duchu zásad novej školy, školská prá-
ca sa začala plánovať, vypracoval sa celoškolský 
plán, pričom každý vyučujúci musel vypracová-
vať mesačné tematické plány. Na pravidelných 
mesačných poradách boli odborné ideové pred-
nášky. November sa stal oslavovaným mesia-
com, neskoršie ako Mesiac československo-so-
vietskeho priateľstva. V pionierskych oddieloch 
organizovali besedy o ZSSR a učitelia spoločne 
so žiakmi organizovali pravidelné školské osla-
vy v novembri pri príležitosti VOSR. V januári 
oslavovali oslobodenie Spišskej Belej Červenou 
armádou. Na školách sa pravidelne organizovali 
cvičenia Civilnej obrany (CO).

I. deväťročná škola sídlila v prvej polovici 50. 
rokov v týchto budovách: hlavná budova bola 
na Gottwaldovej ulici č. 33, budova pobočiek na 
Gottwaldovej č. 11 a budova Družiny mládeže 
na Zimnej č. 8. 

Prelom vo vyučovaní a vývoji školstva na-
stal od 1. septembra 1954, keď bol uvedený do 
školskej praxe nový školský zákon podľa soviet-
skeho vzoru. Od r. 1954 začali na škole praco-
vať ľudové kurzy ruštiny pre všetkých učiteľov, 
aby „všetko učiteľstvo osvojilo si reč nášho Oslobo-
diteľa“. Začala sa cvičiť spartakiáda. Žiaci súťa-
žili v prednese poézie a prózy s ideologicky po-
značenými dielami. V jarných mesiacoch marec 
– apríl sa začali organizovať Týždne detskej knihy. 
Žiaci v mimovyučovacom čase začali od r. 1955 
pomáhať miestnemu JRD sadiť zemiaky (vtedy 
to bolo na počesť II. celoštátneho zjazdu JRD). 
V r. 1955 sa na školách uskutočnili oslavy 10. vý-
ročia oslobodenia Červenou armádou.

Celé školstvo bolo ideologicky riadené ÚV 
KSČ. Na učiteľskej porade 30. septembra 1955 
riaditeľ J. Dančo povedal: „Úspešná práca vo vý-
učbe a výchove je nemysliteľná bez podrobného štú-
dia a dôkladnej znalosti uznesení ÚV KSČ o zvýšení 
úrovne všeobecnovzdelávacieho školstva...“ 

Pre školu vyplynula úloha podieľať sa aj na 
ideologickej výchove občanov Spišskej Belej 
prostredníctvom prednášok o marxisticko-le-
ninskom svetonázore na schôdzach Združenia 
rodičov a priateľov školy (ZRPŠ), alebo na rôz-
nych podujatiach v rámci mesta, na ktorých uči-
telia vystupovali ako prednášatelia – lektori.32 
Hlavný tlak sa sústredil na náboženstvo, ktoré 
malo, podľa KSČ, zmiznúť zo škôl a následne aj 
zo spoločnosti. Školy, učitelia i deti boli v týchto 
cieľoch strany zneužité. V prednáškach sa obja-
vovali témy typu Ateistická výchova v škole a po-
dobné iné. Učitelia museli viesť s rodičmi poho-
vory, ak tí chceli dať deti na výučbu náboženstva. 
Takouto nepopulárnou úlohou bol spravidla po-
verený ten učiteľ, ktorý bol členom KSČ, resp. aj 
taký, ktorý sa nemohol vyhovoriť a odmietnuť po-
verenie vedenia školy. Prihlášku na náboženskú 
výchovu rodičia nedostali ako v minulosti, ale si 
ju museli sami napísať na čistý papier. I napriek 

29  ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 17, zápisnice 
z porád 1952 – 1960.

30 A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 77.
31  ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M, šk. 17, zápisnice 

z porád 1952 – 1960.
32  Tamže, ZDŠ SB M, šk. 17, zápisnice z porád 1952 – 

1960.
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tomu bolo v Spišskej Belej dosť rodičov, ktorí to 
ešte v 50. rokoch neváhali urobiť. Na učiteľskej 
porade 1. septembra 1959 v prijatom uznesení sa 
uvádzalo, že učiteľský zbor sa mal aktívne zapo-
jiť do presvedčovania rodičov, aby tí neposielali 
svoje deti na náboženstvo. Čoskoro sa vyučova-
nie náboženstva postupne úplne zrušilo. Obno-
vené bolo až v rokoch 1968 – 1971, potom bolo 

Základnej deväťročnej školy – ZDŠ) na Moskov-
skej ulici,33 v ktorej bolo umiestnených 17 tried.34 
Školu tvorilo 9 ročníkov a spolu ju navštevovalo 
629 žiakov, ktorých vyučovalo 24 učiteľov. V 60. 
rokoch počet žiakov stúpol až na 872 (šk. r. 1966/
1967), pričom väčšina z nich bola zo Spišskej Be-
lej a zvyšok z okolitých dedín. Na škole aktív-
ne pracoval dramatický krúžok pri pionierskej 

33  Celkové finančné náklady na novú stavbu školy 
predstavovali sumu 3 500 000 Kčs. Pozri A MÚ SB: 
Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 143.

34  Verejná kolaudácia sa uskutočnila až 4. septembra 
1960 a kľúče od novostavby školy prevzal vtedajší 
zástupca riaditeľa Ján Jaroš, lebo riaditeľ Ján Ščerba 
bol na vojenskom cvičení.

v období normalizácie zase zrušené. Slobodne sa 
začalo vyučovať až po prevrate v r. 1989.

V druhej polovici 50. rokov viacerí učitelia 
dostali poverenie propagovať zakladanie JRD. 
Učitelia oboch škôl boli odvážaní osobitným au-
tobusom do okolitých dedín, aby agitovali a pre-
sviedčali ich obyvateľov o potrebe založiť JRD. 

Od 1. septembra 1958 nastúpil na I. osemroč-
nú strednú školu v Spišskej Belej nový riaditeľ 
Ján Ščerba, prišli i ďalší noví učitelia – Margita 
Smreková, Edita Baraňáková, Brezanská, Štefan 
Gotzmann a Karol Čekovský. Od 1. septembra 
1959 prišli ďalšie nové učiteľky Mária Ovšonko-
vá, Klára Hudíková, A. Pokrievková, B. Pivková 
a J. Kriváňová. 

Dňa 28. augusta 1960 bola do užívania sláv-
nostne odovzdaná nová budova I. OSŠ (neskoršie 

organizácii Socialistického zväzu mládeže (PO 
SZM), ktorý 26. mája 1961 zahral rozprávkovú 
hru Šípková Ruženka, 17. apríla 1964 hru Popoluš-
ka, 28. mája 1965 hru Dve Marienky, 17. decembra 
1965 hru Ľubka a 17. marca 1967 hru Ples kvetín. 

Školská úderka PO sa pravidelne zúčastňo-
vala v škole na verejno-spoločenských poduja-
tiach. Obľúbená bola súťaž v žiackom umelec-
kom prednese slovenskej poézie a prózy (v 70. 
a 80. rokoch pod názvom Hviezdoslavov Kubín) 
a ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník.

V 60. rokoch už väčšina učiteľov tejto ško-
ly bola v radoch členov Zväzu československo-
-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), ROH, niektorí 
boli členmi miestnej organizácie KSS a pracovali 
v rozhlasovom a agitačno-propagačnom krúžku 
pri Osvetovej besede v Spišskej Belej. Ďalej pra-
covali v miestnej organizácii ČZM, v aktíve pre 
občianske záležitosti, vo Výbore žien pri MNV 
v Spišskej Belej, viedli výcvikové stredisko bran-
cov a rôzne záujmové krúžky.

V šk. roku 1973/1974 po J. Ščerbovi nastúpil 
do funkcie riaditeľa Ján Šuľa. Zástupcami riadite-
ľa školy boli Oto Kňazovický a Marta Jurašková. 
24. apríla 1974 sa v miestnej kinosále uskutočni-

Otvorenie novej budovy Zá-
kladnej deväťročnej školy v 
Spišskej Belej v roku 1961. Ho-
vorí zástupca riaditeľa J. Jaroš. 
Archív Mestského úradu v Spiš-
skej Belej
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lo slávnostné skupinové zhromaždenie pri prí-
ležitosti 25. výročia založenia PO SZM na ško-
le, pričom pionieri pod vedením oddielových 
vedúcich pripravili kultúrny program a rôzne 
športové súťaže. Pionierska skupina z tejto ZDŠ 
na Moskovskej ulici prispela sumou 1000 Kčs na 
výstavbu pomníka mladých hrdinov v Poprade-
-Veľkej.

V druhom polroku šk. roku 1973/1974 bola 
vo vestibule školy zriadená nová zborovňa 
a v priestoroch starej zborovne zriadili Izbu re-
volučných tradícií. Slávnostne bola otvorená 
3. júna 1974 za účasti členov Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a účastníkov SNP. 

V 70. rokoch sa rozvíjala družba so žiakmi 
a učiteľmi z českého mesta Ústí nad Orlicí. Obe 
školy sa od r. 1974 navzájom navštevovali. Druž-
bu rozvíjali aj s ruskou školou v Iršave. Delegá-
cia z tejto školy navštívila Spišskú Belú 9. januá-
ra 1978. 

Začiatkom októbra 1974 začala výstavba telo-
cvične ZDŠ na Moskovskej ulici. Dokončili ju na 
konci r. 1976 a prvým podujatím v nej bol volej-
balový turnaj o Pohár MsNV.

Pokračovali divadelné aktivity dramatického 
krúžku, keď 20. decembra 1974 jeho členovia pod 
vedením učiteliek Porubovičovej, Krempaskej 
a skupinovej vedúcej Beňovičovej zahrali diva-
delnú hru Peter Popolvár, ktorú zahrali 6-krát. 
6. februára 1976 hrali hru Medveď a víla, 15. de-
cembra 1976 rozprávkovú hru O princeznej, ktorá 
sa nevedela smiať, v decembri 1979 hru J. Navrátila 
Kapitán Budzogáň. 

Žiaci sa v r. 1975 zapojili do cvičenia sparta-
kiády. Spolu 15 chlapcov a 21 dievčat nacvičova-
lo svoje zostavy pod vedením učiteľov J. Kloko-
ča a J. Serdahelyho. Ďalšie nácviky spartakiády 
boli v rokoch 1980 a 1985. V druhej polovici 70. 
rokov sa žiaci školy zúčastňovali žiackej súťaže 
v speve pod názvom Podtatranský slávik. 

Na prelome 70. a 80. rokov pracovali na ZDŠ 
na Moskovskej ulici tieto krúžky: strelecký, po-
žiarny, turisticko-branný (viedla ho skupinová 
vedúca Mária Bolcarovičová),35 dramatický krú-
žok (viedli ho učiteľky Krišandová a Vaverčá-
ková) a bábkarský, ktorý viedla vychovávateľka 
O. Šuľová. 

V 80. rokoch pokračovali na ZDŠ populárne 
súťaže Miss bábika, súťaž v speve žiakov Podtat-
ranský slávik, oslavoval sa MDŽ, sľub pionierov, 
v januári sa pripravovali podujatia k oslobode-
niu mesta Červenou armádou, v októbri ku Dňu 
Československej armády a v novembri k VOSR, 
organizoval sa zber železa, papiera a fliaš a na 

1. a 8. mája sa v predvečer osláv organizovali 
lampiónové sprievody. Rôzne kultúrne a špor-
tové podujatia sa pripravovali na Medziná-
rodný deň detí (MDD) v júni. Pokračovali tiež 
družobné návštevy so ZDŠ na Třebovskej ulici 
v Ústí nad Orlicí. Cez športové aktivity v r. 1988 
nadviazali kontakty so školou v Krempachoch 
v Poľsku. V marci 1989 prišla na návštevu de-
legácia pedagógov a žiakov z družobnej školy 
v Zagaťji v ZSSR. V činnosti pokračoval drama-
tický a bábkový krúžok (hrali napr. hru O zime, 
ktorá chcela stále vládnuť – 1982, Slečna Elenka – 
1983, Snehulienka a sedem trpaslíkov – 1986).

Na konci 70. rokov sa stal zástupcom riadi-
teľa školy Viliam Socha, po ňom bol zástupcom 
Emil Gríllus. Výchovným poradcom bol Peter 
Purdeš, po ňom Irena Vaverčáková.

Po nežnej revolúcii sa 22. januára 1990 usku-
točnili demokratické voľby riaditeľa školy. Naj-
viac hlasov získala Gabriela Smolková. Zástup-
com riaditeľa zostal E. Gríllus. Od šk. r. 1994/1995 
bol riaditeľom školy E. Gríllus. 

V 90. rokoch poklesol záujem o organizova-
nú záujmovú činnosť, ktorá sa sústredila pre-
važne v Dome detí a mládeže. Nastala určitá 
stagnácia žiackych súťaží, i keď pokračovala sú-
ťaž v prednese slovenskej poézie a prózy (obno-
vený bol Hviezdoslavov Kubín), organizovala sa 
súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy a ve-
domostné súťaže v rámci olympiád, napr. mate-
matickej, fyzikálnej či biologickej. V speve pra-
videlne robili súťaž Belanský slávik. Obľúbeným 
bol karneval a fašiangový ples. V škole naďalej 
pracovali niektoré záujmové krúžky, napr. Mla-
dý požiarnik pod vedením H. Slovikovej, volej-
balový krúžok viedol J. Klokoč, zdravotnícky 
viedli L. Lunterová a H. Ferencková, v druhej 
polovici 90. rokov pribudol krúžok výpočtovej 
techniky, basketbalový a turistický krúžok. Na 
škole zaviedli funkciu pedagóga voľného času, 
ktorú zastávala Amália Timšeková.

7. mája 1991 vznikla Rodičovská rada, ktorá 
bola volená zo zástupcov rodičov na štyri roky. 
V šk. roku 1991/1992 začala pracovať Rada ško-
ly. Jej funkčné obdobie bolo dvojročné. Bol to 
poradný a iniciatívny samosprávny orgán ško-
ly, ktorý mal vyjadrovať záujmy rodičov a riešiť 
problémy školy. Plnil i funkciu verejnej kontro-
ly práce riadiacich pracovníkov školy a vyjad-
roval sa ku všetkým závažným skutočnostiam, 

35  Archív 36. Základnej organizácie Zväzarmu v Spiš-
skej Belej.
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ktoré súviseli so školou, napr. počty prijímaných 
žiakov, úpravy učebných plánov a skladba jed-
notlivých predmetov, pedagogicko-organizačné 
a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdeláva-
cieho procesu na škole, rozpočet a hospodár-
ske výsledky činnosti školy. Prvou predsedníč-
kou Rady školy sa stala Irena Vaverčáková, po 
nej boli predsedníčkami Oľga Šuľová a RNDr. 
Helena Ferencková. Niektorí učitelia tejto školy 
boli členmi učiteľského spevokolu Tatran (Kiska, 
Chovanová, Pitoniak).

V šk. roku 1997/1998 získala ZŠ na Moskov-
skej ulici za športové aktivity v rámci medziná-
rodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia 
titul Škola roka. Slávnostné ocenenie sa konalo 
26. júna 1998. 

V šk. roku 1998/1999 bolo vedenie školy ta-
kéto: riaditeľ školy Emil Gríllus, zástupcovia ria-
diteľa Anna Rothová a Bohdan Sereday, od šk. 
roku 1999/2000 sa stala zástupkyňou aj Viera 
Michlíková. Školu navštevovalo 654 žiakov, z to-
ho bolo 128 Rómov. Učilo sa v 27 triedach.

V šk. roku 2004/2005 sa riaditeľom školy stal 
Bohdan Sereday, zástupcom riaditeľa školy zod-
povedným za prevádzku školy sa stal Emil Gríl-
lus a zástupkyňami riaditeľa školy pre pedago-
gické vedenie boli Anna Rothová (ročníky 5. až 
9.) a Viera Michlíková (ročníky 1. až 4.).36 

Druhá škola – II. osemročná stredná škola na 
Leninovej ulici sa zmenila na Základnú deväťročnú 
školu (ZDŠ).37

Táto škola nadväzovala na činnosť bývalej 
štátnej ľudovej, resp. národnej školy. V 50. rokoch 
sa nazývala národná škola a potom II. osemroč-
ná stredná škola (OSŠ) na Leninovej ulici. Jej ria-
diteľom bol Michal Ovšonka. 

II. OSŠ na Leninovej ulici v šk. roku 1957/1958 
navštevovalo 444 žiakov rozdelených do 8 roční-
kov. Aktívne si počínala Pionierska organizácia 
(PO), ktorá sa zapájala do všetkých významných 

podujatí organizovaných školou. V škole existo-
vali tieto krúžky: telovýchovný, technický, fo-
tografický, mičurinský, spevácky, dramatický 
a tanečný. Podobne ako na prvej škole, aj na tejto 
sa učitelia so žiakmi zapájali do rôznych politic-
ko-spoločenských podujatí v meste a ani týchto 
učiteľov v 50. rokoch neobišli politicko-propa-
gačné aktivity pri získavaní roľníkov na vstup 
do JRD. Aktívnym tu bolo ochotnícke divadlo 
(hry nacvičovali učitelia E. Novajovská, V. No-
vajovský, E. Smreková, v 70. rokoch Grotkov-
ská a Šoltýsová), mandolínový súbor (založil ho 
v r. 1959 Ján Novák) a pôsobil tu aj početný – 60-
-členný – žiacky spevácky súbor. 38 

Od šk. roku 1958/1959 sa stala riaditeľkou 
Magdaléna Gotzmannová, rod. Mačáková, a jej 
zástupcom bol Ján Šuľa.39 V tejto funkcii zotrva-
la do r. 1981. Vtedy na jej miesto nastúpil Andrej 
Janovský. Jeho zástupkyňou bola Elena Smre-
ková. Škola mala 544 žiakov, z toho 278 dievčat. 
Žiaci boli rozdelení do 20 tried.

Z podnetu OV KSS v Poprade škola v r. 1962 
nadviazala družbu so školou v Jablonnom nad 
Orlicí v Čechách. Na prvej návšteve v Čechách 
bola za učiteľov vedúca PO Anna Ivančíková 
a za ZRPŠ Viktor Božek.

23. septembra 1965 začali stavať nadstavbu 
v zadnej časti školskej budovy so šiestimi trie-
dami, umyvárňou a šatňou. Dokončená bola 
v apríli 1967. 

V šk. roku 1966/1967 fungovali na ško-
le tieto záujmové krúžky: fotografický (vedúci 
Š. Gotzmann), futbalový (J. Husár), prírodopis-
ný (F. Bláha), výtvarný (B. Brázdová), turistic-
ký (J. Pavlovská), stolnotenisový (M. Košický) 
a strelecký (A. Majerčák). Zo športových dis-
ciplín sa žiaci venovali atletike, futbalu a hádza-
nej (v šk. r. 1970/1971 na hádzanárskom turnaji 
Oslobodenie mesta Svit sa umiestnili chlapci na 
2. mieste, dievčatá získali titul majstra okresu 
v Dolnom Kubíne). 

5. apríla 1973 bola škole do užívania odo-
vzdaná nová budova školskej družiny. 

V 70. a 80. rokoch chodili žiaci na zemiako-
vé brigády na miestne JRD Tatry a podobne ako 
prvá ZŠ realizovali podujatia pri všetkých štát-
nych a straníckych sviatkoch. V apríli 1976 bola 
v škole zriadená Izba revolučných tradícií. V nej 
boli predstavené novodobé dejiny mesta, ktoré 
však históriu interpretovali z marxistických po-
zícií.40

V r. 1976 vznikol bábkový súbor Maňuška pod 
vedením Oľgy Šuľovej a Divadelný súbor, v kto-
rom viedli žiakov V. Sulírová a A. Šoltýsová. 

36  Archív ZDŽ Moskovská ul. (ďalej A ZDŠ M. ul. SB), 
Kronika Základnej deväťročnej školy na Moskovskej 
ulici 19 (20) v Spišskej Belej, zv. II., 1987 – 2005.

37  Podobne ako Základná škola na Moskovskej ulici, aj 
táto škola má zachované dva zväzky školskej kroni-
ky, ktoré boli vzorne vedené od školského roku 1957/
1958 až do súčasnosti.

38  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 173.
39  A ZDŠ L. ul. SB, Kronika Základnej deväťročnej školy 

na Leninovej ulici 21 v Spišskej Belej, zv. I., 1957 – 1974, 
s. 15. Porov. Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 137. 

40  Tamže, Kronika Základnej deväťročnej školy na Le-
ninovej ulici 21 v Spišskej Belej, zv. II., 1974 – 1999, 
s. 17 – 18.
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23. a 24. marca 1977 sa uskutočnil zájazd uči-
teľov školy do ZSSR, ktorý financoval miestny 
výbor ROH. Učitelia navštívili Užhorod a Mu-
kačevo. 

V 80. rokoch na škole pokračovali tzv. lenin-
ské hodiny, na ktorých sa so žiakmi školy stre-
távali a besedovali účastníci protifašistického 
odboja z 2. svetovej vojny. Na škole sa naďalej or-
ganizovali rôzne súťaže, napr. v prednese ruskej 
poézie a prózy Puškinov pamätník a Literárny 
Trenčín, súťaž požiarnikov pod názvom Pla-
meň, súťaže v modelárstve v rámci technického 
krúžku, vedomostné súťaže Poznaj a chráň a Po-
znaj krajinu priateľov, športové súťaže (v hádza-
nej okresné majstrovstvá chlapcov, chlapčenské 
turnaje v basketbale, dievčenské turnaje vo vo-
lejbale, cezpoľný a orientačný beh, letné a zimné 
branné cvičenia, lyžiarsky a plavecký výcvik). 
Na jar sa organizovali pracovné zmeny v rámci 
upratovania okolia školy. 

1. mája 1983 bol preložený na iné pracovis-
ko dovtedajší riaditeľ školy Andrej Janovský. 
Dočasne na riaditeľskej pozícii pôsobil Demián 
Struhár, zástupca riaditeľa školy v Kežmarku. 
Novým riaditeľom sa od šk. roku 1982/1983 stal 
Ján Pitlivka. 1. októbra 1985 sa novým riaditeľom 
stal Viliam Socha, zástupkyňou riaditeľa ško-
ly sa stala PaedDr. Nadežda Džopková. Po de-
mokratických zmenách v spoločnosti bol dovte-
dajší riaditeľ V. Socha 15. januára 1990 potvrdený 
vo funkcii. Po ňom od 1. augusta 1991 riaditeľom 
bol Anton Stach. Počas jeho funkčného obdobia 
jeho zástupkyňami boli Mária Kaňová a Elena 
Pitoniaková. Výchovným poradcom bol Osvald 
Mayer, ktorý sa najviac angažoval za demokra-
tické zmeny v revolučnom novembri 1989. 

90. roky priniesli zmenu názvu sídla školy, 
keď Leninovu ulicu nahradila Štefánikova ulica 
a prestali sa oslavovať výročia komunistických 
sviatkov, čím sa škola odpolitizovala.

V lete 1993 sa uskutočnila rekonštrukcia bu-
dovy školy. Podujatia sa organizovali len v rám-
ci MDD, začal sa oslavovať starý a tradičný svia-
tok Deň matiek. Po niekoľkých rokoch učitelia so 
žiakmi oprášili divadelné aktivity a nacvičili 
hru Zlatá studňa. Réžiu mali učiteľka Elena Sta-
chová a vychovávateľka Darina Kostková.41 Žia-
ci školy sa zapájali do rôznych súťaží a olympi-
ád, napr. do Hviezdoslavovho Kubína, výtvarnej 
súťaže Požiarna ochrana, vedomostnej súťaže Po-
znaj a chráň, súťaže hliadok mladých zdravotní-
kov, fyzikálnej a matematickej olympiády. Zo 
športových aktivít sa v škole hrával naďalej fut-
bal, hádzaná a basketbal.

V školskom roku 1993/1994 žiaci pracovali 
v 12 krúžkoch: požiarnický (vedúci O. Mayer), 
krúžok mladých zdravotníkov (Konečná, Hata-
lová), futbalový (M. Košický), folklórno-tanečný 
(Duračková, Bekeš), matematický (A. Sereday-
ová), chemický (Ľ. Hrobáková), hádzanársky 
a basketbalový (riaditeľ A. Stach), bábkarský 
(M. Gemzová), krúžok prednesu poézie (M. Gríl-
lusová), krúžok matematickej olympiády (V. So-
cha), volejbalový (Kunáková, Sereday) a diva-
delný (Gotzmannová, Džopková). 

V šk. roku 1996/1997 navštevovalo túto zá-
kladnú školu 478 žiakov, ktorí boli rozdelení do 
19 tried. Školský rok 1997/1998 priniesol zmenu 
na poste riaditeľa školy, ktorým sa stal Stani-
slav Pitoniak. V tomto šk. roku mierne vzrástol 
aj počet žiakov na 502, z toho bolo 254 dievčat 
a 115 rómskych žiakov.42 1. septembra 1980 bola 
v Spišskej Belej zriadená Osobitná škola, ktorá 
sídlila v budove ZDŠ na Moskovskej ulici.43 Na-
vštevovali ju prevažne rómski žiaci.

Záujmová činnosť

Dôležitou inštitúciou pre výchovu a vzdelávanie 
mládeže bol Dom pionierov a mládeže (DPM), i keď 
sa táto činnosť do roku 1989 vykonávala v inten-
ciách politiky a ideológie KSČ. Napriek tomu 
vzhľadom na pomerne široké aktivity mala táto 
inštitúcia svoj pozitívny význam, napr. v oblasti 
vyučovania cudzích jazykov a športového vyži-
tia spišskobelianskej mládeže.

Pioniersky dom v Spišskej Belej bol otvore-
ný 24. apríla 1979 pri príležitosti 30. výročia za-
loženia PO SZM. Jeho riaditeľkou sa stala Anna 
Grotkovská a externými pracovníkmi boli od 
začiatku Marta Klokočová, Ján Klokoč, Ema Gri-
gerová, Alfréd Hlaváč, Milan Košický, Anna 
Mayerová, Ján Krupjak, Antónia Rončkevičová 
a Lucia Rusnáková. 

V prvom šk. roku 1979/1980 v DPM otvori-
li krúžky v piatich spoločenských oblastiach: 
v masovopolitickej oblasti krúžok nemeckého 
a francúzskeho jazyka, v kultúrno-umeleckej 
oblasti fanfaristický a výtvarno-umelecký, v te-
lovýchovnej oblasti krúžky basketbalu, volejbalu 
a pohybovej výchovy, technickú oblasť zabezpe-

41  Tamže, Kronika Základnej deväťročnej školy na Leni-
novej ulici 21 v Spišskej Belej, zv. II., 1974 – 999, s. 155.

42  Tamže, Kronika Základnej deväťročnej školy na Leni-
novej ulici 21 v Spišskej Belej, zv. II., 1974 – 999, s. 194.

43  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 383.
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čovali krúžky letecko-modelársky, fotografický, 
rybársky a šikovných rúk a turistickú oblasť tu-
ristický krúžok. Slávnostné otvorenie krúžkovej 
činnosti sa uskutočnilo 1. októbra 1979 v Osve-
tovej besede za účasti 198 pionierov a externých 
pracovníkov.44 

Činnosť domu pozostávala z krúžkovej čin-
nosti, z organizovania besied s osobnosťami 

nej výchovy, prírodovedy a techniky Juraj Pav-
ličko. 4. a 5. novembra 1987 sa dom presťahoval 
do nových priestorov bývalých detských jas-
lí. Záujmové útvary v šk. roku 1988/1989 boli: 
Klub medzinárodného priateľstva, bábkarský, 
spevácko-tanečný, programovania, výpočtovej 
techniky, šitia a strihov, fotografický, plastiko-
vého modelárstva, rybársky, elektrotechnický, 

44  Dom pionierov a mládeže v Spišskej Belej, Kronika 
1979 – 1989.

45  Tamže.
46  Dom detí a mládeže, Kronika 1989 – 1992.
47  Dom detí a mládeže, Kronika 1993 – 1999.

volejbalový, stolného tenisu, strelecký a ochrany 
prírody.

Od šk. r. 1987/1988 bola novou riaditeľkou 
domu Anna Mešárová.45 Po nežnej revolúcii 
v novembri 1989 sa DPM premenoval na Dom 
detí a mládeže, ktorý pokračoval v záujmovej čin-
nosti pre deti a mládež, no už bez ideologické-
ho nánosu. Riaditeľkou zostala Anna Mešárová, 
pracovníčkou na plný úväzok sa stala Elena Brn-
diarová. Pokračovalo sa v organizácii tradičných 
podujatí (Miss bábika, Podtatranský slávik, Marec – 
Mesiac knihy, oslava MDD), ale pribudli aj nové, 
napr. Deň Zeme, Deň športu, výlety za históriou 
Spiša, čítania biblických príbehov, zber liečivých 
rastlín, súťaž Vtipnejší vyhráva, Miss Barbie a podu-
jatie Deda Mráza sa zmenilo na sv. Mikuláša.46

Od šk. r. 1995/1996 sa zmenil názov tejto in-
štitúcie na Centrum voľného času. V druhej polo-
vici 90. rokov sa rozšíril počet záujmových útva-
rov, napr. v školskom roku 1997/1998 ich bolo 
18 (z nových krúžkov môžeme uviesť napr. aero-
bic, výpočtovú techniku či anglický jazyk).47 

Dôležitou súčasťou vyučovania mládeže bo-
la výučba hudby a spevu. V druhej polovici 
40. a v prvej polovici 50. rokov vyučovali hru 
na hudobných nástrojoch (klavír, husle, akor-

mesta, s členmi KSČ a Ľudových milícií, ďalej sa 
organizovali kultúrne programy pri príležitos-
ti osláv oslobodenia mesta Červenou armádou, 
v rámci Dňa Československej ľudovej armády or-
ganizovali branné hry v spolupráci s vojenským 
útvarom z Kežmarku, kvízy a súťaže (napr. kvíz 
o ZSSR, literárne kvízy pri príležitosti Mesiaca 
knihy v marci). V rámci Mesiaca ČSSP uspora-
dúvali súťaže v prednese ruskej poézie a prózy, 
posedenia pri samovare. Populárna bola obvod-
ná súťaž v speve Podtatranský slávik a obvodná 
súťaž pre dievčatá Miss bábika. Ďalej pripravovali 
rôzne výtvarné súťaže, športové súťaže – v orien-
tačnom behu, cyklistické preteky. Pravidelne 
organizovali slávnostné sľuby pionierov v rám-
ci osláv Dňa víťazstva 9. mája, súťaže v aranžo-
vaní kvetín, vítanie Deda Mráza, karnevaly na 
MDD, v lete sa organizovali putovné tábory ry-
bárov a turistov, viackrát zájazdy na Duklu. Od 
šk. roku 1986/1987 bol vedúcim oddelenia teles-

Detský divadelný súbor. Archív 
Margity Nebusovej
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deón) a spev v Spišskej Belej súkromní učitelia. 
13. februára 1957 bol otvorený kurz hudobnej 
výchovy v dvoch miestnostiach Osvetovej bese-
dy, navštevovalo ho 77 žiakov. Vedúcim kurzu 
bol Štefan Pitoniak, okrem neho ešte hru na kla-
víri vyučovala Marta Liptáková a na akordeóne 
Rudolf Krempaský. Od 1. septembra 1957 vyučo-
vali Vladimír Raab a Mária Pazderková.48

Riaditeľom ĽŠU v Spišskej Belej sa stal Š. Pito-
niak. V r. 1969 stúpol počet žiakov na 194, učite-
ľov bolo 10. Existovali dve husľové, tri klavírne 
a štyri akordeónové oddelenia a začínalo aj od-
delenie dychových nástrojov. 

Žiaci ĽŠU sa zapájali do prípravy kultúrnych 
programov, pripravovali žiacke koncerty pre ro-
dičov a výchovné koncerty pre žiakov materskej 

48  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 117.
49  25 rokov Ľudovej školy umenia v Spišskej Belej. 1958 

– 1983. Kežmarok 1983, bez strán.
50  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 158.
51  25 rokov Ľudovej školy umenia v Spišskej Belej. 1958 

– 1983. Kežmarok 1983, bez strán.

školy i ZDŠ. Zaznamenali úspechy na súťažiach 
Melódií priateľstva a na okresných i krajských sú-
ťažiach ĽŠU v sólovej, komornej i súborovej hre.

V šk. roku 1980/1981 odišiel riaditeľ ĽŠU 
Š. Pitoniak do dôchodku a na jeho miesto na-
stúpila učiteľka výtvarného odboru ĽŠU v Kež-
marku Jana Horanská, ktorá prispela k založe-
niu výtvarného odboru na ĽŠU v Spišskej Belej 
v šk. roku 1981/1982. Žiaci tohto odboru sa zú-
častňovali viacerých súťaží, napr. Literárny a vý-
tvarný Trenčín, Frýdek-Místek a poslali práce aj na 
medzinárodnú výstavu Lidice, ZSSR očami detí 
a mládeže a okresnú súťaž Príroda a ja.51 

Po demokratických zmenách v r. 1989 sa ĽŠU 
premenovala na Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 
v Spišskej Belej a pokračovala v činnosti z pred-
chádzajúceho obdobia. Organizovala pravidelne 
pre verejnosť koncerty svojich absolventov. 

Kurz hudobnej výchovy sa stal ako pobočka 
od 1. septembra 1958 súčasťou Hudobnej školy 
v Kežmarku. Riaditeľom pobočky bol vtedajší 
riaditeľ Hudobnej školy v Kežmarku Mikuláš 
Oňa. Vedúcim učiteľom pobočky a husľového 
oddelenia bol Š. Pitoniak, ďalšími učiteľmi boli 
Adriana Schretterová, R. Krempaský a V. Raab.49 
Počet žiakov v kurze bol 84, pričom sa stále vy-
učovalo v miestnostiach Osvetovej besedy. V r. 
1960 rada MsNV v Spišskej Belej pobočke hu-
dobnej školy pridelila budovu na Gottwaldovej 
ulici č. 11 (neskôr č. 12). 

Od 1. septembra 1961 boli hudobné školy pre-
menované na Ľudové školy umenia (ĽŠU) s vý-
tvarnými, literárno-dramatickými a tanečnými 
odbormi. V miestnej ĽŠU v Spišskej Belej sa za-
čalo od októbra 1961 s vyučovaním hry na dy-
chových hudobných nástrojoch, ktoré boli zís-
kané od zaniknutých dychoviek (robotníckej, 
požiarnickej a dychovky pri tabakovej továr-
ni).50 Čoskoro bol pri ĽŠU vytvorený 25-členný 
dychový orchester. Cez letné prázdniny 1969 
pobočka ĽŠU v Spišskej Belej bola odčlenená 
od ĽŠU v Kežmarku a stala sa samostatnou ško-
lou s pridelením pobočky v Spišskej Starej Vsi. 

Hudobná skupina. 
Archív Mestského úradu

 v Spišskej Belej 
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Kultúrne a spoločenské dianie bolo po skon-
čení 2. svetovej vojny poznačené politickým vý-
vojom. Kultúra sa musela vysporiadať s postup-
ným rastom moci komunistov, ktorí po februári 
1948 ovládli totalitne, teda neobmedzene aj kul-
túru. Po r. 1945 sa vystriedali tri spoločensko-
-politické systémy: ľudovodemokratický (1945 – 
1948), socialistický (1948 – 1989) a demokratický 
(po r. 1989). Každý z nich ovplyvňoval i kultúr-
ny život, pričom najväčší negatívny tlak zo stra-
ny totalitnej komunistickej moci na kultúru bol 
v 50. rokoch.

Kým v ľudovodemokratickom systéme moh-
la kultúra ako-tak slobodne dýchať, hoci mnohé 
spolky boli už vtedy zakázané, po nástupe KSČ 
k moci po februárových udalostiach 1948 zača-
li komunistickí funkcionári kultúrne a osveto-
vé snaženia obmedzovať a snažili sa ich prispô-
sobiť svojim záujmom a potrebám. Spoločenský 
a kultúrny život začali usmerňovať uznesenia 
ÚV KSČ, ktoré spôsobili zánik rôznych spolkov, 
zaviedli do škôl ateistickú marxisticko-leninskú 
ideológiu, začali potláčať a znemožňovať vyučo-
vanie náboženstva. Dobrovoľné aktivity, tak bo-
hato a rôznorodo rozvinuté v období prvej ČSR, 
obmedzili na činnosť niekoľkých spoločenských 
organizácií prísne kontrolovaných ideológmi 
KSČ. Napriek tomu aj v období budovania so-
cializmu, resp. reálneho socializmu, sa aj ľudia 
v Spišskej Belej snažili združovať a rozvíjať dob-
rovoľnú záujmovú činnosť v povolených záuj-
mových spoločenských organizáciách a inštitú-
ciách. 

Slobodná kultúrna a spolková činnosť sa 
mohla rozvinúť až po páde komunistického po-
litického systému v roku 1989, keď sa občianska 
spoločnosť stala rôznorodejšia a pestrejšia v po-
rovnaní s obdobím socializmu. Problémy v kul-
túrnej oblasti však sloboda nevyriešila. Práve táto 
oblasť pocítila zmeny negatívne, pretože zostala 
na periférii záujmu štátnych inštitúcií. V oblasti 
kultúry a vzdelávania sa totiž rozpadol jednot-
ný systém financovania z centra a kultúrne in-
štitúcie si časť finančných prostriedkov museli 
získať samostatne. Začal sa rozvíjať systém zís-

Spolky, spoločenské organizácie, zdravotníctvo  
a šport po roku 1945

kavania finančných zdrojov z grantov a rôznych 
domácich i zahraničných nadácií.

Činnosť spolkov  
a spoločenských organizácií 

Štruktúra spolkov a ich činnosť bola narušená 
už v máji 1945 nariadením SNR č. 51/1945 z 25. 
mája 1945 o rozpustení a zakladaní spolkov. 
Podľa tohto nariadenia boli rozpustené všet-
ky spolky na území vrátenom z Maďarska a na 
ostatnom území Slovenska tiež všetky spolky 
okrem tých, ktoré neboli zviazané s rozpustený-
mi politickými stranami a organizáciami, napr. 
s HSĽS, Deutsche Partei atď. Zostali fungovať 
len slovenské kultúrne spolky, napr. Slovenská 
liga, Matica slovenská, Živena a niektoré nábo-
ženské, dobročinné, poľnohospodárske a hasič-
ské spolky.1

V Spišskej Belej tesne po skončení vojny exis-
tovali len miestny odbor Matice slovenskej, Rím-
skokatolícky mužský spevokol a 306. zbor Sloven-
skej ligy. Po oslobodení mesta na začiatku r. 1945 
sa postupne stabilizovali politicko-spoločenské 
i kultúrne pomery. Na základe dekrétu preziden-
ta republiky Eduarda Beneša z 26. októbra 1945 
kultúrno-osvetovú prácu v obci usmerňovala 
novozriadená Miestna osvetová rada (MOR). Jej 
predsedom bol riaditeľ školy Imrich Kráľ. MOR 
prevzala do správy divadelné javisko a všetky 
skonfiškované divadelné rekvizity bývalého ne-
meckého ochotníckeho spolku (Dilettantenverein). 
V týchto povojnových rokoch patril medzi naj-
aktívnejšie kultúrne spolky divadelný dramatic-
ký krúžok Jánošík pri miestnej organizácii KSS. 
V repertoári krúžku boli najmä „pokrokové“ hry 
Matka, Nové časy idú, Nepokorení, Marína Havrano-
vá, ktoré väčšinou režíroval Ján Bogár.

Okrem Jánošíka sa do kultúrno-spoločen-
ského života v druhej polovici 40. rokov zapája-
li miestne školy (ľudová a meštianska) a miest-
ny odbor Matice slovenskej, ktoré organizovali 
kultúrne akadémie a literárne pásma. Aktivizo-
val sa aj Sväz slovenskej mládeže (SSM), neskôr 
premenovaný na Československý sväz mláde-
že (ČSM), pri ktorom fungoval, hoci len krátke 
obdobie, bábkarský krúžok. Slovenskú ľudovú 
pieseň šíril Rímskokatolícky mužský spevo-
kol Svornosť. O kultúrne pozdvihnutie žien sa 

1  VRANOVÁ, Elena: Spolky na Slovensku v rokoch 
1945 – 1951. In: Slovenská archivistika, XV, 1980, č. 1, 
s. 65.
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od svojho vzniku r. 1946 starala Živena – sväz 
slovenských žien. Organizovala rôzne besedy 
a praktické kurzy pre ženy.2 

V septembri 1947 boli v meste evidované tieto 
spolky: Rímskokatolícka jednota žien a mládeže, 
TJ Sokol, organizácia skautov, Rímskokatolícky 
mužský spevokol, divadelný ochotnícky krúžok 
Jánošík a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).3

Po februári 1948 sa organizácia a činnosť 
spolkov postupne zmenila. Spolky boli pretvá-
rané na spoločenské a masové organizácie (sna-
hou komunistov bolo začleniť ich do Národného 
frontu). Podľa listu predsedu Miestnej správnej 
komisie Jána Pisarčíka, týkajúceho sa inštruktá-
že o udeľovaní povolenia pre divadelné predsta-
venia, existovali v Spišskej Belej v júli 1948 tieto 
spolky: divadelný krúžok Jánošík, DHZ, Ženská 
jednota, SSM, TJ Sokol, robotnícka hudba, špor-
tový klub Tatran, spevácky zbor Svornosť, Rím-
skokatolícky mužský spevokol a Zväz partizá-
nov a odbojových zložiek.4 

Vývoj väčšiny spolkov smeroval k ich záni-
ku. Všetka spolková agenda politickej povahy 
prešla na Ústredný akčný výbor obrodeného 
Národného frontu (NF) a vo všetkých odboroch 
verejného života, teda tiež v spolkoch, sa zriaďo-
vali akčné výbory. Tieto výbory sa zameriavali 
najmä na očistu spolkov od „reakčných a proti-
socialistických síl.”5 A tak v Spišskej Belej zanik-
li TJ Sokol, 306. zbor Slovenskej ligy a organizá-
cia skautov.

Po r. 1948 kultúrnu a osvetovú prácu v meste 
mala na starosti miestna osvetová rada (MOR), 
ktorá organizovala kultúrno-spoločenské podu-
jatia s výrazným politickým prokomunistickým 
kontextom, napr. oslavy SNP, Deň českosloven-
skej armády, oslavy VOSR, oslavy Sviatku práce 
1. mája a oslobodenia 9. mája, oslavy narodenín 
alebo smútočné spomienky na K. Gottwalda, 
J. V. Stalina a V. I. Lenina.

Keď už mali komunisti politickú moc defi-
nitívne v rukách a bývalé spolky boli zrušené, 
resp. transformovali sa do nových podôb ale-
bo do nových spoločenských organizácií NF, 
kronikár v Spišskej Belej v r. 1951 zaznamenal 
existenciu týchto kultúrnych spoločenských or-
ganizácií: TJ Sokol (Sokol bol na krátke obdobie 
obnovený, predseda Ľudovít Fodor), umelecké 
rezbárske družstvo Javorina (správca Michal 
Griger), miestny rybársky spolok (predseda Ján 
Duračinský), miestny poľovnícky spolok (Anton 
Podolinský), Československý Červený kríž (Eva 
Kulková), požiarnický zbor (Štefan Pjatek) a ro-
botnícka hudba KSS (dirigent Ján Orálek). V zo-

zname už nebol spevácky zbor Svornosť, ktorý 
rozpustil MNV v Spišskej Belej 20. augusta 1951, 
pričom inventár zboru prevzala MOR.6

Pri budovaní socializmu sa vyzdvihoval 
význam Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov (SZPB). Má pobočku aj v Spišskej 
Belej a jeho úlohou je vytvárať u obyvateľov po-
zitívny vzťah k revolučným tradíciám našich no-
vodobých dejín.7 V 70. a 80. rokoch sa jeho člen-
ská základňa pohybovala od 70 do 90 členov.

Hasiči

Jedným zo spolkov, ktoré naďalej existovali, bol 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Veliteľstvo 
Okresnej hasičskej jednoty (OHJ) č. 78 v Kež-
marku na zasadnutí 28. septembra 1945 rozho-
dlo rozdeliť okres na sedem hasičských obvodov 
a vymenovať obvodných hasičských dozorcov. 
DHZ v Spišskej Belej patril do šiesteho obvo-
du spolu s DHZ Krížová Ves, Tatranská Kotlina 
a Javorina. Obvodným dozorcom sa stal Franti-
šek Tomas zo Slovenskej Vsi.8 O necelé dva roky 
sa hasičské obvody opäť čiastočne menili. Roz-
hodlo o tom veliteľstvo OHJ v Kežmarku v júni 
1947. DHZ v Spišskej Belej bol zadelený do štvr-
tého obvodu spolu s DHZ Krížová Ves, Strážky 
a Bušovce. Obvodným dozorcom bol Ján Cho-
rogvický.9

Po odchode Nemcov sa zbor v r. 1946 reor-
ganizoval. Podľa zápisnice z výborovej schôdze 
konanej 15. júna 1946 v miestnosti hasičskej stro-
járne funkcionármi DHZ boli: predseda Ro-
man Vaverčák, hlavný obvodný dozorca Štefan 
Knieszner, podveliteľ Jozef Heldák, tajomník 
Anton Chovanec, pokladník Jozef Kovalčík 
a zapisovateľ Ján Pitoňák. Povereníctvo vnút-
ra výnosom z 18. októbra 1946 schválilo nové 
stanovy DHZ v Spišskej Belej.10 Po reorganizá-
cii sa predsedom stal R. Vaverčák, veliteľom bol 
Š. Knieszner, strojníkom Emil Trembáč, tajomní-
kom A. Chovanec, hospodárom Michal Porubo-

2  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 38 
– 39.

3  ŠA LE, pobočka Poprad: Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Belej (ďalej DHZ SB) 29/1947.

4  Tamže, DHZ SB 19/1948.
5  VRANOVÁ, Elena: c. d., s. 67.
6  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 69.
7  Tamže, s. 506.
8  ŠA LE, pobočka Poprad: DHZ SB -/1945.
9  Tamže, DHZ SB 16/1947.
10  Tamže, DHZ SB 9/1947.
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vič, pokladníkom Ferdinand Krejnus a členmi 
boli Vincent Smrek, J. Heldák, Š. Pjatek a J. Koval-
čík.11 Podľa predpísaného tlačiva z r. 1946, ktoré 
členovia DHZ museli vyplniť a posielať každo-
ročne do ústredia, bola činnosť DHZ rozmanitá: 
administratívna činnosť (schôdze – výborové, 
členské, valné zhromaždenia, schôdze samari-
tánskeho odboru, divadelného odboru, veliteľ-
ské, došlá a odoslaná pošta), technická činnosť 
(cvičenia – verejné, praktické, teoretické, požiare, 
stráže a hliadky – v kine a divadle, počas žatvy, 
ďalej účasť na záchranných prácach), samaritán-
ska (cvičenia – teoretické, praktické, verejné, ďa-
lej prvá pomoc – pri úrazoch, pri ochorení, pri 
infekčných chorobách). Okrem toho usporadú-
vali, podobne ako v predchádzajúcom období, 
divadelné predstavenia a tanečné zábavy.

Hasiči zo Spišskej Belej sa pravidelne zú-
častňovali na hasičských pretekoch. Napr. v au-
guste 1946 sa zúčastnili na pretekoch v Levoči 
a 6. októbra 1946 boli na okresných hasičských 
pretekoch v striekaní motorovými striekačkami 

v Kežmarku, kde skončili na 8. mieste.12 Okrem 
hasičských pretekov sa hasiči zúčastňovali na 
rôznych slávnostiach v okolí, napr. na cyrilome-
todských slávnostiach v r. 1946. Zaujímavosťou 
je, že 22. decembra 1946 boli v Spišskej Belej pre-
mietané filmy o hasičoch, ktoré natočil lekárnik 
Gabriel Sency z Kežmarku. Ten natočil filmy 
o požiari v Toporci, v Spišskej Belej, o povodni 
v Kežmarku, o hasičskom cvičení a kurze r. 1937 
v Kežmarku.13

Významnou zložkou činnosti členov DHZ 
v Spišskej Belej boli kultúrne a umelecké akti-
vity (divadelná činnosť, tanečné zábavy, jarné 
majálesy a zimné plesy). 25. januára 1947 uspo-
riadali divadelné predstavenie V službách lásky 
od O. Dzubáka-Jendkova. Z členov zboru hrali 
Š. Pjatek, Ján Andráš, Ondrej Lorenčík a Emil 
Novorolník. Po divadle sa uskutočnila tanečná 
zábava.14 Tanečné zábavy a majálesy sa uspora-
dúvali väčšinou na Šarpanci. 

Na výborovej schôdzke 29. mája 1947 sa či-
novníci zboru dohodli, že v rámci posviacky zá-
stavy (prápora) zboru oslávia 25-ročné trvanie 
slovenského hasičského zboru, ktorý bol založe-
ný r. 1922. Túto oslavu zorganizovali 7. septem-
bra 1947.15 Miestny národný výbor v Spišskej Be-
lej prispel DHZ na ňu sumou 1500 Kčs.16 

Spišskobelianski hasiči každoročne navšte-
vovali samaritánske kurzy, ktoré sa organizova-
li v sídle OHJ v Kežmarku.17

Pri prechode frontu na konci 2. svetovej voj-
ny Nemci zobrali miestnemu DHZ hasičské auto. 

11  NOVAJOVSKÝ, Valentín: Požiarna ochrana v Spiš-
skej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá. 
Bratislava 1972, s. 63.

12  ŠA LE, pobočka Poprad: DHZ SB -/1946.
13  Tamže.
14  Tamže, DHZ SB 2/1947, 3/1947, 5/1947.
15  Tamže, DHZ SB 35/1947, 41/1947.
16  Tamže, DHZ SB 26/1947, 27/1947.
17  Tamže, DHZ SB -/1947.

Zoznam hasičov z roku 1903 potvrdzujúci existenciu dobrovoľného  
hasičského zboru v Spišskej Belej už v roku 1878. ŠA LE, pobočka Poprad

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej po 2. svetovej vojne.  
 Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Nové dostali až r. 1948 od MNV v Spišskej Belej 
za 160 000 Kčs, ale bez bočného krytia.18 

V novembri 1948 mal spišskobeliansky ha-
sičký zbor 36 činných členov, jedného čestného 
člena a dvoch samaritánov. Veliteľom bol J. Ko-
valčík, jeho zástupcom Ján Čarnogurský, tajom-
níkom J. Pitoňák, pokladníkom F. Krejnus, vzde-
lávateľom A. Chovanec a dozorcom majetku 
J. Pisarčík.19

V r. 1950 vyšiel zákon č. 62/50 a vládne na-
riadenie č. 135/1950 z 26. septembra 1950, ktoré 
sa týkali organizovania požiarnej ochrany vo 
vtedajšom Československu. Podľa novej legisla-
tívy bol Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej 
premenovaný na Miestnu jednotu československej 
požiarnej ochrany (MJ ČSPO). Z hasičov sa stali 
požiarnici. Členstvo v tejto jednote bolo dobro-
voľné. Členom sa mohol stať občan Českosloven-
skej republiky vo veku od 17 do 60 rokov, ktorý 
bol oddaný ľudovodemokratickému zriadeniu.20 

Po pomerne neusporiadaných rokoch 1950 – 
1952 sa pomery v jednote ustálili a v r. 1953 po-
žiarna jednota mala toto vedenie: predseda Šte-
fan Pjatek st., členovia: Emil Oksoš, Július Dančo, 
Ján Schlesinger, Š. Knieszner, Jozef Tomala, La-
dislav Letrich, Andrej Novoroľník, J. Kovalčík, 
Štefan Palubjak, M. Porubovič st.21 V 50. rokoch 
sa pri jednote dokonca vytvorilo samostatné 
ženské družstvo.

V správach o činnosti v prvej polovici 50. ro-
kov sa ako cieľ vytyčovala pomoc pri urýchlenej 
výstavbe socializmu a mieru, zapájanie sa do osláv 
Februára, MDŽ, 1. mája, štafety mieru. V r. 1953 
začala prestavba požiarnej zbrojnice. 

Dňa 12. augusta 1956 sa konali oslavy 75. vý-
ročia založenia a rozvoja požiarnictva v Spiš-
skej Belej. Po prejavoch predsedu miestnej jed-
noty ČSPO Emila Trembáča nasledovali prejavy 
predsedu okresného výboru ČSPO a ďalších 
hostí. Po položení kytíc na miestnom cintoríne 
na hroby zakladateľov požiarnictva v Spišskej 
Belej bola otvorená výstava hasičskej výzbroje 
a výstroja a poobede bola zábava v Belianskych 
kúpeľoch.22 

V r. 1958 založili žiacke družstvo, ktoré sa 
umiestnilo na 3. mieste na okresnom kole ce-
loštátnej súťaže mladých požiarnikov. Požiarna 
jednota mala na konci 50. rokov 60 členov, z toho 
11 žien a 10 žiakov. Vstúpili do nej taktiež členo-
via miestneho JRD.

Na začiatku 60. rokov sa zintenzívnila prá-
ca požiarnických žiackych družstiev. Organizo-
vali sa prednášky v rámci preventívnej ochrany 
detí proti požiarom, bol oživotvorený divadelný 

krúžok, ktorý zahral hru Horí, horí. Členovia jed-
noty pomáhali v r. 1961 pri lokalizácii požiarov 
v Matiašovciach, vo Vrbove, v Tvarožnej, v To-
porci a pri povodni v Spišskej Belej.23

V 60. rokoch činnosť jednoty pozostávala 
zo zásahov pri požiaroch, z praktických cviče-
ní, teoretickej prípravy pre členov, preškoľova-
nia strojníkov a žatevných hliadok. Členovia vy-
konávali preventívne prehliadky a dohľad aj na 
JRD, v obchodoch a malých priemyselných zá-
vodoch. Bohatá bola ich kultúrna činnosť (hrá-
vali ochotnícke divadlo). MsNV pomohol pri 
oprave požiarnej zbrojnice, do ktorej umiestnili 
výstroj a výzbroj, dovtedy uložených na rozlič-
ných miestach. 

V prvej polovici 60. rokov zostal predsedom 
E. Trembáč, veliteľmi boli Emil Oksoš a Anton 
Andráš. Andráš bol 21. júna 1964 odvolaný a na 
návrh pléna MJ ČSPO bol radou MsNV za velite-
ľa vymenovaný J. Kovalčík (vo funkcii bol až do 
svojej tragickej smrti).24 

V r. 1967 sa výbor skladal z týchto členov: 
predseda E. Trembáč, veliteľ J. Kovalčík, ďalší 
členovia: Valentín Novajovský, Ferdinand Re-
gec, Albín Porubovič, Andrej Zásadný, Ange-
la Krišáková, František Krišák, Anton Pavličko, 
Š. Knieszner, Š. Pjatek st., Mária Gemzová, reví-
zori: Andrej Dubec, Katarína Kolesárová, Emil 
Žemba a Július Podolský. 27. júna 1968 zomrel 
dlhoročný obetavý člen jednoty Š. Knieszner.

Rok 1970 priniesol zmenu názvu na Miest-
ny dobrovoľný požiarny zbor (MDPZ) v Spiš-
skej Belej. V 70. rokoch pokračovala jeho inten-
zívna činnosť. Okrem zásahov pri požiaroch 
členovia premietali náučné filmy pre občanov 
a žiakov miestnych škôl, uskutočňovali sa pra-
videlné praktické cvičenia, brigády, preventív-
ne zdravotné prehliadky členov, propagoval sa 
odber odbornej tlače. V r. 1971 sa uskutočnili 
oslavy 90. výročia založenia požiarneho zboru 
v Spišskej Belej v rámci osláv 700. výročia udele-

18  Aby auto bolo dokonale vybavené, hasiči dali zhoto-
viť bočné krytie (z celty za 9000 Kčs), ale túto sumu 
už Spišská Belá nechcela financovať. Preto žiada-
li o finančné zabezpečenie krytia Okresnú správnu 
komisiu v Kežmarku. ŠA LE, pobočka Poprad: DHZ 
SB bez sp. č./1949.

19  Tamže.
20  NOVAJOVSKÝ, Valentín: c. d., s. 31.
21  Tamže, s. 32.
22  Tamže, s. 34.
23  NOVAJOVSKÝ, Valentín: c. d., s. 37.
24  Tamže, s. 39 – 40.
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nia mestských práv mestu Spišská Belá. Siedmi 
členovia MDPZ dostali pamätné medaily mesta. 
Na oslavách členovia zboru predviedli ukážky 
požiarnej techniky z minulosti a predviedli aj 
modernú hasičskú techniku. Veliteľ Jozef Koval-
čík sa stal poslancom MsNV.25

V 70. rokoch však zomreli viacerí dlhoroční 
členovia zboru, napr. A. Zásadný, Andrej Maj-
lender, veliteľ J. Kovalčík a v septembri 1976 sa 
pominul tiež dlhoročný predseda Emil Trem-
báč. Obetavý funkcionár zboru Štefan Pjatek 
st. ukončil 60 rokov aktívneho členstva v zbore 
a dostal čestné uznanie vo forme ďakovného lis-
tu OV ZPO a medailu Za príkladnú prácu, Za zá-
sluhy a zlatú medailu Za vernosť.

V rokoch 1974 – 1980 zaznamenávame prá-
cu s mládežou v krúžkoch požiarnej ochrany 
na školách. 20. novembra 1975 založili družstvo 
mladých požiarnikov – Mladý požiarnik (MP). 
Jeho veliteľom bol Pavol Kačmarčík. Veliteľom 
mladých požiarnikov bol V. Novajovský a od-
borný výcvik viedol František Podolinský, člen 
základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany 
(ZO ZPO). Družstvo sa v nasledujúcich rokoch 
zúčastnilo na pretekoch mladých požiarnikov 
v Ľubici, Mlynčekoch, Dedinkách, postúpilo aj 
na celoslovenskú súťaž mladých požiarnikov 
a pionierov v Tatranskej Lomnici v júli 1976.26

Po politických zmenách v r. 1989 sa dobrovoľ-
ný požiarny zbor premenoval na Dobrovoľný ha-
sičský zbor. Vrátil sa teda k názvu z prvej polo-
vice 20. storočia. V 90. rokoch sa stretávame aj 
s názvom Zbor požiarnej ochrany. Posledný výbor 
tohto zboru bol zvolený v r. 2003: Ing. J. Kovalčík 
– predseda, A. Porubovič – veliteľ, Maroš Fiam-
čík – veliteľ družstva Spišská Belá, Václav Tete-
monte – veliteľ družstva Strážky, Osvald Mayer 
– pokladník, Juraj Čížik – člen strojník, ďalší čle-
novia – Vladimír Hlavenka, J. Podolský, Ján Ur-
ban, Ondrej Šelep, Jozef Pavličko, Michal Pješčák 
– preventivár, Dušan Neupauer – tajomník, reví-
zori – Michal Goduš, Ján Paciga a Helena Rezni-
cáková.

Hudobné a spevácke súbory

Po r. 1945 sa rozvíjali hudobné a spevácke akti-
vity. Po rozpade mužského katolíckeho spevoko-
lu v r. 1943 (väčšina členov narukovala na front) 
sa začali speváckym aktivitám venovať zástup-
kyne nežného pohlavia. Už v r. 1945 v Podolínci 
úspešne vystúpil ženský zbor pod vedením La-
dislava Majtnera. Úspechy do tohto speváckeho 
zboru pritiahli aj chlapcov a takýto zmiešaný 
zbor vystupoval počas roka 1946 s celovečerným 
programom nielen v Spišskej Belej, ale i v Kež-
marku, Novom Smokovci a Podolínci. Zbor vy-
stupoval pod názvom Svornosť a mal približne 
80 členov. V r. 1947 sa zúčastnil na celosloven-
skej súťaži speváckych zborov v Martine a obsa-
dil tam 3. miesto.27 Rozpustil ho MNV v auguste 
1951.

V r. 1950 sa pri závode Československého ta-
bakového priemyslu (ČSTP) vytvoril tzv. Univer-
zálny orchester. Z neho vznikol tanečný orchester, 
ktorý účinkoval pri divadelných predstaveniach 
a venoval sa tanečnej hudbe. Pri tom istom závo-
de existovala v rokoch 1951 – 1956 dychová ka-
pela závodu, ktorá mala zo začiatku 18 členov. 
Hrávali v nej aj bývalí členovia robotníckej dy-
chovky. Závodná dychovka vystupovala na kul-
túrnych a spoločenských podujatiach v Spišskej 
Belej i okolí. Po jej zániku boli hudobné nástroje 
premiestnené do Ľudovej školy umenia (ĽŠU), 
kde po doplnení o mládež od r. 1961 začala pô-
sobiť dychová hudba ĽŠU. Tá prvýkrát vystúpila 
na prvomájových oslavách v r. 1962. Fungova-
la desať rokov, pričom sa zapájala do všetkých 
dôležitých verejných mestských osláv. Počet čle-
nov sa pohyboval od 20 do 30.28 Po desaťročnom 
pôsobení bola pričlenená k miestnemu Kultúr-
nemu a spoločenskému stredisku a od r. 1996 
k miestnemu Zboru požiarnej ochrany.29 V ro-
koch 1957 – 1960 existovala študentská skupina 
Rytmus, ktorá pravidelne hrávala v Belianskych 
kúpeľoch a na tanečných zábavách. Obľúbeným 
miestom hudobníkov bol Šarpanec, kde vystu-
povali všetky uvedené skupiny i rôzne cigánske 
kapely. V rokoch 1958 – 1960 pôsobil pri závode 
ČSTP ženský spevokol, ktorý viedol a dirigoval 
miestny učiteľ Cyril Kováčik. 

Divadlo 

Obľúbené ochotnícke divadlo rozvíjal po r. 1945 
ochotnícky krúžok Jánošík. Jeho tajomníčkou 
bola Žofia Borošovičová. Pri Sväze slovenskej 

25  Tamže, s. 41 – 42.
26  Tamže, s. 44.
27  PITONIAK, Štefan: O hudobnom živote v Spišskej 

Belej v minulosti. In: GRIGER, Michal: Spišská Belá. 
II. Bratislava 1972, s. 98.

28  Tamže, s. 99 – 100.
29  Slovenská metropola tabaku. 100 rokov tabaku 

v Spišskej Belej 1898 – 1998. Spišská Belá 1998, s. 40.
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mládeže vytvorili divadelný odbor. V druhej 
polovici 40. rokov do Spišskej Belej na pozva-
nie často prichádzali aj cudzie divadelné súbory, 
zväčša profesionálne, napr. súbor Ukrajinského 
národného divadla z Prešova prišiel účinkovať 
22. júna 1948 na pozvanie miestnej správnej ko-
misie.30 Povolenia na divadelné predstavenia pre 
kultúrne spolky od r. 1948 vydávala Okresná 
správna komisia v Kežmarku.

V 50. a na začiatku 60. rokov rozvíjal nepro-
fesionálne divadelné aktivity divadelný krúžok 
pri Výbore žien pri MNV. V 60. až 70. rokoch hry 
väčšinou režírovali A. Zoričáková, M. Budzák, 
J. Pešta, Ž. Peštová, scénu pripravovali O. Kňa-
zovický a J. Pešta. Z ochotníckych divadelných 
hercov v týchto rokoch hrávali O. Pavlica, Š. Ne-
bus, D. Glova, E. Čupková, O. Gurovič, E. Slo-
dičáková, J. Ščigulinský, D. Zoričáková, A. Knu-
teľská, I. Pisarčík, E. Podolinský, M. Kovalčík, 
Ž. Hudačková, P. Tekel, Ž. Neupauerová, Ž. Peš-
tová, J. Pešta, P. Lorenčík, I. Andráš a A. Andráš.

V r. 1984 bol založený Divadelný krúžok 
miestnej organizácie SZM pri Miestnej ľudovej 
knižnici. Od vzniku do r. 1986 ho viedla Žofia 
Peštová. Scénu pravidelne pripravoval J. Peš-
ta a režírovali rôzni ochotníci. Z hercov hráva-
li M. Čarnogurský, A. Habiňáková, J. Piroško-
vá, E. Janusová, J. Kuna, M. Gemzová, J. Paciga, 
Z. Antal. Za prvé štyri roky činnosti (1984 – 1987) 
tento krúžok odohral viaceré divadelné pred-
stavenia. V dňoch 24. – 26. júla 1987 sa jeho čle-
novia zúčastnili na zájazde v Poľsku, kde v ob-
ci Kremná (Krempach) zahrali hru od Martina 

Kukučína Máje. Účinkovali M. Čarnogurský, Pa-
vol Lysý, Mária Ištócyová, Katarína Ridziková, 
Peter Ulbrich, E. Janusová, J. Kuna, Ján Hudáček, 
Dana Kunová, Anna Munková, sprievod na har-
monike zabezpečil Michal Kiska a scénu pripra-
vil J. Pešta.31 

Mládežnícke organizácie

Po r. 1948 najvýznamnejšou mládežníckou spo-
ločenskou organizáciou bol Československý sväz 
mládeže (ČSM), ktorého členovia vyvíjali aktivi-
ty aj v Spišskej Belej, no už v intenciách záujmov 
komunistov (KSS a KSČ). Kríza činnosti nastala 
na začiatku 50. rokov. V r. 1957 žiadala miestna 
organizácia ČSM na čele s predsedom Jančíkom 
MNV v Spišskej Belej o pridelenie vhodnej klu-
bovej miestnosti. Mládež brigádnicky pomáha-
la pri stavbe miestneho JRD a niektorí chlapci 
a dievčatá chodili stavať Trať mládeže. 

Činnosť ČSM sa zlepšila na začiatku 60. ro-
kov, keď sa do jeho činnosti viac zapájali miest-
ni učitelia. Tí s mládežou nacvičovali divadel-
né hry a v priestoroch osvetovej besedy v zime 
usporadúvali čajové odpoludnia. Predsedníč-
kou bola Mária Pisarčíková.32

30 A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 51.
31  Spracované podľa písomného materiálu od Juraja 

Peštu, ktorý vlastní čiastočný archív divadelného 
krúžku.

32  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 166.

Spišskobeliansky divadelný súbor. Archív Margity Nebusovej
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V r. 1970 vznikol vo vtedajšom socialistickom 
Československu Socialistický zväz mládeže (SZM). 
Nadväzoval na činnosť ČSM. V Spišskej Belej bol 
18. júna 1970 zvolaný prípravný výbor, ktorý za-
ložil v meste pobočku SZM. Predsedom tohto 
výboru bol Vincent Vadovský a tajomníkom Du-
šan Fried. Vedúcim ideovo-výchovného úseku sa 
stal Stanislav Tomaško, pokladníčkou Anna Mu-
chová a členmi výboru Anna Grotkovská, Ján 
Krupjak, Emília Tomašková, Jozef Vojčík a Ján 
Vaverčák. Prvá členská schôdza sa uskutočnila 
4. septembra 1970 za účasti 70 mladých ľudí. Do 
SZM vstúpilo 40 ľudí. Ich prvou praktickou ak-
ciou bola úprava parku na Leninovej ulici.

Pri SZM vznikli rôzne krúžky, napr. divadel-
ný, recitačný, športovo-turistický a fotografický. 
Najaktívnejšie si počínali členovia recitačného 
a divadelného krúžku. Recitačný krúžok pri-
pravil v novembri 1970 pásmo poézie od soviet-
skych autorov k Mesiacu ČSSP. Divadelný krú-
žok nacvičil hru od Ferka Urbánka Pani richtárka, 
ktorá mala premiéru v januári 1971. Réžiu mali 
D. Fried a J. Lorenčík. Najaktívnejšími členmi 
divadelného krúžku boli J. Čížik, M. Čížiková, 
N. Glovová, J. Michaleková, M. Porubovič, E. Si-
manová, J. Vaverčák, V. Vaverčáková, V. Va-
dovský a M. Voščeková. V zimnom období boli 
u mládeže obľúbené tzv. piatkové večery. Uspo-
radúvali plesy a dávali si rôzne záväzky k výro-
čiam komunistických sviatkov. V 70. rokoch pat-
rili medzi aktívnych členov SZM v Spišskej Belej 
A. Gancarčíková, M. Girgaschová, A. Krupjako-
vá, S. Pavlarčík, A. Ovčáková, V. Paciga, M. Poru-
bovič a J. Vaverčák. SZM v Spišskej Belej praco-
val až do spoločenských zmien v r. 1989.

Červený kríž

Spoločenskou organizáciou s dlhodobou tradí-
ciou bol Červený kríž. Po r. 1945 nadväzoval na 
činnosť z predchádzajúceho obdobia. V r. 1948 
bola založená miestna skupina Slovenského čer-
veného kríža (MS SČK). Jej predsedníčkou sa sta-
la Mária Stančíková, pôrodná asistentka v Spiš-
skej Belej. Napriek spolitizovaniu činnosti SČK 
mala existencia tejto organizácie veľký význam, 
lebo okrem organizovania povinných osláv no-
vých sviatkov sa jej členovia venovali dôležitej 

osvetovej prednáškovej činnosti v oblasti zdra-
votníctva, organizovali súťaže zdravotníckych 
družín, odbery krvi, pomáhali pri očkovaniach 
proti obrne, asistovali ako zdravotnícka služba 
pri športových podujatiach, formou opatrovateľ-

33  Archív Červeného kríža v Spišskej Belej, Kronika Čes-
koslovenského Červeného kríža v Spišskej Belej, zv. I.

34  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 174.

skej služby sa starali o starých spoluobčanov, no 
organizovali i tanečné zábavy a plesy v Belian-
skych kúpeľoch.

V r. 1953 vznikla zdravotnícka družina miest-
nej skupiny Slovenského červeného kríža (ZD 
MS SČK). Prvou veliteľkou tejto ZD bola Mária 
Gemzová. Jej pokračovateľkami boli Ema Hor-
ničáková, Ištocyová, Mária Vizinová (od r. 1968). 
Medzi prvé aktívne členky patrili Mláková, Má-
ria Pavličková, Baniasová, Matiašovská, Janka 
Zohnová.33 

Miestny kronikár pochválil organizáciu SČK 
v r. 1963 za všestrannú činnosť. Jej členky sa veno-
vali doškoľovaniu zdravotníckej skupiny na úse-
ku hygieny a protiepidemickej starostlivosti, po-
máhali v starostlivosti o matku a dieťa, asistovali 
pri očkovaní, starali sa o dorast SČK v miestnych 
školách, prispievali k dobrovoľnému darcovstvu 
krvi, osvetovými prednáškami bojovali proti al-
koholizmu a fajčeniu, pripravili prednášky o cho-
robe srdca a ciev a venovali sa tiež spoločenské-
mu rastu Rómov, bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a starostlivosti o invalidov a osoby so 
zníženou pracovnou schopnosťou.34 

V 70. a 80. rokoch predsedníčkami miest-
nej skupiny ČSČK boli Ema Horničáková 
a Magdaléna Mazureková a členkami V. Plučin-
ská, G. Tomalová, M. Vizinová, Ľ. Ksiažiková, 
M. Knieznerová, H. Girgašová, Anna Muchová 
ml. a M. Mazureková. Ich činnosť pokračovala 
po r. 1989 už v demokratických pomeroch ako 
pobočky Slovenského Červeného kríža.

Členky Červeného kríža v Spišskej Belej na okresnej súťaži  
v roku 1980. Archív SČK v Spišskej Belej
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Matica slovenská

V r. 1968 boli oživené snahy o obnovenie čin-
nosti Matice slovenskej (MS) v Spišskej Belej. 
V apríli 1972 predložili členovia obnoveného 
miestneho odboru MS Rade MsNV v Spišskej 
Belej na schválenie návrh členov výboru miest-
neho odboru. Členmi boli Pavel Bizub, Ján Gur-
ník, Rudolf Lendacký, Juraj Pešta, Jozef Pieščák, 
Jozef Jirásek, MUDr. František Ježík, Martin Pi-
toňák, Alexander Fried, Oto Kňazovický a Mi-
chal Griger. Boli to všetko osobnosti mesta, kto-
ré sa najviac angažovali v kultúrnej, vzdelávacej 
a osvetovej činnosti. Bolo veľkou škodou, že pod 
vplyvom spoločenských a politických udalostí 
Matica slovenská upadla do nemilosti, a preto aj 
jej miestny odbor v Spišskej Belej čoskoro pre-
stal vykonávať činnosť.

Jaskyniari

V súčasnosti si aktívne počínajú členovia Jas-
kyniarskej skupiny Spišská Belá, ktorí pracujú na 
prieskume, výskume a dokumentácii jaskýň 
a krasových javov, najmä však Belianskej jasky-
ne. História tejto speleologickej skupiny sa začala 
písať v r. 1955, keď z iniciatívy Jozefa Jiráska (od 
októbra 1954 bol správcom Belianskej jaskyne po 
Hane Hlásnej) vznikol Speleologický krúžok, kto-
rý mal pri založení osem členov.35 Tí nadviazali 
kontakty s poľskými speleológmi, ktorí pod ve-
dením Dr. Kowalského uskutočnili v marci 1955 
rozsiahly prieskum v Belianskej jaskyni v časti 
Zrútený dóm a v priepasti Peklo. Spolupracovali 
s nimi J. Jirásek, R. Kovalčík a V. Pleva. Skúmali 
i život netopierov v Belianskej jaskyni. 

V druhej polovici 50. rokov pokračoval vý-
skum Belianskej jaskyne, keď traja členovia po-
máhali v júli 1956 Dr. Droppovi pri jej zameria-
vaní. V júni 1956 prudký príval povrchových 
vôd značne poškodil betónové chodníky v tejto 
jaskyni a odhadnuté škody boli vtedy vyčíslené 
na 1 500 000 Kčs. V marci 1959 objavili členovia 
pod Veľkým vodopádom nové priestory, ktoré na-
zvali Sieň netopierov, pretože tam bolo veľa napla-
vených kostí netopierov. Vo februári a v augus-
te 1959 objavili J. Strela a J. Jirásek pri nočnom 
prieskume nové priestory v Dome trosiek nad Hla-
dovou priepasťou.36 Začiatkom roka 1960 hosťovali 
na výskume Belianskej jaskyne pracovníci Mú-
zea zemi PAN z Varšavy manželia Wojcikovci, 
ktorí sa za spolupráce J. Jiráska a J. Strelu veno-
vali genéze a sedimentácii Belianskej jaskyne.

Na prelome 50. a 60. rokov nastalo určité 
prechodné obdobie v činnosti Speleologického 
krúžku, činnosť čiastočne ochabla, ale zároveň 
prišli noví členovia Richard Kovalčík, Ján Kasic-
ký, Ján Adamják, Michal Čižik, František Šper-
ka, Slavomil Rusiňák, Jozef Porubovič, Ivan Gor-
ný, František Božek, Dezider Plučinský, Martin 
Pitoňák st. a ml. a Tibor Krigovský. Zo zdravot-
ných dôvodov odišiel z Belianskej jaskyne Jozef 
Jirásek a jej novým správcom sa od 20. decem-
bra 1960 stal Štefan Slodičák. V r. 1961 pokračo-
val výskum v Belianskej jaskyni (hľadali nové 
priestory v okolí Hladovej priepasti a Pekla), ale aj 
v iných lokalitách (Demänovské jaskyne, sondo-
vanie v Hučivej diere a v Kotke). Významným či-
nom bolo zdolanie Veľkého vodopádu (J. Adamják, 
I. Gorný, J. Porubovič, F. Šperka). 

Po r. 1961 začala činnosť Speleologického 
krúžku stagnovať a aj sa prerušila. Oživenie na-
stalo v r. 1967, keď vznikol Jaskyniarsky klub,37 kto-
rý sa postupne rozrástol o nových členov. Skupi-
na v zložení J. Jirásek, Oto Kňazovický, Stanislav 
Pavlarčík, Jozef Krigovský, S. Rusiňák, Vincent 
a Vladimír Vadovský, Jozef Strela a Vladimír 
Fudaly uskutočnila 29. decembra 1969 prieskum 
v Hladovej priepasti. Pribudli noví členovia Jozef 
Fudaly, František Garanič, Štefan Gaži, Ivan An-
dráš, František Kaňa, Vladimír Klein, František 
Michna, Miloslav Ovšonka, Jozef Pichnár, Ján 
Pavlák a Ondrej Vošček.38

V r. 1970 bola založená Slovenská speleologic-
ká spoločnosť so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
a Jaskyniarska skupina zo Spišskej Belej sa sta-
la jej členkou. Spoločnosť sa skladala z viacerých 
oblastných skupín a jaskyniari zo Spišskej Be-
lej patrili do štvrtej oblastnej skupiny pre úze-
mie Vysokých Tatier a Pienin. V r. 1970 urobili 
21 prieskumných akcií, pričom najintenzívnej-
šie pracovali v masíve Pálenice na lokalite Hliny, 
kde objavili 40 m dlhú jaskynnú chodbu.39

35  Tamže, s. 97 – 98. V kronike je síce uvedený počet 8 
zakladajúcich členov, ale súčasný vedúci Jaskyniar-
skej skupiny Spišská Belá Vladimír Fulady ich uvá-
dza vo svojom článku z roku 2001 len šesť: Jozefa 
Jiráska, Ota Kňazovického, Stanislava Rexa, Karo-
la Jiráska, Štefana Slodičáka a Karola Čekovského. 
Porov. FUDALY, Vladimír: Speleologický prieskum 
a dokumentácia Belianskej jaskyne Jaskyniarskou 
skupinou Spišská Belá, s. 1. Nepublikovaný článok 
datovaný 14. 11. 2001 v Spišskej Belej. 

36  Ich dĺžka bola až 150 metrov. 
37  PAVLARČÍK, Stanislav: Podzemná ríša Belianskych 

Tatier. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spiš-
skej Belej III. Spišská Belá 1997, s. 49.

38  FUDALY, Vladimír: c. d., s. 1 – 2.
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V r. 1971 pripravil organizačný výbor štvr-
tej oblastnej skupiny v Spišskej Belej pod vede-
ním J. Jiráska jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry 
– Šarpanec, ktorý sa uskutočnil v rámci osláv 700. 
výročia udelenia mestských práv Spišskej Belej 
a 90. výročia objavenia Belianskej jaskyne rodák-
mi zo Spišskej Belej. Na jaskyniarskom týždni sa 
zúčastnilo 126 účastníkov z 20 oblastných sku-

v Slovenskom krase, skúmali lokalitu Pálenica 
– Kotka v Tatranskej Kotline (bratia Jozef a Vla-
dimír Fudalyovci),40 pracovali na prieskume lo-
kalít Suchá a Mokrá diera v povodí Javorinky 
(S. Pavlarčík, F. Michna, J. Miko, J. Pichnár, Š. Ga-
ži, F. Kaňa, V. Vadovský, J. Jirásek),41 vykonali 
prieskum jaskyne na Skalke a jaskýň Jozúfka, 
Aksamitka a v Alabastrovej jaskyni. Najväčším 

39  Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 
1971, č. 1, s. 8 – 9.

40  Podrobnejšie o výskume pozri JIRÁSEK, Jozef: Ob-
jav belanských jaskyniarov. In: Spravodaj Slovenskej 
speleologickej spoločnosti 1971, č. 3, s. 25 – 26.

41  JIRÁSEK, Jozef: Nová jaskyňa v Belanských Tatrách! 
In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 
1973, č. 4, s. 6.

42  Na prieskumnej akcii, keď bola objavená jaskyňa 
Javorinka, sa zúčastnili J. Jirásek, Š. Gaži, F. Kaňa, 
F. Michna, J. Miko, J. Pichnár a V. Vadovský. Pozri 
bližšie FUDALY, Vladimír – PAVLARČÍK, Stanislav 
– VADOVSKÝ, Vladimír: Jaskyňa Javorinka vo Vyso-
kých Tatrách. In: Spravodaj slovenskej speleologickej 
spoločnosti XIV, 1983, č. 1, s. 13.

43  PAVLARČÍK, Stanislav: Belianski jaskyniari hodno-
tili výsledky. In: Tatry, XLII, 2003, č. 2, s. 14.

úspechom bolo objavenie novej jaskyne Javo-
rinky v Javorovej doline v októbri 1973,42 ktorá 
je najväčšou a najhlbšou jaskyňou vo Vysokých 
Tatrách a druhou najhlbšou slovenskou jasky-
ňou vôbec.43 Zdokumentovali jaskyňu Hlina 
v Tatranskej Kotline a krasovú lokalitu Pastierska 
priepasť. V tomto období si vybudovali a upravili 
jaskyniarsku klubovňu v Spišskej Belej. 

Pri príležitosti 100. výročia objavenia Belian-
skej jaskyne usporiadali v auguste 1981 za spo-
lupráce Slovenskej speleologickej spoločnosti 
a Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mi-
kuláši jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry 81, na 
ktorom sa zúčastnilo 106 jaskyniarov z 25 sku-
pín zo Slovenska i Čiech. Pri tejto príležitosti 
pripravili pod vedením svojho vedúceho RNDr. 
Stanislava Pavlarčíka výstavu Belianska jaskyňa 
storočná a dali vytlačiť propagačné plagáty a le-
táky na propagáciu jaskyne počas celého roka 
1981. V rámci tohto okrúhleho výročia inštalo-
vali výstavný panel v chatke pri Belianskej jas-
kyni a v múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici 
inštalovali výstavu o histórii tejto jaskyne. 

pín zo Slovenska, Poľska a Švajčiarska. Pri tejto 
príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa obja-
viteľom jaskyne a 500 návštevníkov sa zúčastnilo 
na slávnostnej prehliadke Belianskej jaskyne.

V prvej polovici 70. rokov robili členovia štvr-
tej oblastnej skupiny výskum krasových javov 
v Tatrách, skúmali Silickú a Plešiveckú planinu 

Koncert dychovej hudby 
v Belianskej jaskyni bol vždy 
veľkým kultúrnym zážitkom 

pre divákov. 
Archív Mestského úradu 

v Spišskej Belej
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V 80. rokoch urobili prieskum v Hladovej prie-
pasti za spolupráce Geologického ústavu Dioný-
za Štúra v Bratislave v rámci hydrogeologického 
výskumu Belianskych Tatier. V r. 1987 urobili 
prieskum Hudobnej siene a priepasti Peklo. 

V r. 1991 si členovia oblastnej skupiny pri-
pomenuli 110. výročie objavenia Belianskej jas-
kyne a cez jaskyniarsky týždeň aj 40. výročie 
jaskyniarstva v Spišskej Belej speleologickým 
večierkom a koncertom reprodukovanej hud-
by v Hudobnej sieni. V r. 1994 sa oblastná skupi-
na č. 4 premenovala na Jaskyniarsku skupinu 
Spišská Belá s riadnym členstvom v Slovenskej 
speleologickej spoločnosti.44 V r. 1995 uskutoč-
nili pracovné exkurzie v časti Objavného vchodu 
a zostup do Hladovej priepasti. V decembri 2000 
skupina v zložení Ing. V. Klein, R. Korál, Ing. 
Ľ. Matuška, RNDr. S. Pavlarčík, J. Leščák, Ľ. Plu-
činský, M. Vitkovský a J. Zibura urobila mera-
nie v časti nad Vysokým dómom a v októbri 2001 
sa uskutočnila 2. etapa zameriavania priestorov 
nad Vstupnou chodbou. Mapové podklady v mier-
ke 500:1 spracoval Ľ. Plučinský a geologické po-
mery, morfologickú charakteristiku zameraných 
priestorov, genézu a sedimentárnu výplň zhod-
notil RNDr. S. Pavlarčík. Týmto zameraním jas-
kyňa dosiahla dĺžku 2790 metrov.45 

V rámci propagácie Belianskej jaskyne uspo-
riadali členovia jaskyniarskej skupiny spolu 
16 hudobných koncertov. Hudobný repertoár 
tvorili skladby dychovej, klasickej vážnej, mo-
dernej hudby a počas koncertu 5. augusta 1995 
hrala ľudová goralská muzika zo Ždiaru. Pre 
verejnosť usporiadala jaskyniarska skupina päť 
výstav k výročiam jaskyne a dvanásť prednášok 
na aktuálnu tému z jaskyniarstva.

Niektorí členovia boli aktívni v osvetovej 
publikačnej činnosti, keď pravidelne prispieva-
li do Spravodaja Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti (vydávalo ho Múzeum slovenského krasu 
v Liptovskom Mikuláši), napr. J. Jirásek, Ing. Jo-
zef Hlaváč, V. Fudaly, RNDr. S. Pavlarčík, V. Va-
dovský, Ľ. Plučinský, František-Jozef Kuľka, 
do Slovenského krasu O. Kňazovický, do časopi-
su Správy slovenských jaskýň RNDr. S. Pavlarčík 
a Ľ. Plučinský.

K 31. decembru 2004 mala Jaskyniarska sku-
pina Spišská Belá 20 členov a 3 čakateľov. Pred-
sedom bol V. Fudaly, tajomníkom Ľ. Plučinský, 
hospodárom a pokladníkom Jozef Leščák, reví-
zorom Igor Michlík, referentom pre ochranu kra-
su Ing. V. Klein, archivárom RNDr. S. Pavlarčík. 
Členmi boli Ján Adamjak, Ľubomír Adamjak, 
R. Koral, Peter Kováčik, Ing. Ľ. Matuška, Marti-

na Vadovská, Milan Vdovjak, Ľubomír Vnenčák, 
Marta Pikovská, Milan Vitkovský, Ján Zibura, 
Rastislav Zalešák, Vladimír Janeček a Zdenka 
Menšíková.46 

Posledným významným podujatím, ktoré 
zorganizovali členovia Jaskyniarskej skupiny 
Spišská Belá, bol 46. jaskyniarsky týždeň Belian-
ske Tatry 2005, ktorý sa uskutočnil v júli 2005. 
Zorganizovali ho pri príležitosti 50. výročia or-
ganizovaného jaskyniarstva v Spišskej Belej 
v chatovej osade Šarpanec. Počas 50-ročnej his-
tórie bol tento jaskyniarsky týždeň v poradí už 
štvrtý, ktorý zorganizovali, a to s medzinárod-
nou účasťou. Organizátori pripravili pre účast-
níkov osem exkurzných lokalít, a to od najmenej 
náročnej povrchovej trasy Prednými Meďodolmi 
až po náročnú návštevu Tristarskej priepasti ale-
bo jaskyne Kamenné oči – Čiernohorský systém.

Miestne záujmové spolky

Miestny Rybársky spolok sa staral o zarybňovanie 
oblastných riek a potokov. Po r. 1948 sa jeho čle-
novia stretávali s mnohými zákazmi loviť ryby, 
najmä zo strany TANAP-u. V r. 1954 zakázal TA-
NAP tomuto spolku loviť v potoku Biela v úse-
ku od elektrickej turbíny v Tatranskej Kotline až 
po prameň rieky.47 Zároveň mali členovia spol-
ku zákaz uskutočňovať odchov plôdikov v ryb-
níkoch pri Limbe a zrušili tiež liaheň rýb v Tat-
ranskej Kotline.48

V r. 1977 sa ukončila výstavba miestneho ryb-
níka. Miestny Rybársky spolok upravil nákladom 
1 600 000 Kčs ťažobnú jamu bývalých Východo-
slovenských tehelní o rozlohe 5 ha na účelovú 
vodnú nádrž a na jeseň 1977 jeho členovia vy-
pustili do tejto nádrže 18 000 pstruhov a okolo 
rybníka vysadili 560 ihličnatých stromov.49 

V 80. rokoch sa spolok premenoval na Miestnu 
organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) 
v Spišskej Belej. V tomto období sa tiež aktívne 
venovali výchove mládeže – pionierov. V r. 1985 
mala táto organizácia 150 členov, z nich bolo 7 

44  PAVLARČÍK, Stanislav: Podzemná ríša Belianskych 
Tatier..., s. 49.

45  FUDALY, Vladimír: c. d., s. 3 – 4.
46  Archív Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá 1951 – 

2004.
47  O tom rozhodol aj súd na pojednávaní 3. marca 

1954. 
48  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 92. 
49  Tamže, s. 342.
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žien a 23 mládežníkov. Svoje revíry zarybňova-
li pstruhmi a do rieky Poprad vysadili 300 kg 
kapra. Na Belianskom potoku v r. 1984 opravili 
spolu 21 kaskád a postavili 15 nových. Pre vlast-
ný odchov lososovitých rýb realizovali výstavbu 
troch odchovných rybníkov na Belianskom poto-
ku. Venovali sa záchrane rýb pri prekladaní ko-
rýt Belianskeho potoka, potoka Biela a pri mlyne 
v Slovenskej Vsi. Pozornosť venovali tiež ochrane 
životného prostredia, najmä ochrane Belianske-
ho potoka pred priemyselným znečisťovaním. 

Členovia MO SRZ veľkou mierou prispeli 
k vytvoreniu príjemného prímestského rekreač-
ného miesta v oblasti rybníkov. Na úseku špor-
tovej činnosti usporadúvali športové preteky 
v love rýb na športovom rybníku v Spišskej Be-
lej a okresné súťaže pod názvom O zlatý blyskáč. 
V r. 1989 zorganizovali oslavy 100. výročia trva-
nia Rybárskeho spolku v Spišskej Belej.

Chovu zvierat, najmä holubov, sa venovali 
v Slovenskom zväze chovateľov (SZCh), ktorý mal 
od r. 1965 svoju pobočku v podobe základnej or-
ganizácie tiež v Spišskej Belej. Patrila pod okres-
nú organizáciu SZCh v Poprade. Prvým predse-
dom bol Emil Majerčák, bývalý predseda MsNV, 
ktorý bol zanieteným chovateľom a dušou zá-
kladnej organizácie. V septembri 1970 vznikol 
miestny klub chovateľov poštových holubov, ktorý 
mal 21 členov. V r. 1974 to bolo už 28 členov, kto-
rí sa starali o 1215 poštových holubov.50

Podmienky pre drobnochov zvierat boli v 60. 
až 80. rokoch vcelku priaznivé, pretože organi-
zovaní členovia dostávali zo štátnych kŕmnych 
fondov zľavnené krmivo a rôzne zmesky pre 
kvalitný chov a veterinárne služby neboli fi-
nančne náročné. Členovia však mohli chovať len 
uznané zvieratá, pričom mali možnosť pravidel-
ne sa zúčastňovať na rôznych výstavách drob-
ných zvierat. 

Počet členov základnej organizácie SZCh 
v Spišskej Belej sa pohyboval od 40 do 50. Ne-
priaznivý zásah do chovateľskej činnosti pri-
niesli spoločenské zmeny v r. 1989, pretože po 
prechode na trhovú ekonomiku boli zrušené 
možnosti odberu zľavnených krmív. Počet členov 
klesol na 8 – 10. V súčasnosti záujem o členstvo 
v tejto organizácii znovu rastie, najmä v radoch 
mladej generácie. Zanietení členovia vytvorili 
podmienky pre organizovanie výstav drobných 
zvierat. Súčasne došlo k odčleneniu miestnej or-
ganizácie chovateľov holubov, ktorá pracuje už 
samostatne.51

Od 70. rokov existoval v Spišskej Belej aj Klub 
dôchodcov, ktorý mal 11-členný výbor (neskôr 15-
-členný výbor) a viac ako 100 členov. Usporadú-
val prednášky, zábavy, spoločenské posedenia, 
autobusové zájazdy, výstavky kvetov a ručných 
prác k MDŽ. Jeho členovia podporovali osirelé 
deti v Detskom domove v Spišskom Štiavniku. 

Osveta a ľudovýchova

Po skončení vojny v r. 1945 existovala v Spišskej 
Belej obecná knižnica a bola obnovená prevádz-
ka miestneho kina Osveta, ktorého správcom bol 
Koloman Dzimko. V druhej polovici 40. rokov 
ho pravidelne navštevovali žiaci miestnych škôl 
v rámci povinných kultúrno-osvetových filmo-
vých predstavení.

Osvetovú školu si zriadili taktiež zamestnan-
ci tabakovej továrne. Šírili v nej ľavicové myšlien-
ky a idey pod rastúcim vplyvom komunistov. 

Dôležitým pre osvetu a informovanosť 
miestnych občanov bol verejný rozhlas, ktorý od 
25. júna 1948 denne o 6.00 hod., 12.30 hod. a 19.00 
hod. šíril správy z Bratislavy a domáce miestne 
informácie. Rozhlas vlastnilo čoraz viac obyva-
teľov Spišskej Belej a zavádzal sa aj do miestnych 
škôl, napr. 29. októbra 1949 ho zaviedli v miest-
nej štátnej meštianskej škole.52

Po Miestnej osvetovej rade, ktorá mala na sta-
rosti kultúrnu a osvetovú prácu a fungovala do 
r. 1953, založila Rada MNV 2. júla 1953 Osvetovú 
besedu (OB). Jej správcom sa stal riaditeľ I. ZDŠ 
Július Dančo a tajomníkom učiteľ I. ZDŠ Oto 
Kňazovický. Hospodárom bol pracovník MNV 
Ján Krejnus a knihovníčkou účtovníčka MNV 
Agnesa Slodičková. 

OB bola hlavným organizátorom kultúrno-
-spoločenského života v meste v 50. rokoch.53 
Pri príprave kultúrnych podujatí spolupracova-
la s miestnymi školami.54 Po vzniku OB v r. 1953 

50  MAJERČÁK, Emil: Ako sa vyvíjal holubársky šport 
v našom meste. In: 65 rokov športu v Spišskej Belej 
1911 – 1976. Spišská Belá 1976, s. 35.

51  O činnosti miestnej organizácie SZCh v Spišskej Be-
lej sme čiastočne čerpali z písomného materiálu sú-
časného podpredsedu tejto organizácie Bohdana 
Trembáča, ktorý je datovaný 30. 9. 2005.

52  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 57.
53  Napr. v r. 1957 Osvetová beseda v Spišskej Belej 

usporiadala spolu 110 kultúrnych a osvetových pod-
ujatí za účasti 29 340 občanov. 

54  Napr. pri oslave 10. výročia oslobodenia v máji 
1955 OB so školami pripravila kultúrnu akadémiu 
v miestnej kinosále a pripravila výstavu Z minulosti 
našej obce. 
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sa začali ozývať hlasy o potrebe postaviť kultúr-
ny dom. Stavba kultúrneho domu sa však vtedy 
nerealizovala.

Na zasadnutí rady a pléna Krajského národ-
ného výboru (KNV) v septembri 1954 hovorili aj 
o nedostatkoch v osvetovej činnosti v Spišskej 
Belej. Kritika sa dotýkala najmä tamojších uči-
teľov. Na učiteľskej porade I. osemročnej stred-

moškolskú činnosť, aby práca učiteľa ako verejného 
pracovníka bola viditeľná a kultúrne pozdvihla obča-
nov obce.“56 

Na základe vyhlášky v Školských zvestiach 
zo dňa 31. mája 1956 a za súhlasu ONV – odbo-
ru školstva a kultúry v Kežmarku zriadil sa pri 
OB kurz hudobnej výchovy.57 Práca OB bola vy-
zdvihnutá i v miestnej obecnej kronike.

55  Tento referát uverejnila Osvetová práca. Okrem iné-
ho v ňom odzneli aj tieto slová: „Je však smutné, že sú 
ešte aj také obce, kde máme desiatky učiteľov, avšak pra-
cujú izolovane od verejného života, od života a práce ob-
čanov. Tak napr. v Spišskej Belej z 26 učiteľov nemá kto 
rozvinúť osvetovú prácu medzi ľudom.“ Osvetová práca, 
IV, č. 20, s. 459.

56  Bolo to konštatovanie, ktoré presne vyjadrovalo po-
krytectvo doby – učitelia síce nesúhlasili, že v kultú-
re a osvete v meste aktívne nepracujú, ale nakoniec 
prijali uznesenie, v ktorom sklonili hlavu a kajúcne 
sľubovali polepšiť sa. V siedmich bodoch konkrétne 
opísali svoje aktivity, ktorými chceli svoju malú ak-
tivitu odčiniť. ŠA LE, pobočka Poprad: ZDŠ SB M ul. 
SB šk. 17, zápisnice z porád 1952 – 1960. 

57 A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 109.

nej školy 22. novembra 1954 sa učitelia vrátili 
k tomuto problému a konštatovali, že „často for-
málny postoj nižších zložiek ľudovej správy ku škole 
a ku kultúrnym zariadeniam hatí iniciatívnu činnosť 
učiteľov.“ Preto tvrdili, že tvrdenie prezentova-
né v koreferáte komisie pre školstvo a kultúru 
na septembrovom zasadnutí KNV nezodpovedá 
skutočnosti.55 Učitelia v diskusii na tejto pora-
de oponovali, že bez nich nie je možná osvetová 
a iná kultúrna činnosť. Tvrdili, že od oslobode-
nia neexistovala v Spišskej Belej kultúrna čin-
nosť, v ktorej by nebol iniciátorom, organizáto-
rom, prednášateľom alebo priamym účastníkom 
učiteľ. Ďalej priznali, že do osvetovej činnosti sa 
niektorí učitelia nezapájali, ale to nemožno gene-
ralizovať na všetkých. Prevažná väčšina učiteľov 
pracovala i mimo školy dobre, a to v straníckych 
funkciách, v masových organizáciách, v ľudovej 
správe a na pôde osvetovej besedy.

Učiteľský zbor I. OSŠ nakoniec v uznesení 
kladne prijal významné zasadnutie rady KNV 
v septembri 1954, najmä uznesenie týkajúce sa 
školstva a osvety. Učiteľský zbor vyhlásil, že 
mnohé kritické slová povedané na adresu učiteľ-
stva „si osvojí a premietne na svoju učiteľskú i mi-

Verejnosť kladne hodnotila najmä prácu Čer-
veného kríža a jeho zdravotnej osvetovej činnos-
ti. Ohlas mal tiež výšivkársky kurz, kurz peče-
nia, ako aj kurz varenia pre mužov. Na zábavách 
a veseliciach v meste sa v tomto roku zúčastnilo 
do 5000 ľudí.

OB zostala hlavným kultúrno-osvetovým za-
riadením taktiež v 60. a 70. rokoch. Organizova-
la prednáškovú činnosť a záujmovú prácu v rôz-
nych krúžkoch. V r. 1966 asistovala priamo či 

Účastníčky kurzu varenia.  
Archív Mestského úradu 
v Spišskej Belej
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nepriamo na 257 kultúrnych podujatiach v mes-
te, ktoré navštívilo 22 875 občanov.58 Vedúcim 
OB v 60. rokoch bol Stanislav Tomaško. Spolu 
s vedúcou knižnice Žofiou Peštovou sa venova-
li mládeži a snažili sa ju podchytiť prostredníc-
tvom ochotníckeho divadla.59 

V máji 1978 zriadili pri MsNV v Spišskej Be-
lej Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS), ktoré 

sede. Vtedy knižnicu viedla Ž. Peštová, ktorá 
mala na starosti aj OB. Postupne v 60. rokoch sa 
v knižnici zlepšovalo usporiadanie kníh, ktoré 
začali byť uskladňované podľa knihovníckych 
pravidiel, teda podľa tematických skupín a od-
borov. Od r. 1965 Ž. Peštová začala viesť knižni-
cu na plný celodenný úväzok, keď vykonávala 
výpožičnú službu a poskytovala metodickú po-

58  Vydarená bola najmä ľudová akadémia, ktorú tvori-
lo 40 osvetových prednášok zakončených spoločnou 
exkurziou účastníkov v závode Chemosvit vo Svite 
a v observatóriu na Skalnatom Plese. Pozri Obecná 
kronika obce Spišská Belá, s. 195.

59  MICHNICA, Jozef: Zoberte si príklad. In: Východo-
slovenské noviny, 22. 1. 1969.

60 A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 365.
61  Tamže, s. 150.
62  JANUSOVÁ, Eva: Mestská knižnica v Spišskej Belej. 

In: GRIGER, Michal: Z minulosti Spišskej Belej III. 
Spišská Belá 1997, s. 43.

63  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 376. 

Zrekonštruovaná budova 
Múzea J. M. Petzvala. 

Archív Mestského úradu 
v Spišskej Belej

nahradilo OB. Jeho vedúcim bol Michal Oksoš.60 
V 80. rokoch ho premenovali na Mestské kultúr-
ne stredisko (MsKS) a bolo orgánom MsNV a vo 
svojej činnosti postupovalo podľa Jednotného 
plánu kultúrno-výchovnej činnosti (JP KVČ). 
V apríli 1984 sa presťahovalo do vlastnej budovy 
na Hviezdoslavovej ulici.

V miestnej ľudovej knižnici (knižnici osveto-
vej besedy) pracoval učiteľ Ján Novák. 9. 11. 1960 
bol schválený nový organizačný poriadok kniž-
nice OB.61 V r. 1961 sa knižnica presťahovala do 
bývalého domovníckeho domu v osvetovej be-

moc pri kultúrno-literárnych podujatiach. V ro-
ku 1969 sa Miestna ľudová knižnica premenovala 
na Mestskú ľudovú knižnicu (MsĽK). 1. októbra 
1970 sa táto knižnica stala strediskovou pre obce 
Krížová Ves, Bušovce, Toporec, Holumnica, Jur-
ské, Ihľany, Podhorany a Strážky. Knižnica sa 
stala vyhľadávaným kultúrnym miestom pre 
mládež i dospelých. Jej umiestnenie v dôsledku 
nárastu počtu výtlačkov kníh už nevyhovovalo, 
veď kým v r. 1961 mala knižnica 3222 zväzkov, 
259 čitateľov a 14 126 výpožičiek, v r. 1970 to už 
bolo 8772 zväzkov, 610 čitateľov a 16 064 výpo-
žičiek,62 v r. 1978 až 19 461 zväzkov a 1556 čita-
teľov. Väčšinu knižného fondu knižnice tvorila 
beletria (11 668 zväzkov v r. 1979) a zábavná li-
teratúra pre mládež (6476 zväzkov v r. 1979).63 
V r. 1985 už evidovali 50 365 zväzkov, z toho 
v MsĽK v Spišskej Belej bolo 24 894, zvyšok pri-
padal na jej pobočky v okolitých dedinách.

V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa v MsĽK sna-
žili zavádzať kolektívne formy práce, v snahe 
podchytiť miestne rómske deti a rozšíriť rady 
čitateľov medzi učňovskou mládežou. Začala sa 
budovať stredisková knižničná technika a po-
kračovalo sa v profesionalizácii knižnice po 
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všetkých stránkach. V r. 1975 knižnica získala 
nové priestory a jej vybavenie, okrem čitárne, 
bolo vyhovujúce. V r. 1976 MsĽK bola príspev-
kovou organizáciou MsNV a za svoju činnosť 
získala titul Vzorná ľudová knižnica od Minister-
stva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. 
V r. 1981 boli k strediskovej knižnici v Spišskej 
Belej pričlenené knižnice v Jurskom, Ihľanoch, 
Holumnici a Toporci. Na ZDŠ na Moskovskej 
ulici zriadili pobočku MsĽK s počtom 1800 
zväzkov kníh (zrušená bola v r. 1992). 

V 80. rokoch sa rozvinula spolupráca s ma-
terskými a základnými školami a osobitnou 
školou. Knižnica organizovala hodiny infor-
mačnej výchovy, pravidelné kultúrne poduja-
tia pre deti a mládež a besedy so spisovateľmi. 
V každej knižnici obvodu založili Kútik regionál-
nej literatúry a budovali miestnu regionálnu kar-
totéku z výstrižkov Pražskej informačnej služby. 
Pri knižnici fungoval v tomto období už vyššie 
spomínaný Divadelný krúžok miestnej organi-
zácie SZM.

Po spoločenských zmenách v r. 1989 sa roz-
padol strediskový systém a ľudové knižnice sa 
integrovali do miestnych a mestských kultúr-
nych stredísk. Mestská knižnica v Spišskej Belej 
bola súčasťou MsKS do 30. apríla 1991. Od 1. má-
ja 1991 sa stala samostatným oddelením MsÚ 
v Spišskej Belej.64 V rokoch 1992 – 1994 pracov-
níčky knižnice aktualizovali knižný fond a vy-
radili multiplikáty, čím došlo k poklesu počtu 
zväzkov. V posledných rokoch zaviedli počí-
tačové systémy a programy do knižničnej prá-
ce, aby skvalitnili služby pre občanov. Zároveň 
však pod vplyvom moderných informačných 
a digitálnych technológií u mládeže poklesol 
záujem o klasické čítanie, a tým klesol aj počet 
čitateľov knižnice. 

Okrem tejto mestskej existovali i ďalšie kniž-
nice, napr. pri tabakovom závode, pri Rašelino-
vých závodoch, pri štátnom majetku, pri Druž-
stve umeleckej výroby Javorina a pri JRD Tatry 
Spišská Belá. Po prevrate v r. 1989 začali dopl-
ňovať starú katolícku farskú knižnicu. Na Evan-
jelickom a. v. farskom úrade v Spišskej Belej je 
nekatalogizovaná knižnica so vzácnou nábo-
ženskou a historickou literatúrou. Súkromná 
knižnica kanonika Jozefa Vojtasa bola venovaná 
Matici slovenskej v Martine.

Novú kroniku Spišskej Belej, v poradí druhú, 
založili až 1. januára 1962. Kronikárom bol učiteľ 
Július Dančo až do 12. marca 1975, keď po dlhšej 
chorobe zomrel. Po ňom sa stal obecným kroni-
károm učiteľ Oto Kňazovický,65 ktorý bol od r. 

1976 na dôchodku. Kňazovický písal kroniku do 
r. 1983,66 po ňom ju prevzal Michal Griger. 

Záslužným činom z hľadiska osvety a infor-
movanosti občanov bolo vydávanie miestnych 
novín pod názvom Belanské noviny. Spočiatku, 
v r. 1963, boli vydávané svojpomocne a redakč-
nú radu tvorili Juraj Pešta, Viktor Pisarčík a Ri-
chard Kovalčík.67 Čoskoro však zanikli. 

Na začiatku 60. rokov vznikol prípravný vý-
bor pre založenie pamätnej izby J. M. Petzvala. 
Na čele výboru stál učiteľ Oto Kňazovický a po-
máhali mu J. Jirásek, J. Dančo a E. Trembáč. Na 
tieto aktivity nadväzovali snahy o založenie 
múzea venovaného životu a dielu J. M. Petzvala. 
Rada MNV v Spišskej Belej 24. apríla 1962 pre-
rokovala a schválila zriaďovaciu listinu Múzea 
J. M. Petzvala. V prípravnom výbore pre zria-
denie múzea okrem vedúceho O. Kňazovické-
ho pracovali prof. Rudolf Skopec z Priemyselnej 
grafickej školy v Prahe, Dr. Miroslav Malík, pra-
covník Národného technického múzea v Prahe, 
Juraj Osvald a E. Sabol, pracovníci Technické-
ho múzea v Košiciach, Emil Majerčák, predseda 
MNV v Spišskej Belej, Dušan Burica, architekt zo 
Spišskej Belej, a Jozef Jirásek za Domovú správu 
v Spišskej Belej.68 Múzeum J. M. Petzvala bolo 
slávnostne otvorené 2. júla 1964.69 Pri otvorení 
malo štyri expozície: v prvej bola inštalovaná fo-
tografická optika z obdobia pred Petzvalom a jej 
predstavitelia vrátane chemického vývoja, dru-
há približovala osobnosť J. M. Petzvala a jeho 
dielo, tretia sa snažila ukázať Petzvalov vplyv 
na rozvoj fotografickej techniky (vrátane porov-
návacieho materiálu) a v štvrtej boli naištalova-
né ukážky fotografických prístrojov v porovna-
ní Petzvalovej doby s obdobím prvej polovice 60. 
rokov a v súvislosti s tým boli použité doklady 
o vývoji fotografického zobrazovania.70

Dňa 30. januára 1966 bola pred Petzvalovým 
múzeom, o ktoré bol veľký záujem tak u sloven-
ských, ako aj u zahraničných návštevníkov, od-
halená busta J. M. Petzvala. Jej autorom bol aka-
demický sochár z Košíc Vojtech Lőffler.71 

64  JANUSOVÁ, Eva: c. d., s. 44.
65  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 46.
66  Zomrel 3. septembra 1984.
67  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 171. 
68  Tamže, s. 160.
69  V obecnej kronike Spišskej Belej sa na s. 170 – 171 

uvádza, že Petzvalovo múzeum bolo otvorené už 
roku 1963. 

70  BUTKOVIČ, Štefan: Múzeum J. M. Petzvala v Spiš-
skej Belej otvorené. In: Vlastivedný časopis, XIII, 
1964, č. 4, s. 180.
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Dôležitou súčasťou osvetových a kultúrnych 
zámerov v meste bolo miestne kino Osveta. Napr. 
v r. 1979 v ňom premietli 413 filmov, z toho bolo 
70 % filmov zo ZSSR a ďalšie boli väčšinou zo so-
cialistických krajín. 

Množstvo kultúrnych podujatí sa uskutoč-
nilo pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia 
mestských práv Spišskej Belej v r. 1971. Pri tej-
to príležitosti bol vydaný vlastivedný zborník 
Spišská Belá – 700 rokov od udelenia mestských práv. 
Jeho zostavovateľom bol Michal Griger. 

 

Zdravotníctvo

Belianske kúpele boli 31. marca 1948 ponúknuté 
povereníctvu zdravotníctva a Ústrediu Sloven-
skej odborovej rady a na ich mieste sa malo vy-
tvoriť rekreačné stredisko.72

V r. 1973 pôsobili v Spišskej Belej piati lekári, 
v r. 1974 už siedmi. V r. 1978 chceli zriadiť zub-
nú ambulanciu pre žiakov v ZDŠ na Moskovskej 
ulici.

Zdravotnícke služby boli na konci 70. rokov 
zabezpečované dvoma obvodnými lekármi, 
dvoma detskými ambulanciami, jednou gyne-
kologickou ambulanciou a troma zubnými am-
bulanciami.

Lekári v r. 1980: MUDr. M. Slavkovský (zdra-
votná sestra V. Potočná) pracoval v zubnej am-
bulancii; MUDr. Slavkovská tiež v zubnej am-
bulancii, MUDr. Tokárová – detská ambulancia, 
MUDr. Ježíková – detská ambulancia, I. obvod 
– lekár MUDr. Pjontek, od r. 1981 MUDr. On-
drušová; II. obvod – MUDr. Laurinc, po ňom 
MUDr. Ogurčáková; gynekologická ambulancia 
– MUDr. Dovala.73 Ambulancie boli v nevyho-
vujúcich priestoroch a boli terčom častej kritiky 
občanov. V r. 1980 sa začalo s výstavbou obvod-
ného zdravotného strediska.

V r. 1981 pracovalo 8 lekárov, z ďalších mô-
žeme uviesť MUDr. Kucharskú, ktorá pracova-
la v školskej ambulancii, a MUDr. Kochanovú 
v detskej ambulancii.

Od r. 1982 pracovala v prvej detskej ambu-
lancii MUDr. E. Bachratá (zdravotné sestry Je-
žíková a Adamjáková), v druhej detskej ambu-
lancii MUDr. M. Ondrášková (sestry Hozzová, 
Fiamčíková).

Lekári v r. 1984: I. obvod – MUDr. Popovi-
čová, II. obvod – MUDr. Pavol Andil; I. obvod 
detská ambulancia – MUDr Ondrášková; II. ob-
vod detská ambulancia – MUDr. Glatzová; I. ob-
vod zubná ambulancia – MUDr. Slavkovský, II. 
obvod zubná ambulancia – MUDr. Slavkovská; 
školská zubná ambulancia – MUDr. Bizubová; 
gynekologická ambulancia – MUDr. Dovala.74 
Po r. 1989 začali postupne vznikať súkromné 
ambulancie lekárov. 

Športové aktivity

Šport sa v Spišskej Belej po r. 1945 naďalej roz-
víjal v amatérskej rovine v športovom klube Tat-
ran, neskoršie Sokol a TJ Slavoj a potom v miest-
nych školách.

Športový klub Tatran vznikol 10. februára 
1946. Majetok zakázaných a rozpustených spol-
kov a organizácií, ako bola Hlinkova mládež, 
Hlinkova garda, TJ Orol a nemecký Turnverein, 
bol skonfiškovaný a daný do užívania Tatranu. 
Priaznivci športu vybudovali po r. 1945 nové fut-
balové ihrisko za cintorínom. Obnovená bola tiež 
tribúna a za pomoci MNV zriadili šatňu. Neskôr 
Tatran premenovali na Sokol, čo sa udialo pod-
ľa rozhodnutia akčného výboru Východosloven-
skej župy Košice dňa 27. októbra 1948.75 Pod tým-
to názvom športový klub fungoval do r. 1952, 
keď v zmysle zákona č. 72/1952 o zjednotení čes-
koslovenskej telovýchovy na dobrovoľnú telový-
chovnú organizáciu členovia Sokola zmenili ná-
zov športového klubu na telovýchovnú jednotu 
Slavoj. Pod týmto názvom existuje doteraz. 

Na konci 40. rokov šport v Spišskej Belej stag-
noval. K určitému oživeniu došlo na konci r. 1950, 
keď sa športovým funkcionárom stal miestny le-
kár MUDr. František Ježík. Predsedom TJ Sokol 
bol Ľudovít Fodor a po premenovaní Sokola na 
Slavoj bol jeho predsedom od r. 1954 Pavol Gor-
ný. V 50. rokoch pribudli športové odvetvia, ale 
stále chýbali podmienky na športovanie v zim-
nom období (absentovala telocvičňa i odborní 
tréneri). 

Najviac rozvinutým športovým odvetvím 
bol futbal, ktorý mal najdlhšiu i najbohatšiu tra-
díciu. Úspech zaznamenal v r. 1946, keď spišsko-
belianski futbalisti zvíťazili v I. A triede a hrali 

71  JANOTA, D.: Rodák zo Spišskej Belej – Zabudnutý 
génius. In: Ľud, 1. 2. 1966. V obecnej kronike sa ne-
správne uvádza, že Petzvalova busta bola odhalená 
na začiatku roku 1965. Porovnaj A MÚ SB: Obecná 
kronika obce Spišská Belá, s. 182.

72  A MÚ SB: Obecná kronika obce Spišská Belá, s. 48.
73  Tamže, s. 381.
74  Tamže, s. 476.
75  Tamže, s. 53.
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kvalifikáciu o postup do vyššej súťaže – diví-
zie. V tejto kvalifikácii skončili na treťom mies-
te a nepostúpili. V nasledujúcom období hrávali 
so striedavými úspechmi, zostúpili tiež do niž-
šej súťaže. V 60. rokoch hrávali v I. triede kraj-
skej súťaže a v okresnej súťaži. V r. 1968 postú-
pili na dve sezóny z okresnej súťaže a od r. 1970 
do r. 1978 hrali v II. triede. V 80. rokoch (1980 – 

76  GARANIČ, Mikuláš: Slavoj Spišská Belá. 90 rokov. 
1911 – 2001. Spišská Belá 2001, s. 10. 

Futbalisti – dorastenci zaznamenali najväčší 
úspech v sezóne 1961/1962, keď hrali krajskú sú-
ťaž. V r. 1983 – 1998 hrali I. triedu krajskej súťa-
že. Žiaci hrávali v 70. a 80. rokoch majstrovstvá 
okresu Poprad a z krajskej súťaže boli odhlásení 
pre nedostatok finančných prostriedkov. Starší 
žiaci v rokoch 1990 – 1998 účinkovali v krajskej 
súťaži. V 90. rokoch bolo vytvorené aj družstvo 

1988) boli účastníkmi II. triedy okresnej súťaže. 
V r. 1988 vyhrali „B“ skupinu II. triedy a v kva-
lifikačnom zápase o postup do I. triedy prehra-
li s futbalistami z Matejoviec. Po 21 rokoch v sú-
ťažnej sezóne 1991/1992 konečne postúpili do 
I. B triedy Východoslovenského kraja, keď zvíťa-
zili pred Vernárom. Trénerom bol vtedy Klement 
Milaňák. V ďalšom ročníku 1992/1993 postúpili 
do I. A triedy, no v r. 1994 došlo k reorganizácii 
futbalových súťaží. Bola vytvorená len I. trieda, 
ktorá sa v r. 1996 premenila na V. ligu. V nej fut-
balisti zo Spišskej Belej zotrvali len jeden rok 
v ročníku 1996/1997. Družstvo mužov sa v dô-
sledku poklesu formy a nedostatku finančných 
prostriedkov vrátilo do nižšej II. triedy okresnej 
súťaže. V okresnej súťaži štartovali aj v rokoch 
1986 – 1988 futbalisti výrobného družstva Javo-
rina ako „B“ družstvo Slavoja.76 

mladších žiakov (súťažili v ročníkoch 1991 – 1995 
a 1999 – 2000), ktoré hralo okresnú súťaž.

Vo futbale okrem majstrovských súťaží kaž-
doročne organizovali futbalový turnaj o putov-
ný pohár MsNV, ktorý mal aj medzinárodnú 
účasť. Prvý ročník sa uskutočnil v r. 1967 a jeho 
víťazom sa stal ligový dorastenecký oddiel Spar-
ta Upice. Na druhom mieste sa umiestnili do-
máci futbalisti TJ Slavoj Spišská Belá. V druhom 
ročníku bolo poradie na prvých miestach opač-
né. V treťom ročníku v r. 1969 zvíťazil futbalový 
klub SC Dózsa Eger z Maďarska pred Tatranom 
Ľubica, Slavojom Spišská Belá a TJ Jednotou 
Kežmarok.77

Víťaz turnaja „A“ TJ Slavoj: vľavo predseda MsNV Emil Majerčák, vpravo predseda TJ Mikuláš Garanič; 
Futbalové družstvo žiakov v šk. roku 1981/82; Šachový turnaj Sp. Belá (1. a 2. septembra 1979); 

Volejbalový turnaj 27. januára 1979. Archív TJ Slavoj Spišská Belá
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Volejbal sa hrával od r. 1940 v Belianskych 
kúpeľoch. Volejbalový oddiel vznikol až r. 1953, 
keď došlo k reorganizácii TJ Slavoj. Hneď v pr-
vých rokoch oddiel zaznamenal úspechy, lebo 
už r. 1956 sa prebojoval na prvé miesto vo Výcho-
doslovenskom kraji. V 60. rokoch volejbalisti pod 
vedením Z. Poruboviča súťažili v okresnej súťa-
ži. V krajskej súťaži hrali v rokoch 1968 – 1978. Po 
rokoch úpadku sa znova prebojovali do krajskej 
súťaže v r. 1985, neskôr do krajských majstrov-
stiev. V súťažnom ročníku 1991/1992 postúpilo 
mužské volejbalové družstvo do II. slovenskej 
ligy, kde hralo dve sezóny.78 Dôležitá bola vý-
chova mladých hráčov na školách, o čo sa zaslú-
žil učiteľ Ján Klokoč, ktorý trénoval aj dospelých. 
Volejbal sa hrával najmä na ZDŠ na Moskovskej 
ulici. Zo žiackeho oddielu sa vytvorilo družstvo 
dorastencov, ktoré hrávalo majstrovské súťaže 
v rámci okresu. V rokoch 1970 – 1978 hrali muži 
v krajských majstrovstvách I. triedy.79

Športový i spoločenský význam mal volejba-
lový turnaj Pohár Spiša, na ktorom sa pravidel-
ne od r. 1971 stretávali spišskobelianski volejba-
listi s kolegami z Kremnej (Krempach) z Poľska. 
Úspešný a populárny bol aj volejbalový turnaj 
O putovný pohár MsNV, ktorý sa začal hrávať pri 
príležitosti 700. výročia udelenia mestských práv 
Spišskej Belej v r. 1971. Volejbalisti TJ Slavoj Spiš-
ská Belá na ňom zvíťazili v r. 1979, 1988 a 1989.

Po r. 1990 volejbal upadol pre nedostatok fi-
nančných prostriedkov. Volejbalový oddiel odo-
hral v sezóne 1993/1994 poslednýkrát súťaž 
v III. lige. Ďalej sa volejbal hral len rekreačne, no 
v r. 1999 sa začal organizovať nový turnaj West 
Belá Cup. V septembri 2000 sa volejbalisti zo Spiš-
skej Belej zúčastnili na turnaji o Pohár Požehnania 
leta 2000 v Novom Sandeci v Poľsku a v novem-
bri 2000 tiež v tomto poľskom meste na turnaji 
o Pohár 82 rokov nezávislosti Poľska.80 

Hádzaná sa začala hrávať na ZDŠ na Moskov-
skej ulici v r. 1969, keď učiteľ Ondrej Merkovský 
založil dievčenské hádzanárske družstvo a pri-
hlásil ho i do okresnej súťaže. Dievčatá hneď 
v úvodnom ročníku zvíťazili a v ďalších rokoch 
boli v okrese Poprad najlepšie, preto reprezen-
tovali mesto Spišská Belá i okres Poprad v kraj-
ských majstrovstvách. Úspechy podnietili väčší 
záujem o hádzanú. V ročníku 1974/1975 mala TJ 
Slavoj prihlásené do súťaže až tri dievčenské há-
dzanárske družstvá (dve žiacke a jedno doras-
tenecké). Najúspešnejšie boli dorastenky, ktoré 
zvíťazili v krajskej súťaži a postúpili do II. celo-
slovenskej ligy. Najväčší úspech dosiahli v marci 
1976, keď sa v súťaži o Slovenský pohár umiestni-
li na 3. mieste za prvoligovými družstvami VSŽ 
Košice a Lokomotíva Prešov. Najúspešnejšou 
strelkyňou v tejto pohárovej súťaži bola hráčka 
TJ Slavoj Spišská Belá Vlasta Pajgertová. 

Významnou kapitolou v činnosti hádzanár-
skeho oddielu boli majstrovstvá Slovenska v há-
dzanej žiačok, ktoré sa uskutočnili v Spišskej Be-
lej 15. a 16. júna 1974.81 Na týchto majstrovstvách 
zvíťazilo družstvo Makyty Námestovo.

Hádzanárske družstvá zo Spišskej Belej sa 
zúčastňovali aj na rôznych turnajoch. Vyhrali 
putovný pohár DPaM v Kežmarku, ďalej putov-
ný pohár TJ Slavoj, zvíťazili v turnaji Februáro-
vého víťazstva v r. 1972. Hádzanársky oddiel TJ 
Slavoj získal v r. 1975 titul Vzorný kolektív mládeže. 
Úspechy dosiahli aj žiačky v krajskej súťaži a na 
žiackych majstrovstvách Slovenska v hádzanej 
v r. 1975 v Bratislave sa umiestnili na 3. mies-
te.82 Po odchode učiteľa Merkovského začal ten-
to šport v Spišskej Belej upadať, až nakoniec v r. 
1979 sa prestal hrávať úplne.

Basketbalový oddiel vznikol v r. 1967. Najväč-
šie úspechy zaznamenalo toto športové odvet-
vie v 70. rokoch. Basketbal sa rozvíjal v školách 
medzi žiakmi, keď v r. 1970 existovalo už druž-
stvo žiakov i žiačok.83 Zásluhu na rozvoji žiacke-
ho basketbalu mal učiteľ Milan Košický na ZDŠ 
na Leninovej ulici. V 70. rokoch sa organizovali 
viaceré žiacke basketbalové turnaje. 

V r. 1977 bol založený oddiel stolného teni-
su. Jeho zakladateľom bol vedúci oddielu, tréner 
i hráč Ondrej Susa. Zo začiatku stolní tenisti hra-
li okresnú súťaž a po víťazstve v nej sa zapojili 
do krajskej súťaže vo Východoslovenskom kra-
ji, kde v ročníku 1979/1980 skončili na 7. mies-
te. V nasledujúcich rokoch sa postupne dostali 
do krajských majstrovstiev a potom do II. diví-
zie. Oporou družstva stolných tenistov bol Jozef 
Nebus. 

77  PEŠTA, Juraj: Zo športového života v meste. Spišská 
Belá 1973, s. 7.

78  GARANIČ, Mikuláš: c. d., s. 13.
79  GARANIČ, Mikuláš – PEŠTA, Juraj: 75 rokov športu 

v Spišskej Belej 1911 – 1986. Spišská Belá 1986, s. 10 
– 11. 

80  GARANIČ, Mikuláš: Slavoj Spišská Belá. 90 rokov..., 
s. 14.

81  Pri príležitosti týchto majstrovstiev vyšla tlačou bro-
žúra Majstrovstvá Slovenskej socialistickej republi-
ky v hádzanej žiačok. Spišská Belá 15. a 16. júna 1974. 
Spišská Belá 1974.

82  GARANIČ, Mikuláš – PEŠTA, Juraj: c. d., s. 14. 
83  PEŠTA, Juraj: Zo športového života v meste. Spišská 

Belá 1973, s. 8.
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Po úspešných vystúpeniach „A“ družstva 
založili tiež „B“ družstvo, ktoré úspešne hralo 
v okresných súťažiach a v III. divízii. Úspechy 
dospelých hráčov viedli v súťažnom ročníku 
1983/1984 k vytvoreniu dvoch žiackych druž-
stiev. Jedno z nich dokonca vyhralo okresnú sú-
ťaž a bojovalo o postup do vyššej krajskej súťaže. 
Z turnajov môžeme uviesť Májový turnaj v stol-
nom tenise o putovný pohár predsedu MsNV 
v Spišskej Belej, na ktorom sa zúčastňovali kva-
litní prvoligoví hráči.84

Stolnotenisový oddiel patril medzi najagilnej-
šie a bol odmenený titulom Vzorný oddiel. Aj po 
r. 1989 sa podarilo udržať patričnú úroveň stol-
ného tenisu v Spišskej Belej. „A“ družstvo mu-
žov hrávalo stále v II. divízii v skupine A a „B“ 
družstvo zostalo hrávať v III. divízii. Po odcho-
de O. Susu a J. Nebusa začal stolnotenisový od-
diel upadať a v súťažnom ročníku 1997/1998 už 
súťažilo len jedno družstvo mužov (vedúcim bol 
Ján Belončák) a jedno družstvo žiakov.

Ako rekreačný šport sa od začiatku 20. sto-
ročia hrali kolky. Kolkárne existovali pri hos-
tincoch Vaverčáka a Štulerovej. Po postavení 
kolkárne v auguste 1976 vznikol pri TJ Slavoj 
Spišská Belá kolkársky oddiel, ktorý v r. 1977 
začal súťažiť v okresnej súťaži. Jeho predsedom 
bol Milan Gabriš. V ročníku 1977/1978 už súťa-
žili dve družstvá, pričom „A“ družstvo zvíťazilo 
v okresnej súťaži a postúpilo do II. triedy kraj-
skej súťaže. Začalo hrať i trojčlenné družstvo 
dorastencov, a to v krajskej súťaži. Úroveň hry 
kolkárov poklesla v rokoch 1982 – 1983. Z tohto 
dôvodu v ročníku 1984/1985 súťažilo len jedno 
družstvo dospelých, ktoré v západnej časti kraj-
skej súťaže zvíťazilo a postúpilo do krajských 
majstrovstiev.

Členovia kolkárskeho oddielu usporiadali 
aj niekoľko turnajov, napr. turnaj dvojčlenných 
družstiev v r. 1980, medzipodnikový kolkársky 
turnaj od r. 1986 a každoročne súťaž o najlepšie-
ho kolkára v meste.

Po r. 1989 kolkársky oddiel zanikol. Od r. 1993 
z kolkárne vytvorili súkromnú reštauráciu, kde 
sa už nešportuje, ale len zabáva počas diskoték 
a iných zábav. 

Turistika, ako šport nenáročný na finančné 
prostriedky, sa rozvíjala už v dávnej minulosti. 
Po r. 1945 sa organizovane začal turistický šport 
rozvíjať až po vzniku turistického odboru pri 
TJ Slavoj Spišská Belá v r. 1970. Členovia odbo-
ru sa zúčastňovali na pochodoch pod názvom 
Magura, Slovenský raj, Belianske Tatry, Ružomber-
ská stovka, Belianska päťdesiatka, Pieninská päťde-

84  GARANIČ, Mikuláš – PEŠTA, Juraj: c. d., s. 16 – 17. 
85  Tamže, s. 20. 
86  Mikuláš Garanič sa zaslúžil tiež o založenie cennej 

fotodokumentačnej kroniky TJ Slavoj Spišská Belá, 
v ktorej je zachytená činnosť tejto jednoty v rokoch 
1973 – 2002.

siatka či Sto jarných kilometrov. Predsedom tohto 
odboru a zanieteným propagátorom uvedených 
pochodov a vôbec turistiky bol Jozef Jirásek. Tu-
risti spolupracovali s miestnou skupinou spele-
ológov a častokrát navštevovali aj Beliansku jas-
kyňu. Obľúbená bola tiež lyžiarska turistika na 
bežkách, ktorú propagoval František Dúbrav-
ský. Turistický odbor od r. 1984 organizoval Po-
chod Vysokými Tatrami na 30 a 50 km. 

Základná rekreačná telesná výchova (ZRTV) 
patrí medzi najmladšie odbory, lebo bola zalo-
žená len v r. 1980. Vtedy pod vedením Dany Li-
nekovej začalo cvičiť 15 žien v telocvični ZDŠ na 
Moskovskej ulici. Venovali sa kondičnej gym-
nastike a aerobiku. V r. 1985 nacvičovali sparta-
kiádne skladby žien.85

Šachový šport sa začal intenzívnejšie a orga-
nizovanejšie rozvíjať po vzniku šachového od-
dielu v r. 1973. Medzi miestnymi šachistami sa 
organizovali šachové turnaje, napr. od r. 1979 
O beliansku vežu. Šachisti súťažili len v okresnej 
súťaži do prvej polovice 80. rokov 20. storočia. 

Ľahká atletika sa pestovala u žiakov v ško-
lách. Súťažili v okresných pretekoch. 

V r. 1985 vznikol kulturistický oddiel, ktorý 
združoval 18 členov.

Po zmene politického systému v r. 1989 jed-
notlivé druhy športov prestali byť finančne do-
tované centrálnym riadiacim orgánom, preto 
športová činnosť v meste upadala. Oficiálne zo-
stal evidovaný len futbalový klub, ktorý tvorili 
tri družstvá – mužov, dorastencov a žiakov. Od 
r. 1996 sa na ZŠ Moskovská rozvíjal basketbal 
žiačok vo veku 8 – 12 rokov. Zúčastňovali sa rôz-
nych turnajov. 

Na záver tejto kapitoly uvedieme predsedov 
TJ Slavoj Spišská Belá od r. 1946 do súčasnosti: 
Bohuslav Heřman (1946), Jozef Jirásek (1947 – 
1949), MUDr. František Ježík (1950 – 1953), Pavol 
Gorný (1954 – 1956, 1959 – 1960), Juraj Pešta (1957 
– 1958, 1971), František Mačurák (1961), Ondrej 
Gurovič (1962 – 1964), Emil Majerčák (1965), Ján 
Mlynarčík (1966 – 1970), Mikuláš Garanič (1972 – 
1991),86 Ing. Jozef Kovalčík (1992 – 1996). 
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Rímskokatolícka cirkev (1945 – 2006)

Po skončení druhej svetovej vojny do služieb 
rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Belej po La-
dislavovi Hágovskom nastúpil Štefan Vaverčák, 
ktorý sa vyznačoval podobnou statočnosťou 
ako jeho predchodca. Do svojej farnosti prišiel 
z Liptovskej Osady, kde zachránil mužov a aj 
seba pred vystrieľaním a obec pred vypálením 
nemeckým komandom počas Povstania. Z vďa-
ky Pánu Bohu za záchranu rodného mesta pred 
vojnovým spustošením dal na ceste k Strážkam 
a k Bušovciam postaviť travertínové kríže. 

Slávnostne posvätil aj travertínovú sochu 
Panny Márie, ktorú si postavili robotníci pri 
vchode do továrne Československého taba-
kového priemyslu z vďačnosti za jej záchranu 
pred zničením bojujúcimi armádami.1 Podobne 
ako jeho predchodca bol za svoje aktivity po-
čas Povstania, za prevratu a za postoj veriaceho 
v 50. rokoch stíhaný, odsúdený a väznený. Ob-
dobie povojnovej totality sa teda bolestne do-
tklo priamo belianskej farnosti. Napriek tvrdým 
perzekúciám zo strany štátneho aparátu a jeho 
mocenských zložiek v 50. rokoch vyšli z tohto 
boja tunajší katolíci ako najmocnejšia konfesia 
v meste. Pri vyhladení miestnych židov, zrušení 
gréckokatolíckej cirkvi a zdecimovaní evanjeli-
kov predovšetkým odsunom Nemcov po druhej 
svetovej vojne je to však viac ako smutné kon-
štatovanie.

Počas istého uvoľnenia v 60. rokoch sa už tra-
dičné aktivity miestneho správcu farnosti mimo 
pastorácie obrátili aj na pamiatkovú obnovu. 
V tom čase bol správcom farnosti Jozef Gonsor-

čík, literát a prekladateľ so záujmom o estetiku 
a cirkevné umenie. Jeho zásluhou na oknách 
svätyne farebne spestrilo interiér svetlo nových 
vitráží, zadovážil Betlehem a Krížovú cestu od 
Andreja Čepiššáka (podľa návrhu akad. sochá-
ra doc. Václava Kautmana).2 V r. 1968 inicioval 
architektonický výskum kostola. Výskum vie-
dla akad. maliarka Mária Spoločníková, ktorá 
po sondáži časť objavených stredovekých ná-
stenných malieb reštaurovala a konzervovala.3 
Keďže z pôvodných ôsmich gotických oltárov sa 
zachovalo len torzo v podobe niekoľkých sôch, 
zamýšľal z nich a ďalších cenných plastík vytvo-
riť montáž namiesto menej hodnotného pseu-
dogotického oltára. I keď sa tento zámer neskôr 
čiastočne zrealizoval, pod novou dlažbou, ktorú 
kládli v r. 1971 za kanonika J. Vojtasa, nenávrat-
ne ostali pochované stopy po eventuálnom star-
šom kostole (bez realizácie čo i len čiastkového 
záchranného archeologického výskumu). 

V plánovanej generálnej oprave kostola po-
kračovala v 70. rokoch ďalšia významná osob-
nosť spomedzi spišských kňazov, kanonik Jozef 
Vojtas. Pri citlivom zachovaní starobylosti a zá-
roveň v duchu nariadení o novej liturgii podľa 
II. vatikánskeho koncilu zvonku i zvnútra opra-
vil nielen farský Kostol sv. Antona, ale aj filiál-
ny Kostol Narodenia Pána v Krížovej Vsi, filiál-
ny drevený kostolík v Tatranskej Kotline a až na 
záver samotnú farskú budovu. Bohatý a plod-
ný život Jozefa Vojtasa,4 plný úspechov i boles-
ti, ukončila v plnom pracovnom nasadení jeho 
náhla smrť po mozgovej príhode. Jeho pohreb 25. 
marca 1977 bol vážnou udalosťou pre farníkov 
Spišskej Belej v období zostrenej normalizácie. 
Pohrebné obrady slúžené ordinárom a spišským 
kapitulným vikárom Štefanom Garajom pri hoj-
nej účasti veriacich z farnosti a okolia, rodákov 
z Jurgova a početného kléru, boli zreteľnou ma-
nifestáciou neohrozenej viery a kresťanstva voči 
komunistickej totalite a jej reálnym hrozbám 
v podobe perzekúcií. Jozef Vojtas je pochovaný 
na belianskom cintoríne vedľa brata v kňazskej 
službe a tiež spoluväzňa Štefana Vaverčáka.

Koncom 70. rokov prišiel do Spišskej Belej na 
dlhšie obdobie po piaristoch ďalší rehoľný rád, 
Spoločnosť Božieho Slova (lat. Societas Verbi Divi-
ni – SVD, skrátene verbisti). Spiritualita rehole 
sa sústreďuje na úctu k Najsvätejšej Trojici, ktorá 
sa otvorila svetu vtelením Božieho Slova skrze 

Náboženské pomery v Spišskej Belej po roku 1945

1  GRIGER, Michal: Náboženské pomery v Spišskej Be-
lej...., s. 52. Táto socha bola odstránená komunistami 
ešte za pôsobenia Štefana Vaverčáka v r. 1948. Dnes 
stojí v exteriéri, v nike zamurovaného južného gotic-
kého portálu presbytéria farského kostola.

2  GRIGER, Michal: c. d., s. 53.
3  Porov. GARAJOVÁ, Emília: Umeleckohistorické pa-

miatky v Spišskej Belej..., s. 103 – 115; SPOLOČNÍKO-
VÁ, Mária: Umeleckohistorický vývoj gotického kos-
tola v Spišskej Belej...., s. 110.

4  Jeho životu a dielu je venovaný medailón v kapitole 
Osobnosti. Jeho pôsobenie v Spišskej Belej hodnotí aj 
kapitola Jozef Vojtas – kňaz a historik. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej. Ročen-
ka mesta Spišská Belá. II. ročník. Spišská Belá 1995 
– 1996, s. 32 – 59.
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Ducha Svätého. Verbistov s piaristami spája ich 
misijné zameranie a činnosť v pastorácii, ktoré 
sa uplatnili aj v Spišskej Belej. Známi sú organi-
zovaním tzv. ľudových misií, vydávali časopisy 
a kalendáre, ktoré patrili aj počas komunizmu 
k najpočetnejšej a najobľúbenejšej náboženskej 
literatúre. Aj za normalizácie dávali exercície, 
duchovné cvičenia.5 V rokoch 1977 – 1983 bý-

že, v pomoci chorým, núdznym a opusteným 
a v starostlivosti o krásu chrámov a dôstojnosť 
liturgie.9 Predovšetkým v katechéze a evanjeli-
zácii tento program napĺňali sestry služobnice 
Zbigniewa Jadwiga Kępková a Adela Bronisła-
wa Kopoczeková, ktoré do farnosti prišli z poľ-
ského Nového Bohumína v nedeľu 19. augusta 
1990, obe s vyšším teologickým vzdelaním. Od 

5  Porov. BABJAK, Ján: Rehole a kongregácie na Sloven-
sku. Dobrá kniha Trnava 1998, s. 261 – 264.

6  Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej 
Belej (ďalej A RKFÚ SB): Historia domus III, s. 7, 44. 
Štefan Simeon Lauf, nar. 1911 v Tvarožnej, člen SVD, 
zomrel 24. 10. 1988 v misijnom dome v Mödlingu.

7  ARKFÚ SB: Historia domus III..., s. 14, 22, 38 – 39. K ro-
ku 1987: „Získal som nový obetný stôl pre Spišskú Belú. 
Zhotovil ho na návrh nášho Pátra Emila Prokopa, SVD, 
frézou farára v Trenčíne náš bývalý rehoľný brat Humilis, 
priezviskom Hrmo, bývajúci v Košiciach. To bola jeho po-
sledná práca stolárska. Bol určený pre Kostol vo Víťaze, far-
nosť Široké, ale farár ho nechcel. Nám sa hodí a zlaté ozdo-
by na ňom pochádzajú z bývalej kazateľnice neogotického 
slohu, ktorú zrušil pri generálnej oprave kostola kanonik 
Jozef Vojtas.“ Hodinový stroj dodaný podnikom z Vy-
škova na Morave stál cca 40 tisíc korún, ktoré uhradi-
li Technické služby mesta Spišská Belá.

8  A RKFÚ SB: Historia domus III..., s. 44. Organ bol na-
novo intonovaný a vyladený, vymenené boli olove-
né trúbky pneumatickej traktúry od hracieho stola. 
Oprava stála 22 tisíc Kčs.

9  Porov. BABJAK, Ján: Rehole a kongregácie na Sloven-
sku...., s. 222 – 225.

10  A RKFÚ SB: Historia domus III..., nečísl. k rokom 
1992 – 1997.

val na fare okrem kaplána aj rehoľný brat Sime-
on Štefan Lauf, ktorý sa okrem iného staral aj 
o kantorovanie v Tatranskej Kotline.6 

Štefan Horváth zavŕšil celý projekt v regoti-
zácii kostola a dodal mu aj istý komfort čalúne-
ním lavíc, zavedením vodovodu do sakristie, či 
modernejším reflektorovým osvetlením a ven-
tiláciou. Kým pre interiér chrámu získal nový 
obetný stôl (1987), v exteriéri to bol elektrický 
vežový hodinový stroj (19. máj 1982), po via-
cerých krádežiach a poškodení vitráží dal vy-
hotoviť ochranné siete na oknách a nové železné 
brány (1981) a ďalšie nevyhnutné opravy, najmä 
viaceré nátery strechy.7

V októbri 1988 štyria pracovníci organárskej 
dielne Organa z Kutnej Hory opravili organ.8 Po 
opravách fary páter Štefan pripravil ubytovanie 
a pôsobisko aj pre mníšky z Kongregácie sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (skrátene 
nazývané aj „služobnice“). V praxi sa ich služ-
ba v mariánskej spiritualite napĺňala v troch 
hlavných bodoch: pri výchove detí a mláde-

Vzácny zvon z Kostola  
sv. Antona Pustovníka z r. 1573  

od Hansa Franka. Archív Mestského 
úradu v Spišskej Belej

Rímskokatolícky Kostol sv. Antona Pustovníka. Foto Ján Endrödi
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1. júla nasledujúceho roku k nim ako domvedú-
ca pribudla sestra Artemia. 

Po zvolení pátra Štefana za provinciála Slo-
venskej provincie SVD a jeho odvolaní do Nitry 
po ňom nastúpil jeho spolubrat páter Pavol Ulič-
ný, SVD, ktorý po rokoch dal generálne opraviť 
organ. Obaja pastoračne pôsobili aj mimo svo-
jej farnosti, keď v celej diecéze vykonávali misie 
a duchovné cvičenia tak pre kňazov, ako aj pre la-
ikov. Za pôsobenia pátra P. Uličného k filiálkam 
Strážky, Krížová Ves a Tatranská Kotlina pribud-
li aj Bušovce. Pri pastorácii mu pomáhali už po 
dvaja kapláni povolaní z poľskej provincie SVD. 
Po rekonvalescencii vypomáhal aj kňaz vo vý-
službe, beliansky rodák Augustín Novajovský.

Po páde totality spišskobelianska rímskoka-
tolícka farnosť zažila skutočnú obrodu a rozkvet 
náboženského života. Od septembra 1992 sa 
z iniciatívy kaplánov začali v kostole raz v me-
siaci konať večerné sobotné stretnutia spojené 
s bdením nad Božím slovom, sv. omšou a iný-
mi aktivitami. Tieto nočné bdenia sa konali počas 
školského roka až do júna 1997, spolu 38-krát, 
a raz počas prázdnin. Organizáciu stretnutí 
viedli prítomní kapláni spolu s dobrovoľníkmi 
z radov mládeže. Od novembra 1994 bolo podu-
jatie obohatené o miničasopis Stretnutie, ktorý sa 
rozšíril z pôvodných štyroch strán v niektorých 
číslach až na 36 strán formátu A5.10 Na jeseň 1998 
bolo pripravené voľné štvornásobné pokračova-

nie pod názvom Minibdenie opäť s časopisom. 
Od Kvetnej nedele v r. 2001 sa raz mesačne ko-
najú modlitby chvál. V šk. roku 2000/2001 pre-
biehala vo farnosti formácia animátorov z celej 
Spišskej diecézy prostredníctvom Diecéznej ani-
mátorskej školy, počas desiatich víkendov a cez 
prázdniny desaťdňovým sústredením.11 Ďalej sú 
tu organizované formačné a biblické semináre, 
lektorské kurzy, biblická súťaž pre deti Mozai-
ka alebo celoslovenská dobročinná akcia Dob-
rá novina. Jedným z výsledkov týchto podujatí 
v prepojení je aj vznik katolíckeho spoločenstva 
Dávid.12 

Intenzívna práca kaplánov s mládežou sa 
v lete 1996 prejavila zorganizovaním Prvých mi-
ništrantských olympijských hier, na ktorých sa súťa-
žilo v stolnom tenise, streľbe zo vzduchovky, vo 
vedomostnom kvíze, futbale a behoch. Druhý 
ročník miništrantskej olympiády bol už o dva 
roky. Sestry služobnice založili skupinky Deti 
Márie, ktoré združovali deti od 6 do 15 rokov.13

Na staršie tradície belianskych spevokolov 
úspešne nadväzuje novozaložený (1993) spevác-
ky zbor Fortuna, s koreňmi v 70. rokoch. Okrem 
hudobného sprievodu liturgie sa v decembri 
1997 spolu s hosťami a pod vedením Stanisla-
va Gricha predstavil aj divadelnou produkciou 
vianočného muzikálu Bolo to dávno?. Okrem do-
mácej scény zbor s týmto autorským dielom vy-
stúpil aj v ďalších šiestich slovenských mestách. 
Viacero repríz po okolí zaznamenalo hudobno-
-tanečné predstavenie mladých Beľanov, kto-
ré v januári 2002 pripravili spolu s rovesníkmi 
z Krížovej Vsi pod vedením kaplána. Chrámo-
vý zbor Fortuna sa s úspechom zúčastňuje via-
cerých súťaží na Slovensku.

Duchovná obnova farnosti bola umocnená 
ľudovými misiami. V r. 1995 ich viedli pátri ver-
bisti z Bratislavy a Nitry. Oživenie náboženské-
ho života obce v r. 1999, týždeň pred odpustom 
sv. Valentína, pripravili pátri jezuiti, ktorí prišli 
z Bratislavy spolu so svojimi novicmi. 

Tretím rádom ostatných misií v Spišskej Belej 
boli v decembri 2002 redemptoristi z neďalekého 
Podolínca. Permanentné misie a duchovný rast 
však prinášajú veriacim aj mnohé prednášky na 
aktuálne problémy moderného kresťanstva, kto-
rých bolo pri kvalite a odbornosti prednášateľov 
vo farnosti niekoľko desiatok. Na ich organizácii 
sa podieľala spoluprácou Katolícka jednota Slo-
venska.14 Aj pre tieto potreby spoločenského ži-
vota farskej obce bolo zriadené Pastoračné cen-
trum, ktoré má svoje priestory v susedstve fary 
(Hviezdoslavova ulica č. 26).15 V tejto budove za-

11  V júni 2004 bola Diecézna animátorská škola pre-
miestnená zo Spišskej Belej do Diecézneho centra 
mladých vo Važci.

12  Spoločenstvo bolo voľne formované od r. 2000, svoj 
názov nesie od júna 2002, tvoria ho skupiny (5) po 50 
– 60 mladých ľudí. Okrem aktívnej účasti na chvá-
lach (raz mesačne) má služba spoločenstva v diako-
niách aj hudobnú, pantomimickú, tanečnú a organi-
začnú podobu. Množstvo akcií je prezentované aj na 
internete: http://www.spoldavid.wz.cz/i.

13  Deti Márie vo svojej činnosti pokračovali aj po od-
chode sestier služobníc, na jar 2001 spolu s miniš-
trantmi pripravili pre deti na fare I. ples kvetov, kto-
rého sa zúčastnilo okolo 80 detí, mal ešte tri ročníky, 
od r. 2005 nesie názov APRIPLES.

14  Porov. Historia domus od polovice 90. rokov.
15  Po r. 1989 vyvstal nárok na vrátenie cirkevnej budovy 

Múzea J. M. Petzvala, resp. odškodného za ňu. Mest-
ský úrad v snahe pomôcť prevodu ako náhradu za 
budovu múzea ponúkol budovu „KASKY“ (kedysi 
patriacu piaristom), pri finančnom vyrovnaní, ktoré 
však múzeum odmietlo. Napokon vdp. Št. Horváth 
budovu odkúpil na náklady farského úradu a dal ju 
zrekonštruovať. A RKFÚ SB: Historia domus k ro-
kom 1991 – 1992. Celá záležitosť reštitúcií bola s mú-
zeom vysporiadaná až v r. 2002. 
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čala od 1. decembra. 2001 fungovať náboženská 
predajňa Ichtys a kancelária Spišskej katolíckej 
charity. Začiatkom roka 2006 prešla predajňa do 
rúk Rímskokatolíckeho farského úradu a zmeni-
la svoje meno. Od 1. januára existuje pod názvom 
Kresťanská predajňa Svätý Valentín s ponukou 
náboženskej literatúry, kalendárov, obrazov, vi-
dea, CD a ďalších potrieb.

ostali v správe dve filiálky – Strážky a Krížová 
Ves. Krátko po príchode nového správcu Mgr. 
Vladimíra Dzurendu bola v auguste 2000 voľ-
bami obnovená farská hospodárska rada, keď 
si farníci spomedzi 30 kandidátov vybrali 10 jej 
členov, ďalších štyroch nominoval správca far-
nosti.16 Farská hospodárska rada sa riadi parti-
kulárnym právom Spišskej diecézy.

Pre vnútorné potreby, ale po skúsenostiach 
s časopisom Stretnutie a jedným číslom Farského 
občasníka aj pre informovanosť a osvetu, začal od 
10. novembra 2002 (podnes) vychádzať nový far-
ský časopis pod názvom Farská rodina, a to ako 
týždenník na štyroch stranách vo formáte A5.17 
Výzvy súčasnosti o rozšírenie novodobej pasto-
rácie prijal farský úrad zriadením vlastnej inter-
netovej stránky.18 Okrem vlastného rozmanitého 
náboženského života belianska rímskokatolícka 
obec jestvuje v aktívnom súžití s ostatnými cir-
kvami v meste najmä pri budovaní tradície eku-
menických bohoslužieb.

Rímskokatolícki farári v Spišskej Belej

Johannes, plebanus de Bela, prvý po  
mene známy farár v Spišskej Belej 1287

Hank de Bela (Ecclesiae plebanus) 1361
Johannes Plebanus de Bela 1416
Euphemus, plebanus de Bela 1418
Alexius 1447
Valentín Sontag (možno totožný  

s Valentínom de Bilitz) 1518
Valentinus de Bilitz, posledný katolícky  

farár pred reformáciou  
(† Spišská Belá)  1545

Páter Glycerius od Všetkých  
svätých 1674 – 1680

Páter Dominicus od sv. Kríža 1680 – 1713
Páter Carolus od sv. Kríža 1713 – 1735
Páter Marianus od sv. Anny 1736 – 1738
Páter Adamus od najsv. Trojice 1738

16  A RKFÚ SB: Historia domus, nečíslovaný záznam 
k roku 2000.

17  Niekoľko faktografických necitovaných informácií 
pochádza práve z tohto periodika.

18  Na webovej adrese: http://www.fara.sk/spisska.
bela/ ponúka základné informácie o histórii a sú-
časnosti farnosti, jej aktivitách, kontakty na farský 
úrad a ďalšie cirkevné inštitúcie, elektronické vy-
danie Farskej rodiny a odkazy na iné náboženské 
stránky. 

Okrem čulého náboženského života veriacich 
je najkrajším plodom pastorácie hneď niekoľko 
nových kňazských svätení v ostatných rokoch. 
Prvé primície v čase náboženskej slobody oslá-
vilo mesto so svojím novokňazom Františkom 
Koščákom 23. júna 1991. V r. 1995 bol vysväte-
ný Jozef Krišanda. Vo veku 37 rokov prijal vy-
sviacku po viacročnom sledovaní a vyšetrovaní 
predošlým režimom Jozef Roman, SVD. Naj-
mladším z belianskych rodákov kňazov je Jozef 
Halčin, vysvätený v r. 1999.

Ako vidno, zdarný rast a rozvoj farského 
spoločenstva plynulo pokračoval aj po odchode 
pátrov verbistov, s ktorými odišli aj sestry slu-
žobnice. Od r. 1997 vo farnosti opäť pôsobia svet-
skí kňazi. Dňa 1. júla spišský biskup Mons. Fran-
tišek Tondra za belianskeho správcu ustanovil 
Rudolfa Vetríka. V dôsledku administratívnych 
zmien po dočasnej správe farnosti Bušovce priš-
la Spišská Belá o filiálku Tatranská Kotlina, kto-
rá bola od 1. januára 2002 inkorporovaná do far-
nosti Lendak. V súčasnosti tak belianskej cirkvi 

Birmovka v Kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. 
Foto Ján Endrödi
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Páter Chrysostomus od  
sv. Tomáša Apoštola 1739 – 1744

Páter Henricus od sv. Františka  
de Paula 1745 – 1757 

Páter Ivo 1757 – 1759
Páter Petrus 1759 – 1763
Páter Paulinus Stanko,  

Páter Emericus Morgenbesser 1763
Páter Emericus Morgenbesser 1764 – 1766
Páter Gwilhelmus Schenke 1766 – 1776
Páter Raymundus Dobkowski 1776 – 1783
Páter Morgenbesser 1783
Páter Basilius Krolik 1783 – 1785
Páter Thobias Kiparszky 1783 – 1799
Páter Henricus Pales 1799 – 1803
Páter Jacobus Lenguary 1803 – 1806
Adm. Páter Stephanus Bellessai 1806 – 1812
Adm. Alexius Szentzi 1812 – 1817
Adm. Andreas Zimanyi 1813/1814 – 1818
Adm. Leonardus Sveday 1818 – 1820
Adm. Glycerius Heisler 1820 – 8. 3. 1834
Adm. Jozef Filkorn 1821 – 1827
Adm. Jozef Filkorn  po 8. 3. 1834 – 25. 8. 1840
Adm. p. Ambrosius Dolyák 25. 8. 1840 – 1842
parochus P. Jozef Filkorn 1842
Páter Jozef Priechenfried 1852
Adm. Henricus Jurkovich 1852 – 1870
Adm. Aloysius Szitkey 1870 – 1872
Par. Joannes Szamuely 1872 – †20. 2. 1892
Adm. Franciscus Rajcsán 1892 – 1894
Par. Alexander Begala 1894 – 1916 
Par. Dr. Joannes Pollák 1. 5. 1916 – †28. 7. 1938
Par. Andrej Varsányi 20. 12. 1938 – †(7.)1944
Adm. Ladislav Hagovský 1944 – 1946
Par. Štefan Vaverčák 1946 – 1951
Adm. Július Kotík 1951 – 1952
Jozef Gonsorčík 1952 – 1969
kanonik Jozef Vojtas 1969 – †22. 3. 1977
páter Štefan Horváth,  

SVD 13. 6. 1977 – 1. 6. 1992
páter Pavol Uličný, SVD 15. 7. 1992 – jún 1997
Adm. Mgr. Rudolf Vetrík 1. 7. 1997 – 1. 7. 2000
Adm. Mgr. Vladimír  

Dzurenda  1. 7. 2000 – 1. 7. 2004
Par. ThLic. Peter Petrek 1. 7. 2004 – 

Zoznam kaplánov

Thaddaeusz Szlavik 1819
p. Jozef Filkorn 1819 – 1820
p. Isidorus Duchon 1834 – 8. 1838
p. Ambrosius Dolyák 8. 1838 – 25. 8. 1840
p. Jozef Priechenfried 1842

Jozef Krasnec, Alojz Szitkey  pred 1871
za J. Szamuelyiho kapláni Jozef Gallas,  

Celestín Kompanyik, Jendrichovský,  
Csumilla, Silvester, Kubik, Liptay, Lacho, 
Trunik, Odrobina, Droboll

Andreas Váršányi 1907 –19. 11. 1916
Ján Komiňák 21. 11. 1916 –20. 7.1917
Eugen Puchalla 14. 2. 1919 – 5. 10. 1920
Jozef Brandokour  16. 6. 1921 – 2. 3. 1921 
Jozef Brnuššák 10. 5. 1921 – 11. 12. 1923 
Jozef Pavčík 11. 11. 1923 – 20. 12. 1925 
Karol Uhliarik 11. 1. 1926 – 24. 7. 1927
Alojz Šimičák  13. 8. 1927 – 16. 6. 1929 
Rudolf Scheda 18. 7. 1929 – 13. 7. 1931 
Ján Grech 6. 8. 1961 – 24. 8. 1933 
J. Ondzik  10. 2. 1934 – 14. 11. 1936 
S. Petrov  20. 11. 1934 – 6. 12. 1937
Jozef Kútnik 8. 12 1937 – 10. 7. 1938 
Jozef Kubina 18. 7. 1938 – 1. 12. 1940 
Štefan Vasilík 10. 12. 1940 –10. 7. 1941 
Ladislav Hágovský  1. 8. 1951 
k. Peter Kmeč  1951 – 1952 
k. Ľudovít Šlepecký 1968 – 1971 
k. Štefan Lapšanský, SVD 1971 – 1976 
k. Jozef Škantár 1976 – 1919 
k. Jozef Janík, SVD 1979 – 1. 10. 1979
k. Michal Regec  1. 10. 1979 – 1. 7. 1980
k. Jozef Barilla 1. 7. 1981 – 1. 9. 1982 
k. Jozef Skurčák  9. 1982 – 10. 10. 1984 
k. Ján Čuchran  10. 10. 1984 – 1986 
k. Eugen Ďubek 1987 – 1988 
k. Ivan Bujňák  1989 – 15. 3.1990 
k. Rolandus Bórik, SVD 

vypomáhal  do 30. 6. 1990 
Peter Dušička, SVD 30. 6. 1990–15. 9. 1990 
k. Tomáš Barankiewicz,  

SVD  8. 8. 1990 – 30. 5. 1991 
k. Waldemar Grieger, SVD 1. 6. 1991 – 1. 6. 1992 
Andreas Danilewicz, SVD 1. 7. 1992 – 1993
Wladyslaw Madeja, SVD 1. 7. 1992 – 1994 
Damian Proksza, SVD 1993 – 1995 
Janusz Feszter, SVD  1994 – 1996 
Tadeusz Michalek, SVD  1995 – 1997 
Milan Seliga, SVD 1996 – 1997 
k. Štefan Kojš  1. 7. 1997 – jún 1998 
k. Jozef Červeň júl – november 1998 
k. Marcel Macala  1. 12. 1998 –30. 6. 2000 
k. Mgr. Pavol Hucík 1. 7. 2000–1. 7. 2004 
k. Mgr. Ľubomír Vojtašák 1. 7. 2004 – 1. 7. 2005 
k. Mgr. Peter Hámor  1. 7. 2005 – podnes
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Evanjelická cirkev a. v. (1945 – 2006)

Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady 
uznesením zo dňa 10. septembra 1945, uverejne-
ným vo vyhláške č. 253/1945, rozhodol o odvo-
laní schvaľovacej doložky k cirkevnému zákonu 
o vypustení veriacich nemeckej národnosti zo 
zväzku evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.19 
V dôsledku toho vstúpila do platnosti Ústava 
evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku a majetky 

Spišského seniorátu. Patrili sem obce Batizovce, 
Iliašovce, Kežmarok, Levoča, Ľubica, Mengu-
sovce, Poprad, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spiš-
ská Nová Ves, Spišské Vlachy, Svit, Štrba (od r. 
1983), Švábovce, Vysoké Tatry.2 3  Všetky cirkevné 
spolky a charitatívne ustanovizne boli rozpus-
tené a zanikli. V nasledujúcom období nastala 
stagnácia a úpadok cirkevného života.24

V rokoch 1945 – 1946 v Spišskej Belej pôsobil 
evanjelický farár Michal Holko (25. 3. 1866 Bra-

19  Táto doložka bola schválená bývalou vládou Sloven-
skej republiky dňa 26. 1. 1940 pod č. 69/1940 Z. z. ŠA 
LE, pobočka Poprad: ONV K 6554/1946.

20  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV-K 6554/1946. Ústava 
evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku č. 61/1923 Z. z. 
a n.

21  BODNÁROVÁ, Miloslava: Vývoj územnej organizá-
cie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. In: Sloven-
ská archivistika, XXXI, č. 1, 1996, s. 36 – 37.

22  Tamže, s. 37.
23  PETRÍK, Borislav (zost.) – RYBÁR, Peter: Evanjelická 

encyklopédia Slovenska. Bratislava 2001, s. 373 – 374.
24  BODNÁROVÁ, Miloslava: c. d., s. 37.

zrušenej nemeckej evanjelickej cirkvi, ako verej-
noprávnej korporácie nemeckých a maďarských 
evanjelických a. v. cirkevných zborov a seniorá-
tov, podnikov, ústavov, združení a inštitúcií kaž-
dého druhu, počítajúc do toho každý hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, archívy a cirkevné matri-
ky ako verejnoprávne listiny, sa vrátili späť do 
správy Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.2 0

Po februári 1948 si štátna moc bezvýhradne 
podriaďovala aj cirkevnú správu. Napriek od-
mietavému postoju evanjelických duchovných 
v Piešťanoch 14. októbra 1949 vyšiel zákon č. 217 
o zriadení štátneho úradu pre cirkevné veci a zá-
kon č. 218 o hospodárskom zabezpečení cirkví 
a náboženských spoločností štátom. Tieto záko-
ny obmedzovali správu cirkví v rozhodovaní 
a podriaďovali ju predchádzajúcemu štátnemu 
súhlasu nielen z hospodárskej, ale aj personál-
nej stránky.21 Po reorganizácii v r. 1952 sa zmenil 
počet seniorátov. Vo Východnom dištrikte bolo 
6 seniorátov: turčiansky, liptovsko-oravský, tat-
ranský, gemerský, košický a šarišsko-zemplín-
sky.2 2 Tatranský seniorát sa vytvoril zo zborov 

tislava – 21. 9. 1960 Stráže). Jeho život bol veľmi 
pohnutý. Po skončení štúdií pôsobil jeden rok 
ako vychovávateľ u baróna Ambróziho blízko 
Temešváru. Ako nemecký a maďarský farár pô-
sobil v obci Pusztaván pri Komárne. Odtiaľ ho 
povolali do nemeckého zboru v Rakúsoch. Naj-
dlhšie pôsobil ako nemecký evanjelický a. v. fa-
rár v Strážach pod Tatrami (1919 – august 1944). 
Súčasne učil na evanjelickom reálnom gymná-
ziu v Kežmarku. Na prázdniny ku Holkovcom 

Evanjelický kostol 
v Spišskej Belej (60. roky 

20. storočia). Archív 
Mestského úradu  

v Spišskej Belej
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dávali svoje deti Martin Rázus, senior Šenšel, 
biskup Jur Janoška, župan Fábry, aby sa zdoko-
nalili v nemeckom jazyku. Bol redaktorom časo-
pisu Evangelischer Glaubens Bote für die Zips.25 

V r. 1946 – 1947 bol administrátorom v Spiš-
skej Belej Július Sepeši, evanjelický farár v Ho-
lumnici. Býval v Jurskom. Neskôr pôsobil 
v Chmeľovci. Počas jeho pôsobenia mu v r. 1947 
vypomáhali kapláni Pavel Pasiar a Ján Bartko.26 
1. novembra 1947 bol biskupským úradom za 

25  KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže – známe, neznáme..., s. 85 – 86; KOLLÁROVÁ, 
Zuzana (zost.): Biografický slovník mesta Poprad. 
Poprad 2004, s. 88 – 89; A FÚ ECAV SB: Matrika po-
krstených od r. 1945.

26  A FÚ ECAV SB: Matrika pokrstených od r. 1945 
a matrika sobášených od r. 1947.

27  Tamže, Výročná správa ev. a. v. cirkevného zboru 
v Spišskej Belej za rok 1948.

28  Tamže, Matrika narodených a pokrstených od r. 1945; 
MALOVCOVÁ, Božena (zost.): Minulosť a súčasnosť 
Krížovej Vsi 1290 – 2002. Krížová Ves 2002, s. 142.

29  DUBOVSKÝ, Dušan: Evanjelici v dejinách Revúcej. 
Revúca 2004, s. 179; KOLLÁROVÁ, Zuzana (zost.): 
Biografický slovník mesta Poprad..., s. 168 – 169.

V r. 1954 krstili v Spišskej Belej Ľudovít Alth, 
evanjelický farár v Slovenskej Vsi, a Konštantín 
Mako, evanjelický farár v Ľubici. Ľ. Alth krstil 
v Spišskej Belej aj v r. 1960 – 1962 a 1976. K. Mako 
tu v r. 1954 aj pôsobil ako administrátor.28

Od marca 1955 do júla 1960 pôsobil v Spiš-
skej Belej Juraj Raab (14. 9. 1900 Prešov – 8. 5. 
1965 Spišská Belá). Teológiu študoval v Buda-
pešti, Bratislave a Halle. Po návrate z Nemecka 
bol kaplánom v Szarvasi a Békéscsabe v Maďar-

sku. Po dvoch rokoch ho odtiaľ vypovedali, pre-
tože odmietal vyučovať slovenských konfirman-
tov v maďarskom jazyku. Vrátil sa na Slovensko 
a 15. augusta 1925 sa stal seniorálnym kaplá-
nom v Martine. Ako farár pôsobil od februára 
1926 v Turanoch a od r. 1929 vo Veľkej (miestna 
časť Popradu), kde založil misijnú stanicu. Me-
dzi ďalšie jeho pôsobiská patrili: Revúca (1932 
– 1934), Košice (1934 – 1938) a Bardejov (1938 – 
1947), kde sa stal po vojne predsedom Revoluč-
ného okresného národného výboru. Pochovaný 
je v Bardejove.29 

V Spišskej Belej sa na bohoslužbách slovo Bo-
žie kázalo podľa pukanského bohoslužobného 
poriadku, len s tou odchýlkou, že druhá pieseň, 
modlitba i text boli nemecké a kázeň v krátkosti 
farár zopakoval nemecky, pretože starší ľudia 
nerozumeli slovensky. Zbor mal tri fílie (Krížo-
vá Ves, Jurské a Holumnica) a tri diaspory (Bu-
šovce, Strážky a Majerka). V nich sa konali služ-
by Božie. Počet evanjelikov v r. 1955 v cirkevnom 
zbore bol takýto: Spišská Belá 218, Krížová Ves 
115, Jurské 86, Holumnica 78, Bušovce 20, Stráž-

administrátora vymenovaný Ladislav Letrik, 
ktorý predtým pôsobil v Levoči. 14. decembra 
bol zvolený za riadneho farára tunajšieho zbo-
ru. Okrem výkonu bohoslužieb, v matkocirkvi 
aj fíliách, zabezpečoval aj výučbu náboženstva, 
a to na Národnej škole v Spišskej Belej (23 detí), 
Národnej škole v Krížovej Vsi (12 žiakov) a na 
Nižšej strednej škole v Spišskej Belej (28 žiakov). 
V Spišskej Belej pôsobil do augusta 1954.27

Vysviacka evanjelického kostola 
v r. 1985 za účasti generálneho 
biskupa ev. cirkvi a. v. Jána Mi-
chalka (uprostred). Archív rodiny 
Guldenovej
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ky 18, Majerka 11. Obyvatelia fílií na bohoslužby 
nechodili do Spišskej Belej, pretože mali (okrem 
Strážok) vlastný chrám. V Holumnici a Jurskom 
v tých týždňoch, keď do obcí nechodil kňaz, od-
bavoval bohoslužby kantor. Kostol v Spišskej Be-
lej má 1500 miest na sedenie.30

Od r. 1960 krstili v Spišskej Belej seniorálny 
kaplán Ján Dobák a Alexander Kovarik, evanje-

Fila a jeho otca emeritného biskupa Fila.34 1. júla 
1972 J. Pavlovič odišiel do Mengusoviec. Admi-
nistrátorom v Spišskej Belej sa stal Ľudovít Alth, 
farár zo Slovenskej Vsi.35

Námestný kňaz Milan Drobný tu účinkoval 
od 1. júla 1973 do decembra 1975. Neskôr pôsobil 
v Nižnej Slanej v Gemerskom senioráte. V r. 1976 
tu krstil Ondrej Ilenin, farár v Kežmarku. Ne-

lický farár v Kežmarku. Pavel Klement pôsobil 
v Spišskej Belej od januára do novembra 1961. 
Bol evanjelickým farárom v Ľubici. Neskôr bol 
farárom v Trnave až do odchodu do dôchodku. 
Po jeho odchode krstil v Spišskej Belej evanjelic-
ký teológ Juraj Kevický.31

V r. 1962 nastúpil do Evanjelického cirkev-
ného zboru v Spišskej Belej farár Ján Pavlovič 
(*9. 12. 1930 Beckov). Prípravný kurz pre teoló-
gov v Prahe absolvoval v rokoch 1952 – 1953. Te-
ológiu študoval na Slovenskej evanjelickej boho-
sloveckej fakulte so sídlom v Modre. Za kňaza 
ho vysvätil biskup Východného dištriktu dr. 
Štefan Kátlovský. Najskôr pôsobil ako kaplán na 
Myjave, od r. 1961 ako evanjelický farár na Spiši 
– v Spišskej Belej, Mengusovciach, Švábovciach 
a v Poprade. V Spišskej Belej pôsobil v r. 1962 – 
1972. Jeho najväčšou zásluhou bolo vybudova-
nie nového evanjelického kostola v Krížovej Vsi, 
ktorá bola filiálkou Spišskej Belej.32 Kostol bol 
postavený na mieste starého dreveného evan-
jelického kostola v r. 1970. Na kostol dávali mi-
lodary evanjelici z Krížovej Vsi, Spišskej Belej, 
Kežmarku a Popradu.33 V septembri 2000 veriaci 
slávnostnými službami Božími oslávili 30. vý-
ročie výstavby kostola za účasti biskupa Júliusa 

30  A FÚ ECAV SB: Výročná správa ev. a. v. cirkevného 
zboru v Spišskej Belej za rok 1955. Návštevnosť kos-
tolov tak v matkocirkvi, ako aj vo fíliách bola nízka.

31  MALOVCOVÁ, Božena (zost.): c. d., s. 142; A FÚ ECAV 
SB: Matrika narodených a krstených od r. 1945.

32  KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena: 
Stráže – známe, neznáme..., s. 91 – 92. 

33  A FÚ ECAV SB: Správa o evanjelickom a. v. cirkev-
nom zbore v Spišskej Belej z roku 1971; MALOVCO-
VÁ, Božena (zost.): c. d., s. 142.

34  Tamže, s. 142. 
35  A FÚ ECAV SB: Správa o evanjelickom a. v. cirkev-

nom zbore v Spišskej Belej za rok 1972. 
36  Správa Ľubice Sobanskej, evanjelickej farárky v Slo-

venskej Vsi. Rkp., 2002; A FÚ ECAV SB: Matrika po-
krstených od r. 1945, matrika sobášených od r. 1947, 
matrika prestúpených od r. 1974.

skôr odišiel zo zdravotných dôvodov z kňazskej 
služby.

Ondrej Urban bol námestným kňazom 
v Spišskej Belej od októbra 1977 do októbra 1983. 
V posledný rok pôsobenia ho prepadli a veľmi 
zbili. Po tejto príhode už nebol schopný vykoná-
vať služby Božie. Po krátkom čase zomrel. Počas 
jeho choroby tu v r. 1981 – 1983 ako administrá-
tor pôsobil Ján Gdovin. Bol farárom v Sloven-
skej Vsi.36 V r. 1980 bol stav evanjelikov v cirkev-

Posviacka evanjelickej fary v Spišskej Belej v r. 1996 za účasti biskupa Východného dištriktu ev. cirkvi a. v. Jána Midriaka  
a seniora Tatranského seniorátu ev. cirkvi a. v. Branislava Matejku. Archív farského úradu ECAV v Spišskej Belej

Inštalácia Martina Fečka do funkcie zborového farára ev. cirkvi a.v. v Spišskej Belej. Archív Martina Fečku



331Náboženské pomery v Spišskej Belej po roku 1945

nom zbore takýto: Spišská Belá 170, Krížová Ves 
130, Jurské 40, Holumnica 70, Bušovce 6, Stráž-
ky 3 a Ihľany (Majerka) 1 evanjelik.37

Námestná farárka Helena Benková účin-
kovala v Spišskej Belej od r. 1984 do 31. októb-
ra 1990. Bývala v Kežmarku, kde jej manžel bol 
evanjelickým farárom. Keď jej manžel neskôr 
odišiel za farára do Gemerskej Polomy, ona bola 
farárkou v Dobšinej. Neskôr vykonávala aj úrad 
seniorky Gemerského seniorátu. Počas jej pôso-
benia sa 8. decembra 1985 uskutočnila posviac-
ka obnoveného evanjelického kostola. Ešte počas 
činnosti farára Ondreja Urbana bola omaľovaná 
vonkajšia fasáda a v r. 1984 bol vymaľovaný aj 
interiér kostola. Obnova stála 150 000 Kčs. Po-
sviacku vykonal generálny biskup Ján Michal-
ko. Zároveň si belianski evanjelici pripomenuli 
200. výročie posvätenia tohto kostola a 440. vý-
ročie založenia cirkevného zboru. Slávnostným 
kazateľom bol farár z Popradu Ján Pavlovič. Na 
liturgii sa zúčastnili Milan Drobný, farár z Niž-
nej Slanej, a Ján Gdovin, farár zo Slovenskej Vsi. 
Príhovor mal Ondrej Urban. Všetci títo kňazi 
pôsobili v Spišskej Belej. Medzi slávnostných 
hostí patrili dr. Brndjar z USA a senior Tibor Ján 
Žiak. Na slávnosti vystúpil spevokol pod vede-
ním kantora Júliusa Scholtza. Zborovým dozor-
com bol Rudolf Ulbrich.38

Bohoslužby v Spišskej Belej sa konali každú 
nedeľu, vo fíliách – v Krížovej Vsi každú druhú 
nedeľu, v Holumnici a Jurskom vždy prvú nede-
ľu v mesiaci.39 V októbri 1989 sa na mimoriad-
nom konvente v Spišskej Belej rozhodlo o pre-
daji zvona z Ihlian cirkevníkom v Opinej pri 
Prešove. 40 Získané financie sa mali použiť na 
opravu kostola v Ihľanoch.41

Po odchode farárky H. Benkovej bol admi-
nistrovaním cirkevného zboru poverený Fran-
tišek Lompart, ktorý bol farárom v Slovenskej 
Vsi. Prišiel sem z Koceľoviec (Gemerský seni-

orát). Predtým bol rímskokatolíckym kňazom 
v Žakarovciach. Oženil sa a prestúpil do evanje-
lickej a. v. cirkvi u biskupa Východného dištrik-
tu Júliusa Fila st. v Košiciach. Zo Slovenskej Vsi 
odišiel do Ratkovského Bystrého v Gemerskom 
senioráte a odtiaľ do Koceľoviec. Od r. 2000 je 
konseniorom Gemerského seniorátu.42

V r. 1992 – 1996 v Spišskej Belej pôsobil Pa-
vel Kušnír, administrátor, farár vo Vysokých 
Tatrách so sídlom v Starom Smokovci. V r. 1994 
– 2000 bol konseniorom Tatranského seniorátu. 
Počas jeho administrovania bola v Spišskej Belej 
v r. 1997 zborovou kaplánkou Vlasta Uhráková. 
Pochádzala z Piešťan. Predtým pracovala v kú-
peľoch ako zdravotná sestra. Zo Spišskej Belej 
odišla na západné Slovensko.

V r. 1997 – 2000 pôsobil v Spišskej Belej ná-
mestný kňaz Dušan Orčík. V r. 2000 odišiel za 
farára do Levoče. Od septembra 2000 tu bol zbo-
rovým kaplánom Stanislav Kocka, ktorý sa stal 
od 1. novembra 2001 námestným farárom. Po-
chádzal z Dobrej Nivy pri Zvolene. V júni 2002 
odišiel do Košíc.

Evanjelická farárka Ľubica Sobanská (*9. no-
vembra 1954 Poprad-Veľká) ukončila stredo-
školské štúdium na Strednej ekonomickej škole 
v Poprade v r. 1974. Na Evanjelickej bohoslovec-
kej fakulte študovala v r. 1976 – 1981, za evanje-
lickú a. v. farárku bola ordinovaná 19. júla 1981 
v Bratislave biskupom Západného dištriktu 
ECAV Rudolfom Koštialom. Pôsobila v Jelšave 
a súčasne administrovala ďalšie cirkevné zbo-
ry a ich fílie v okolí, pričom zabezpečila aj gene-
rálne opravy kostolov. V r. 1985 bola zvolená za 
seniorálnu presbyterku Gemerského seniorátu 
a v júli 1991 za konseniorku Gemerského senio-
rátu a súčasne prvú konseniorku v Evanjelickej 
a. v. cirkvi na Slovensku. V r. 1991 – 1993 pôso-
bila vo funkcii náhradnej sudkyne Generálneho 
súdu ECAV. Pre rapídne zhoršenie zdravotného 
stavu v dôsledku prašného životného prostredia 
v Jelšave musela zmeniť kňazskú stanicu. Nako-
niec v lete 1993 sa stala farárkou v Slovenskej 
Vsi. Dňa 29. mája 1994 bola na dištriktuálnom 
konvente v Spišskej Belej zvolená za seniorálnu 
presbyterku a zapisovateľku Tatranského senio-
rátu. Od r. 1994 bola presbyterkou Východného 
dištriktu ECAV. Od r. 2000 vykonáva funkciu se-
niorálnej koordinátorky pre prácu so spoločen-
stvom evanjelických žien. V evanjelickom a. v. 
cirkevnom zbore v Spišskej Belej pôsobila ako 
administrátorka pred nástupom kaplána Duša-
na Orčíka v r. 1997, potom znova od júla 2000 do 
novembra 2001. Pri jej opätovnom administrova-

37  A FÚ ECAV SB: Správa o evanjelickom a. v. cirkev-
nom zbore v Spišskej Belej za rok 1980. 

38  Tamže, Správa o evanjelickom a. v. cirkevnom zbore 
v Spišskej Belej za rok 1985.

39  Tamže.
40  A FÚ ECAV SB: Správa o evanjelickom a. v. cirkev-

nom zbore v Spišskej Belej za rok 1988.
41  Tamže.
 Majerka a Stotince boli zlúčené s obcou Ihľany v r. 

1960. SÜLE, Peter – SÜLE, Peter ml. (ed.): Encyklopé-
dia miest a obcí Slovenska. Lučenec 2005, s. 708.

42  A FÚ ECAV SB: Výročná kňazská správa za rok pá-
nov 1990. Správa Ľubice Sobanskej, evanjelickej fa-
rárky v Slovenskej Vsi. Rkp., 2002.
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ní od júla 2002 jej vypomáhal kaplán na civilnej 
vojenskej službe Martin Fečko. 43 

Evanjelický farár Martin Fečko (*27. mája 
1978 Vranov nad Topľou) pochádza z Čierne-
ho – fílie Vyšného Žipova v Šarišsko-zemplín-
skom senioráte. 17. júla 2002 bol promovaný na 
magistra teológie na Evanjelickej bohoslovec-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratisla-
ve a ordinovaný 3. augusta 2002 v Necpaloch. 
Po ukončení civilnej vojenskej služby bol v Spiš-
skej Belej riadnym kaplánom od 16. októbra 2003 
do 31. októbra 2004 a námestným farárom od 1. 
novembra 2004 do 24. septembra 2005. Odvtedy 
tu pôsobí ako zborový farár. Jeho inštalácia sa 
uskutočnila v evanjelickom a. v. chráme v Spiš-
skej Belej na slávnostných bohoslužbách dňa 13. 
novembra 2005.44 Po úvodnej liturgii a vystúpe-
ní domáceho spevokolu sa inštalovanému priho-
voril senior Tatranského seniorátu Ján Matis.45 
Pri inštalácii mu asistovala námestná farárka zo 
Slovenskej Vsi Ľubica Sobanská spoločne s Ro-
manom Porubänom, farárom v Kežmarku. Sláv-
nostným kazateľom bol Stanislav Haluška z Vyš-
ného Žipova. Bola to prvá inštalácia v Spišskej 
Belej po 58 rokoch.46

Evanjelikom slúži sieňový kostol bez veže 
krížového pôdorysu s krátkymi priečnymi ra-
menami kríža, ktorý má polkruhový záver 
a pruské klenby s kupolou v strede priestoru. 
Vnútorné zariadenie, oltár, kazateľnica a krs-
titeľnica pochádzajú z čias stavby kostola v ro-
koch 1784 – 1785.47 

Profesor Ján Kvačala v práci Dejiny reformácie 
na Slovensku, ktorú môžeme vnímať ako jeden zo 
základných prameňov pri štúdiu dejín evanjelic-
kej a. v. cirkvi, napísal: „Cirkevné dejiny krajinské 
sú čiastkou všeobecných, dejiny provinciálne sveto-
vých; každé dielo slúži podľa svojej ceny, povzneseniu 
celej vedy.“4 8 Verím, že aj osudy evanjelikov a ich 
kazateľov, žijúcich a pôsobiacich takmer pol ti-
sícročia v malebnom mestečku Spišská Belá, 
budú prínosom pre regionálne dejiny Spiša.

Farári cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania v Spišskej Belej

Vavrinec Serpilius Qendel 1545 – 1558
Ján Scholtz  1558 – 1593
František Hankoczi  1593 – 1602
Matej Praetorius (Scholtz)  1603 – 1607
Tobiáš Weiss  1608 – 1638 
Ján Pilemann  1638 – 1641 
Tobiáš Erythreus-Roth  1641 – 1668

Tomáš Dreypfennig  1669 – 1672
Ján Fontany  1672 – 1674 
Juraj Roth  1700 – 1706
Frederik Werner  1710 – 1727
Ján Ľudovít Hentschel  1728 – 1739
Martin Krausz  1739 – 1753
Ján Weisz  1754 – 1759
Pavol Bordatsch  1759 – 1766
Jonas Bubenka  1766 – 1804
Michal Stark  1804 – 1812
Ján Sladkai (Sladkay)  1812 – 1841
Dávid Freitag  1841 – 1849
Karol Madai (Maday) 1850 – 1861 
Samuel Weber  1861 – 1908
František Racenberger  1908 – 1931
Juraj Hirschman  1931 – 1944
Michal Holko  1945 – 1946 
Ladislav Letrik  1947 – 1954
Juraj Raab  1955 – 1960 
Pavel Klement  1961
Ján Pavlovič  1962 – 1972
Milan Drobný  1973 – 1975 
Ondrej Ilenin  1976
Ondrej Urban  1977 – 1983 
Helena Benková  1984 – 1990
František Lompart  1990 – 1992
Pavel Kušnír  1992 – 1996 
Ľubica Sobanská  1997
Dušan Orčík  1997 – 2000
Stanislav Kocka  2000 – 2002
Ľubica Sobanská  2002 – 2003 
Martin Fečko  2003 – 

43  Správa Ľubice Sobanskej, evanjelickej farárky v Slo-
venskej Vsi. Rkp., 2002. A FÚ ECAV SB: Matrika po-
krstených od r. 1945, matrika sobášených od r. 1947, 
matrika prestúpených od r. 1974; MALOVCOVÁ, Bo-
žena (zost.): c. d., s. 143 – 145.

44  Správa evanjelického farára Martina Fečka. Rkp., 
2006.

45  Ján Matis (*6. 10. 1962 v Bardejove) bol v r. 2001 zvo-
lený za seniora Tatranského seniorátu, ktorého cir-
kevné zbory patria do okresov Poprad, Kežmarok, 
Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Počet členov 
v senioráte je 10 805. Súčasne je aj farárom Evanjelic-
kej cirkvi a. v. v Batizoviach. 

46  MATTA, Ján: Prvýkrát po 58 rokoch. In: Evanjelický 
posol spod Tatier. Poriadok inštalácie 13. november 
2005 Evanjelický a. v. chrám Boží Spišská Belá. 

47  KRIVOŠOVÁ, Janka (zost.): Evanjelické kostoly na 
Slovensku. Liptovský Mikuláš 2001, s. 181.

48  KVAČALA, J.: Dejiny reformácie na Slovensku 1517 
– 1711. Liptovský Mikuláš 1935.
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Letecký pohľad na mesto. Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

Nová obchodná sieť v centre mesta

Dokončenie výstavby 40 nájomných bytov  
na Moskovskej ulici

Fotografie Archív Mestského úradu  
v Spišskej Belej

Obr P2220003
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Kolektív pracovníkov Mestského 
úradu v Spišskej Belej (2006)

Na návšteve v nemeckom part-
nerskom meste Bruck (jún 2006)

Fotografie Archív Mestského  
úradu v Spišskej Belej

Na návšteve v poľskom partner-
skom meste Ożarów (máj 2005)
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Podujatia Dní mesta Spišská Belá: 125 rokov  
dobrovoľného hasičského zboru; ekumenické  

bohoslužby; prehliadka starej techniky

Spišskobelianski futbalisti (A-mužstvo, 2005)

Spišský zemiakarsky jarmok v Spišskej Belej

Slovensko-poľské jarmočné dni

Foto Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Belianske jedenástky – regionálna 
súťaž v kopaní futbalových jede-

nástok (r. 2004)

???????????????????????

???????????????????????????
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Etikety destilátov vyrábaných v Spišskej Belej  
v medzivojnom období 

Priemyselná zóna v Spišskej Belej (v popredí závod Baliarne obchodu a. s. Poprad,  
v pozadí bývalý závod S.I.T. a. s. na výrobu cigariet).  Foto Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Letecký pohľad na Beliansky rybník
Beliansky rybník (v pozadí Vysoké Tatry a Belianske Tatry)
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Letecký pohľad na Spišskú Belú (v popredí pokusné polia Hlavnej odrodovej skúšobne ÚKSUP-u)
Pastva oviec na Šarpanci (v r. 2005). Fotografie Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Spišská Belá a jej tatranská panoráma

Vysokohorská chata Plesnivec

V Belianskych Tatrách 

Foto Archív Mestského úradu  
v Spišskej Belej
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Cenné informácie národopisného charakteru 
zo života obyvateľov Spišskej Belej možno nájsť 
v dielach Samuela Webera Geschichte der Stadt 
Béla z r. 1892 a Monographie der evangelischen Ge-
meinde A. G. Bela z r. 1885. Obsahujú samostat-
né kapitoly o zamestnaní, bývaní, odeve, strave, 
zvykoch, obyčajoch a poverách, pričom Weber 
sa opiera predovšetkým o údaje zo 17. a 18. sto-
ročia. Vlastivedný zborník Spišská Belá, vydaný 
v dvoch zväzkoch v rokoch 1971 a 1972, obsa-
huje bohatú bibliografiu odkazujúcu na ďalšie 
práce s národopisnými údajmi. Nájsť ich možno 
aj v samotnom zborníku, predovšetkým v prí-
spevku Štefana Pitoniaka O hudobnom živote 
v Spišskej Belej v minulosti, venovanom, okrem 
iného, piesňam z prostredia robotníkov tabako-
vej továrne, a príspevku Michala Grigera Ľudová 
umelecká výroba v Spišskej Belej o rezbárskej diel-
ni a družstve Javorina v Spišskej Belej. 

Jedinečným zdrojom národopisných infor-
mácií o živote v Spišskej Belej v 20. storočí sú pa-
mätníci, ktorým aj na tomto mieste patrí autorki-
no poďakovanie – František Dúbravský, Valéria 
Detersová (narodení v r. 1925), ako aj MUDr. An-
drej Novák (nar. 1954) a Juraj Pešta (nar. 1927). 

Obyvatelia

Spišská Belá patrí k sídlam mestského typu. Zá-
konitosti mestského života a historický vývoj 
Spišskej Belej určovali obraz jej každodenného 
života, a teda i materiálnu a duchovnú kultúru 
jej obyvateľov. Veľkosťou i ľudnatosťou sa v mi-
nulosti radila skôr k stredne veľkým sídlam na 
Spiši. Dôležitú úlohu v jej rozvoji mala sociálna 
skladba obyvateľstva, ktoré sa delilo na mešťa-
nov a nemešťanov. Obyvatelia bez meštianskych 
práv, tzv. domkári, mali svoje domy uprostred 
mesta (V jarku) a v bočných uličkách. Život dom-
károv nebol ľahký. Vzťahovali sa na nich rôzne 
obmedzenia.1 Až v r. 1871 boli obecným záko-
nom zrovnoprávnení všetci občania mesta.2 

Presné národnostné zloženie obyvateľov 
mesta je ťažké určiť, lebo do druhej polovice 20. 

Ľudová kultúra a bežný život obyvateľov

storočia si viacerí z nich neraz menili svoju ná-
rodnosť podľa aktuálnej politickej situácie, ktorá 
nahrávala raz maďarskému, inokedy nemecké-
mu, alebo aj slovenskému živlu. Štatistiky preto 
bývajú skreslené. 

Po prvej svetovej vojne sa na skladbe obyva-
teľstva v Spišskej Belej podieľali okrem Slová-
kov a Nemcov aj Maďari, Česi, Poliaci, Rusíni 
a Židia. Vzťahy medzi jednotlivými národnos-
ťami boli v tom čase odmerané, no nie nepria-
teľské. Bohatší nemeckí občania si držali odstup 
od ostatných. Veľa slovenských rodín posielalo 
svoje deti do nemeckej školy, aby si osvojili ja-
zyk, so znalosťou ktorého sa ľahšie uplatnili ako 
učni u nemeckých majstrov alebo obchodníkov. 
Nemeckí majstri brali za učňov predovšetkým 
chlapcov z mesta, najmä tých, ktorí vedeli po ne-
mecky.

Keď sa Slovenka vydala za Nemca, bola po-
važovaná za väčšiu paniu. Menej bolo prípadov, 
keď si Slovák bral Nemku.

Občania českej národnosti pôsobili hlavne 
ako úradníci v Tabakovej továrni, prípadne ako 
žandári a učitelia. Českí učitelia boli veľmi ob-
ľúbení, pretože pomáhali organizovať spoločen-
ský a kultúrny život v meste. A tak sa stávalo, že 
uzatvorili manželstvá so slovenskými dievčata-
mi. Po r. 1939 sa tieto rodiny museli vysťahovať 
do Čiech. 

Súžitie jednotlivých národností pred dru-
hou svetovou vojnou bolo poznačené politic-
kým dianím v Európe. V závere 30. rokov aj časť 
spišskobelianskych Nemcov oslovila nacistická 
ideológia, ktorá u nich posilňovala tendenciu 
nadradenosti árijskej rasy a tým vyvolať nepria-
teľské postoje voči iným národnostiam, predo-
všetkým Židom. Pri sčítaní obyvateľstva v r. 
1939 príslušníci Nemeckej strany presviedčali 
občanov, ktorí vedeli po nemecky, aby sa pri-
hlásili k nemeckej národnosti, čo sa v mnohých 
prípadoch aj stalo, najmä v zmiešaných manžel-
stvách. Počas vojny sa prejavila opačná tenden-
cia, Nemci v zmiešaných manželstvách sa hlási-
li k slovenskej národnosti. 

Po druhej svetovej vojne sa hospodárske 
usadlosti zanechané občanmi nemeckej národ-
nosti prideľovali väčšinou miestnym roľníkom. 
Okrem nich sa presídlilo do uprázdnených hos-
podárskych domov 27 roľníckych rodín, prevaž-
ne z Lendaku a zo Zamaguria.3 

1  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla. Igló : Jo-
sef Schmidt Buchdruckerei, 1892, s. 96.

2  WEBER, Samuel: c. d., s. 97.
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Začiatkom 60. rokov sa do mesta prisťahova-
la prvá rómska rodina. Boli to Rómovia z osady 
nad železničnou traťou medzi Popradom a Gá-
novcami. Domáci ich prezývali psíčkarmi. Od-
vtedy sa podiel rómskych obyvateľov v Belej ne-
ustále zvyšuje. 

a vo vedľajších častiach mesta, v malých dom-
koch bývali menej majetní občania slovenskej, 
nemeckej a ďalších národností. S. Weber hovo-
rí o domoch postavených jeho súčasníkmi, t. j. 
v 2. polovici 19. storočia, ako o moderných, bez 
charakteristických čŕt.5 Pre spišské mestečká sú 

3  FRONKO, Peter – KLEIN, Vladimír: Poľnohospodár-
stvo v Spišskej Belej. In: Spišská Belá. Vlastivedný 
zborník. Ed. Michal Griger. Bratislava : Obzor, 1971, 
zv. 1, s. 90.

4  POPOVIČ, Michal: Z dejín mesta Spišská Belá od 
konca 18. storočia do začiatku 20. storočia. In: Spiš-
ská Belá. Vlastivedný zborník. Ed. Michal Griger. 
Bratislava : Obzor, 1972, zv. 2, s. 10.

5  WEBER, Samuel: c. d., s. 248.

Bývanie

V minulosti mesto predstavovalo koncentrova-
ný komplex budov s úzkymi ulicami. Jeho roz-
voj hatila vysoká pozemková daň a vysoké dane 
z novostavieb. Od konca 18. storočia do začiatku 
20. storočia sa počet domov v meste pohyboval 
medzi 400 a 454 (r. 1908).4

 Spišská Belá, ako väčšina okolitých meste-
čiek, si v základe zachovala šošovkovitý pôdorys 
námestia, ktoré bolo v druhej polovici 19. storo-
čia pri rekonštrukcii rozšírené a skrášlené zele-
ňou. Po stranách námestia sa tiahli dve hlavné 
ulice, Zimná a Letná (Sommer- a Wintergasse). Na-
vzájom ich od seba oddeľoval Beliansky potok. 
Letná ulica sa nachádzala na ľavom brehu poto-
ka a Zimná na pravom. Pre ostatné časti mesta 
boli používané tieto názvy: Za dolnou stanicou, 
Domky, Lajta, Lupky, Medzijarky, Cigánska ulica, 
Pod kostolom, Pri škole, Kačacia ulica (Entegasse), 
Fabrická ulica, Kežmarská ulica, Laktárňa (ubytov-
ňa, obytný dom tabakovej továrne).

Na hlavných uliciach boli pred domami 
chodníky (tretuáre). Bývali tu väčšinou bohat-
ší gazdovia, ktorí boli súčasne aj remeselníkmi, 
obchodníkmi alebo krčmármi. Boli prevažne ne-
meckej národnosti (tzv. bürgeri). Medzi jarkami 

ako tradičný architektonický typ charakteristic-
ké domy s prejazdom, ktoré vychádzajú zo sta-
viteľského dedičstva tunajšieho nemeckého oby-
vateľstva. Tie nemali otvorené dvory, v ulici stáli 
domy tesne jeden vedľa druhého a strecha domu 
bola rozložená na celú šírku dvora. Vznikol tak 
prestrešený prejazd (dufart), ktorý prebiehal po 
celej šírke domu, vpredu aj vzadu bol uzavretý 
vrátami a bol priechodný pre konský záprah aj 
s vozom. Z prejazdu sa vchádzalo do izby, ktorá 
mala dve okná orientované do ulice. V prízemí 
bola ešte čierna kuchyňa a komora. Na poschodí 
sa nachádzali nízke sýpky alebo komory a izby. 
Charakteristický bol aj tvar striech. Predné ští-
ty mali štítovú plochu zasunutú za líce priečelia, 
s vysokou podlomenicou, alebo bol štít prelome-
ný na dve plochy, posunuté navzájom do hĺbky 

Roľnícke domy 
v Spišskej Belej 
v medzivojnovom 
období boli spravi-
dla len prízemnými 
domami. Archív 
Mestského úradu 
v Spišskej Belej
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za líce priečelia.6 Obidva uvedené typy priečelí 
sa vyskytovali aj na takýchto domoch v Spišskej 
Belej. 

Domy mešťanov na Zimnej a Letnej ulici boli 
výstavnejšie, v druhej polovici 19. storočia mno-
hé z nich boli stavebne upravené v eklektickom 

Za domom sa nachádzal dvor, na ňom zá-
hradka a studňa. Dvor uzatvárali maštale pre 
dobytok a ošípané, ovce a hydinu. Pri hnojisku, 
umiestnenom obyčajne oproti maštali, stál suchý 
záchod. Za maštaľou bola kôlňa s poľnohospo-
dárskymi strojmi a rôznymi nástrojmi na opra-
vu vozov a iného potrebného inventára. Nad 
maštaľou, v šope sa uskladňovalo seno na kŕme-
nie. Za kôlňou bola predná stodola na krmoviny. 
Za ňou sa nachádzal tzv. gapeľ, t. j. zariadenie na 
pohon sečkárne a iných strojov, umiestnených 
na bojisku na mlate v stodole. Tvorilo ho ozube-
né koleso v horizontálnej polohe, ktoré pomocou 
predĺženej žrde otáčal kôň. Cez ozubené koleso 
a hriadeľ sa hybná sila prenášala v stodole na re-
menicu, ktorá poháňala stroj. 

Za gapľom pokračovala zatrávnená záhrada 
s ovocnými stromami. Na konci záhrady stá-
la drevená alebo murovaná zadná stodola, kde 
sa skladovalo obilie. Tam sa mlátilo ručne ale-
bo mláťačkou. Slama po mlátení ostávala v tejto 
stodole. 

Za stodolou viedla poľná cesta nadväzujú-
ca na hlavnú cestu. Pozemky, dvory, záhrady 
pri domoch boli navzájom oddelené drevený-
mi, niekde aj murovanými plotmi. Pred doma-
mi sa ešte v 18. storočí nachádzali na jar zelené 
záhradky (Pflanzgärtchen) s priesadami do zele-
ninových záhrad. Pred domami, ako aj v záhra-
dách, muži sadili stromy, kým ženy sa venovali 
pestovaniu kvetov, tie vysádzali aj v črepníkoch 
v oknách domov.7

Ako stavebný materiál sa osvedčil kameň, 
neskôr pálené tehly z miestnej tehelne. Na vý-
stavbu stodôl a maštalí väčšinou používali dre-
vo, neskôr kameň a tehlu. Podlahy v domoch 
bývali drevené. V miestnostiach boli prevažne 
drevené trámové alebo zaklenuté a štukované 
povaly, prejazdy domov bývali zaklenuté vale-
nou klenbou.

Ako uvádza S. Weber, fasády domov boli 
v minulosti zdobené maľovanými obrazmi ná-
boženského charakteru, ktoré dopĺňali nápisy 
a rok výstavby. Citáty z Biblie zdobili aj strop-
né trámy alebo klenby v izbe, dopĺňali ich údaje 
o roku výstavby domu a meno staviteľa.8 

Malé domčeky boli drevené alebo murované, 
bez hospodárskych budov, záhrady a dvora. Na-
chádzala sa v nich predsieň a jedna veľká izba. 
V predsieni sa varilo v lete. V izbe, ktorá slúži-
la ako kuchyňa i spálňa, stál murovaný sporák 
a murovaný pekarňik, v ktorom sa raz do týždňa 
piekol chlieb. Zariadenie izby tvorili postele, 
rozťahovacia kanapa, železné skladacie postele 

6  PAVELČÍKOVÁ, Monika: Dom spišských Nemcov 
v povodí rieky Poprad. In: Ozveny. Kultúrno-spo-
ločensko-historická príloha Podtatranských novín, 
október 2005, č. 8, s. 3. Podtatranské noviny, 18. nov. 
2005, č. 42. 

7  WEBER, Samuel: c. d., s. 277.
8  Tamže, s. 247.

Meštianske domy v Spišskej Belej.  
Archív Mestského úradu v Spišskej Bele

štýle. Orientované boli priečelím do ulice, dotý-
kajúc sa navzájom bočnými obvodovými múr-
mi. Do domov sa vstupovalo cez hlavnú bránu 
(kapuru), za ktorou sa nachádzal dufart. Na noc 
sa tieto brány zamykali. 

V medzivojnovom období v nich na prízemí 
nachádzame obchod, prípadne dielňu. Smerom 
do dvora bol u mäsiarov varštat, dielňa na spra-
covanie mäsových výrobkov, prípadne izba pre 
tovarišov a sluhov, ako aj komôrka pre slúžku 
a kuchyňa. Poschodie zaberali obytné priestory. 
Predstavovali ich jedna alebo dve izby vybave-
né kachľovými pecami vyrobenými v Spišskej 
Belej. Nábytok vyrobený miestnymi stolármi 
bol v jednom štýle. Tvorili ho manželské postele, 
dve skrine a zrkadlo, neskôr aj nočné stolíky, stôl. 
Modernejší, hotový nábytok sa kupoval po dru-
hej svetovej vojne v Kežmarku u firmy Palenčár. 
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a kolíska. Drevené dlážky pokrývali doma tka-
né koberce. V strede izby stál väčší stôl a nad 
ním visela petrolejová lampa. Stôl slúžil tak na 
jedenie, ako i žehlenie, písanie, pohostenie náv-
štev a iné. 

V domoch kúrili prevažne drevom z miest-
nych lesov. Palivové drevo (šajtanicu) dovážali aj 
furmani z okolitých dedín. Chudobnejší obča-
nia chodili na tzv. zbieraninu, haluzinu, suchá-
re a pne z rúbanísk. Palivové drevo sa kupovalo 
v mestskom dome. Po zaplatení a dovezení dre-
va z lesa sa musel furman preukázať na Šarpanci 
hájnikovi lístkom o zaplatení. Ten skontroloval, 
či množstvo dreva naloženého na voze a jeho 
kvalita zodpovedá údajom na lístku z obecného 
úradu.

Hygiena v domoch bola rôzna. Niektorí bo-
hatší občania už mali kúpeľne. Fabrickí zamest-
nanci dostávali v továrni lístky do Belianskych 
kúpeľov. V tabakovej továrni existovali vaňové 
kúpele, kde sa mohol každý zamestnanec pod-
ľa poradovníka okúpať. V chudobnejších domác-
nostiach sa kúpavalo v drevených korytách na 
pranie, a to vo vode zohriatej vo veľkom hrnci 
na sporáku. Bežne sa umývali v lavóre. V lete sa 
dolný koniec mesta chodieval kúpať do rieky Po-
prad, kým horný koniec využíval tzv. Oksenbad 
na Belianskom potoku. 

Šatstvo prali ručne. Bielizeň vyvárali vo veľ-
kých hrncoch na sporáku, potom v lete aj v zime 
plákali v potoku. V zime do ľadu vyrúbali die-
ru a vo vedre priniesli horúcu vodu na zohriatie 
rúk. 

Ženy na varenie používali vodu z vlastnej 
studne, od r. 1932 z mestského vodovodu. Ten 
bol buď zavedený v domácnostiach, alebo vodu 
čerpali z vodovodných studní rozmiestnených 
v určitých vzdialenostiach v meste. 

V domoch sa pravidelne bielilo, aj fasády do-
mov boli udržiavané v dobrom stave. V gazdov-
skom dome sa neprezúvalo pri vstupe do kuchy-
ne. Pri vstupe do izby bolo potrebné sa vyzuť. 
Každú sobotu vydrhli drevenú dlážku a vyprá-
šili koberce. Pred sviatkami gazdinky robili veľ-
ké upratovanie. 

V okolí domu spevňovali plochu ploché ka-
mene z pieskovca, alebo okruhliaky (burgovce). 
Pri malých domoch boli predzáhradky s kvetmi 
a zeleninou, na priedomí stáli lavičky.

Po druhej svetovej vojne sa aj v Spišskej Be-
lej popri výstavbe bytových domov rozvinula aj 
individuálna bytová výstavba. Postupne vyrást-
li celé nové ulice s modernou architektúrou ro-
dinných domov. 

Zamestnanie

Ako spomína S. Weber, práca v minulosti pre 
obyvateľov Spišskej Belej nebola žiadnou han-
bou, naopak, pre muža i ženu, ako aj ich dcéry 
a synov, bolo cťou sa na práci podieľať. Mužovi 
prislúchalo starať sa o hospodárstvo a živiť ro-
dinu remeslom, kým žena opatrovala deti, bola 
paňou v kuchyni, dozerala na statok v stajniach 
a chlievoch, mala na starosti pálenie pálenky 
a varenie piva a predovšetkým práce okolo spra-
covania ľanu. S ľútosťou autor konštatuje, že toto 
všetko je (koncom 19. storočia) už minulosť. Pra-
denie a tkanie nahradilo čoraz častejšie štrikova-
nie a prácu, ktorú kedysi zastali synovia a dcéry, 
teraz vykonávajú paholkovia a slovenské alebo 
poľské slúžky.9

Základom obživy obyvateľov Spišskej Belej 
bolo poľnohospodárstvo. Z pohľadu produk-
cie potravín a základných surovín pre výrobu 
a činnosti, ktoré s poľnohospodárstvom úzko 
súviseli (obchod, remeslá, liehovarníctvo, plá-
tenníctvo, garbiarstvo) boli prakticky sebestač-
ní.10 Čo si neboli schopní dorobiť sami, kúpili si 
u remeselníkov alebo na jarmokoch a trhoch. 
Prvý obchod sa v Belej spomína až v r. 1819.11 

Remeslo a obchod, neskôr aj rozmáhajúca sa 
továrenská výroba predstavovali ďalší zdroj ob-
živy. Výpočet remesiel je široký. Do r. 1872 bola 
remeselná výroba regulovaná cechmi.12 Spišsko-
belianske cechové organizácie sa nebáli zvýšenia 
počtu majstrov a nehľadelo sa ani na ich pôvod. 
Prijímali sa remeselníci, ktorí vynikali vo svojom 
odbore. To dvíhalo prosperitu mesta, podporenú 
výbornou kvalitou spišskobelianskych výrob-
kov. Aj v medzivojnovom období 20. storočia pô-
sobili v meste mnohí remeselníci. Pracovali tu 
mäsiari a údenári (Kniesner, Roth, Gréb, Kleitler, 
Singer, Chovanec), pekári (Hoffman, Roth, Kal-
man, Kniezner, Klimek), stolári (Girgasch, Kul-
ka, Telč), murári (Džubanyi, Widenka, Majer, 
Fodor), maliari (Mišura, Straka, Volath), výrob-
covia kachlí na výstavbu pecí a hrnčiari (Boršoš), 
kováči (Antos, Horničák, Trembáč, Weber, Loren-
čík), zámočníci (Frank, Siska, Ksiažek), kominári 
(Kniesner, Kohút), klampiari (Zohn, Hamrešlak, 

9  Tamže, s. 352.
10  Tamže, s. 148.
11  VOJTAS, Jozef – SZONTÁG, Jozef: Zo starších dejín 

remesiel a obchodu v Spišskej Belej. In: Spišská Belá. 
Vlastivedný zborník. Ed. Michal Griger. Bratislava : 
Obzor, 1971, zv. 1, s. 83.

12  POPOVIČ, Michal: c. d., s. 11.
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Krišanda), obuvníci (Sýkora, Roth, Šlepek – vý-
roba obuvi, Gondžár – výroba čižiem), kožušníci, 
garbiari, farbiari, krajčíri, debnári, tesári, sklená-
ri, kachliari, kolári, mlynári. 

K intenzívnejšiemu rastu mesta však prispel 
rozvoj továrenskej výroby, ktorá sa v Spišskej 
Belej presadzovala nielen v závere 19. storočia, 
ale najmä v 20. storočí a vytvárala pracovné prí-

Zaužívaný bol trojpoľný systém, no v r. 1811 
bolo obyvateľstvo vyzvané, aby prešlo na štvor-
poľný systém. Zmena sa ujala až v r. 1855, keď 
padli všetky obmedzenia pre obrábanie pôdy, 
stanovenia druhu a množstva pestovaných plo-
dín. V r. 1766 vyšlo nariadenie o nescudziteľnosti 
ornej pôdy prislúchajúcej k jednotlivým hospo-
dárskym dvorom. Táto pôda sa nesmela predá-

13  WEBER, Samuel: c. d., s. 138.
14  Tamže, s. 139.
15  Tamže, s. 141 – 142.
16  Tamže, s. 142.
17  Tamže, s. 146.
18  Tamže, s. 147.

ležitosti pre miestne obyvateľstvo, vtláčala mu 
špecifický ráz a početne posilňovala robotnícke 
kategórie obyvateľstva (viac o pracovných prí-
ležitostiach v Spišskej Belej sa píše v kapitolách 
venovaných hospodárskym pomerom mesta). 

Poľnohospodárstvo

V minulosti boli práce na poli organizované na-
riadeniami, ktoré pod hrozbou finančného tres-
tu musel dodržiavať každý obyvateľ mesta. Jeho 
povinnosťou bolo udržiavať v poriadku polia, 
správne narábať s drevom a lesom, dozerať na 
stáda a pastierov, regulovať hnojiská a dodržiavať 
určený pracovný čas pri sejbe a zbere úrody.13

Pri obrábaní polí a siatí platil určitý poria-
dok. Bol určený nielen začiatok jednotlivých 
prác, ale aj kde budú pestované jednotlivé plodi-
ny a v akom množstve. Nariadením sa určoval 
aj deň, keď bolo potrebné začať vyvážať hnoj na 
polia, ako prípravu na sejbu.14 Určité pravidlá sa 
týkali aj zberu úrody a aj začiatok jesennej orby 
bol stanovený na konkrétny deň.15 

vať ani zamieňať.16 Aj mesto samotné vlastnilo 
polia, záhrady a lúky. Dôležitú úlohu zohrávali 
tri mlyny v strede mesta. V nich sa mlela všetka 
múka a slad na varenie piva a pálenie. Mlyny sa 
prenajímali, z čoho mesto malo nemalý úžitok.17

Polia strážila poľná polícia. Na každej sveto-
vej strane stál strážny domček, v ktorom bývali 
strážcovia. Tento systém existoval až do 19. sto-
ročia.18 V prvej polovici 20. storočia prinášali ro-
vinaté a úrodné polia dobré úrody žita, jačmeňa, 
ovsa, raži, neskôr i pšenice, zemiakov, kŕmnej 
repy, lucerny, viky i ďateliny. Na Kapustniciach do-
zrievala kapusta, kel, karfiol, kareláb, kvaka, red-
kvička, cvikla, cibuľa, cesnak, mrkva, petržlen, 
fazuľa, hrach, tekvica, bôb a veľa maku. Sadilo sa 
aj veľa ľanu pre osobnú potrebu a aj na odpredaj 
firme Wein v Kežmarku. V záhradách pri do-
moch sa pestovala zelenina pre potreby kuchyne, 
kým na Kapustniciach väčšinou plodiny určené na 
zimné uskladnenie. V ovocných záhradách rást-
li prevažne vysokokmenné ovocné stromy – jab-
lone, hrušky, slivky, ringloty a v závetrí aj čereš-
ne. Kríkové egreše a ríbezle vysádzali v prednej 
záhrade vo dvore. Ovocné stromy pochádzali zo 
školského pozemku, kde učitelia zaúčali žiakov 
vyšších ročníkov štepiť stromčeky. Neskôr tieto 
stromčeky objednával český učiteľ Novotný zo 
škôlky na Morave a boli to nové, veľmi kvalitné 
druhy ovocia, ale málo odolné voči zime. Obstáli 
iba chránené pred severným vetrom. 

V chotári v danom období obrábanie pôdy 
prebiehalo už podľa štvorpoľného systému. Po 

Kolovrat, lopata na sádzanie chleba, obilná váha.  
Archív Marty Kučerovej
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nahnojení pôdy na pozemku prvý rok vysádza-
li zemiaky, druhý raž, tretí jačmeň alebo ovos 
a štvrtý rok ďatelinu, lucernu alebo viku. Oralo 
sa prevažne konskými záprahmi. Chudobnej-
ší maloroľníci (hudláre) obrábali pôdu aj krav-
ským záprahom. Mechanizáciu začali využí-
vať najskôr bohatší nemeckí gazdovia, keďže sa 
snažili ušetriť na pomocnej pracovnej sile. Ako 
prvé sa ujali kosačky krmovín a trávy, obracače 
sena, veľké hrable, samoviazače (kosačky s kôp-
kovačkami obilia a neskôr aj viazaním snôpkov). 
Zemiaky sa zbierali vyorávačmi (čerti), pôda sa 
pripravovala už aj dupľovanými pluhmi, všetko 
ťahal konský záprah. Z umelých hnojív bol v oje-
dinelých prípadoch využívaný superfosfát. Roľ-
ník Hoffman vedel moriť (bajcovať) pšenicu, ktorá 
sa stala odolnou voči chorobám, a predával ju na 
siatie ostatným gazdom. Nemeckí gazdovia si na 
rozdiel od slovenských vedeli prostredníctvom 
spolku Kasíno zaobstarať nové odrody obilnín 
a zemiakov, čo im prinášalo bohatšiu úrodu.

Menší gazdovia, ktorí mali záprahy a chceli 
si privyrobiť, chodili na furmanku pozvážať kr-
mivo a úrodu, ako aj vyorávať zemiaky a poorať 
polia menším roľníkom, ktorí nemali vlastné zá-
prahy. 

Úroda sa uskladňovala v stodolách, po vy-
mlátení v sypancoch, zemiaky v pivniciach, väč-
šinou situovaných pod obytnou časťou domu. 

Mlátilo sa ručne (mlátiť chodili Poliaci), ma-
lou mláťačkou gapľovkou, po ktorej bolo potrebné 
obilie čistiť na fukári – mlynku, neskôr na mlá-
ťačkách, ktoré už triedili zrno a plevy aj semien-
ka z buriny. Mláťačky poháňal benzínový motor, 
neskôr elektrický. Vlastnili ich bohatší gazdovia, 
ktorí za úplatu chodili mlátiť aj po okolitých de-
dinách. Ale aj do Spišskej Belej chodili gazdovia 
z iných obcí mlátiť mláťačkami.

Tak ako hospodárenie na poliach, aj chov hos-
podárskych zvierat bol úplne v réžii obyvateľov 
Spišskej Belej. Mesto vlastnilo rozľahlé pasien-
ky siahajúce až do Belianskych Tatier. Za určitý 
poplatok mali dovolené na nich pásť aj iné obce. 
Boli na tom z tohto pohľadu lepšie ako domká-
ri zo Spišskej Belej, ktorí mali veľmi obmedzené 
práva pri obrábaní pôdy i chove hospodárskych 
zvierat a využívaní mestských pasienkov. 

Mesto malo vlastný dobytok – býky, kravy, 
jalovice, voly, ovce, kozy, kone, prasatá.19 Úžitok 
malo z predaja sena, slamy a obilia.

V medzivojnovom období sa v Spišskej Be-
lej chovali kone, hovädzí dobytok, ovce, ošípa-
né, hydina (sliepky, kačice, husi, morky), králiky. 
Hovädzí dobytok vyháňali na pašu po výhone 

vedľa cesty na pastviská pod Šarpancom i do le-
sov na Kvašnu poľanu medzi Šarpancom a Tat-
ranskou Kotlinou. Jalovice prevádzali cez Tat-
ranskú Kotlinu popod chatu Plesnivec, ponad 
prudký zráz zvaný Glinka (Rothe Lehm – Červená 
hlina) až na pastviská v Zadných Meďodoloch. 
Pod holým nebom (na mieste stála len koliba 
pre pastiera) tam zotrvali až do jesene, t. j. do pr-
vého snehu. Potom ich zohnali naspäť na nižšie 
pastviská na Kvašnu poľanu, neskôr po ďalšom 
ochladení koncom októbra ich ustajnili.

Teľatá mali pastvisko pri rieke Poprad, po ľa-
vej strane cesty do Krížovej Vsi. Po pravej strane 
boli mestské lúky na prípravu sena pre mestské 
býky. Po pokosení lúk sa na nich mohol pásť do-
bytok. Na pasienky boli vyháňané zvlášť kravy 
zo Zimnej a zvlášť z Letnej ulice. Každá črieda 
s počtom asi 800 kusov dobytka mala vlastného 
pastiera, ktorý zavčas rána trúbením upozornil 
gazdov, aby vypustili kravy na pašu. Večer oko-
lo šiestej-siedmej hodiny sa kravy vrátili z pas-
tvísk na Šarpanci domov.

Popri chove hovädzieho dobytka Beľania 
chovali aj ovce a pásli ich na horských pasien-
koch v Belianskych Tatrách. Letné pasenie 
oviec v spoločných stádach organizovali salašné 
spolky, pričom Letná a Zimná ulica mali osobit-
né šafárske spolky.20

Prevádzku salašov financovali z pokladnice 
spolku. Povinnosťou baču bolo dobre sa starať 
o ovce, nepúšťať ich na cudzie pasienky, prípad-
nú škodu musel nahradiť, za každú ovcu mu-
sel odovzdať určité množstvo syra. Bača mal za 
službu finančnú odmenu, mohol si nechať určité 
množstvo oviec a mäsa z nich.21

Pasenie sa začínalo na jar v podhorských ob-
lastiach, no s ústupom snehu postupovalo nahor 
po tatranských stráňach. S príchodom jesene sa 
stáda pohybovali opačným smerom.22 Pastviská 
v Belianskych Tatrách mesto stratilo zriadením 
TANAP-u. V čase ich existencie sa v Belej cho-
valo do 2000 kusov oviec, po zriadení TANAP-
-u 370. Rapídne poklesol aj chov hovädzieho do-
bytka.

Okrem bohatých pasienkov vlastnila Spišská 
Belá aj lesy, ktoré poskytovali drevo na stavbu 

19  Tamže, s. 141.
20  PODOLÁK, Ján: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. 

Bratislava : Veda, 1982, s. 69 – 70.
21  WEBER, Samuel: c. d., s. 143. 
22  BOHUŠ, Ivan: Spišská Belá a Tatry. In: Spišská Belá. 

Vlastivedný zborník. Ed. Michal Griger. Bratislava : 
Obzor, 1972, zv. 2, s. 69 – 70.
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domov, palivo na kúrenie, pálenie vápna, pá-
lenky. Spotrebúvali ho aj kolári, stolári či tokári. 
Obyvatelia si drevo v lese obstarávali sami, prá-
ca v lese bola v minulosti jednou z povinností 
mužskej časti obyvateľstva. Ťažba bola prísne 
regulovaná. Veľké a malé domy mali vymedze-
né množstvo dreva, ktoré mohli vyťažiť, pričom 
dávka dreva pre mešťanov bola dvojnásobná 
oproti malodomkárom.23

V r. 1949 vzniklo v Spišskej Belej jednotné 
roľnícke družstvo (JRD), ktoré znamenalo ko-
niec rozdrobenej poľnohospodárskej súkromnej 
malovýroby. V r. 1959 začali pracovať Štátne ma-
jetky na pôdnom fonde založenom na neobrába-
nej pôde po vysťahovanom nemeckom obyva-
teľstve. V obmedzenej miere ďalej existovala aj 
súkromná poľnohospodárska malovýroba, kto-
rá pretrvala dodnes (viac v kapitolách venova-
ných poľnohospodárstvu). 

Strava

Spišská Belá bola po celé stáročia sebestačná 
v produkcii potravín. Všetky potrebné surovi-
ny si jej obyvatelia dopestovali, resp. dochovali. 
Mäso, chlieb, maslo, syry, mlieko, neskôr zemia-
ky, strukoviny, voda, pivo, alkoholické nápoje 
tvorili súčasť stravy Beľanov. Z jedál boli vo veľ-
kej obľube kapusta a bravčové mäso. Rozšírená 
bola domáca výroba pálenky (šnaps), v každom 
dome vlastnili kotlík na pálenie a ovládali ume-
nie destilácie. Pálenie mali na starosti ženy, rov-
nako ako v minulosti aj varenie piva. Vychýrená 
bola tunajšia borovička, pripravovali sa aj rôz-
ne likéry. Víno sa používalo skôr ako liek. Káva 
a čaj sa ujali až v polovici 18. storočia. Domáce 
pálenie i varenie piva postupne vymizli s rozvo-
jom moderných páleníc a pivovarov. V 19. storo-
čí varili v Spišskej Belej pivo už len dvaja profe-
sionálni pivovarníci.24 

Na prípravu stravy používali aj v medzivoj-
novom období produkty z vlastnej poľnohospo-
dárskej činnosti, zvyšné sa kupovali v obcho-
doch. Z obilnín sa získavala múka a krúpy. Ďalej 
stravu tvorili zemiaky, kapusta, cvikla, tekvica, 
mak, kaleráb, kel, karfiol, mrkva, petržlen, kva-
ka, hrach, fazuľa. Ako koreniny slúžili hlavne 
cibuľa, cesnak, pažítka, majorán, kôpor. Z mä-
sa používali hovädzie, teľacie, jahňacie, brav-

čové, kozľacie mäso, morky, husacinu, kačacie 
mäso, kuracie a králičie mäso. Zabíjačky sa ko-
nali podľa potreby, no najčastejšie pred Viano-
cami a Veľkou nocou a pred svadbami. Zemiaky 
a mlieko boli súčasťou každodennej stravy gaz-
dov. Z mliečnych výrobkov sa okrem sladkého 
konzumovalo aj kyslé mlieko, cmar, smotana, 
maslo, tvaroh, kravský, ovčí i kozí syr. Bryndzu 
pripravovali pomletím syra na mlynčeku na 
mäso, posolením a natlačením do sudov. Takto 
uskladnená sa používala v zime na prípravu je-
dál. Zmiešaním s maslom, cibuľou a paprikou 
vznikla bryndzová nátierka na chlieb (šmirkaz). 
Varili sa aj bryndzové halušky, polievky, pirohy.

Strava Beľanov bola rozdelená na raňajky, 
desiatu, obed, olovrant a večeru. Na raňajky sa 
pripravovala praženica s chlebom a mliekom. 
Desiatu tvoril chlieb so slaninou, po zabíjačke 
s klobásou alebo tlačenkou. Obed pozostával 
z dvoch chodov – krúpy varené s údeným mä-
som, v druhom chode jedlo so zemiakmi a vare-
nou kyslou kapustou. Okrem krúpovej polievky 
varili aj gulášovú, hovädziu, fazuľovú, hráškovú, 
rajčinovú, zemiakovú, „začurku“ s hubami, sle-
pý guláš a iné. Na olovrant sa jedol chlieb s mas-
lom alebo masťou a na večeru zemiaky s vypra-
ženou slaninou a to zapíjali kyslým mliekom 
alebo cmarom. 

Streda a piatok boli pôstne bezmäsité dni. 
Vtedy sa pripravovali múčne jedlá: rezance s ma-
kom, pirohy, halušky s bryndzou, fučka (kuľaša), 
džatky, slivkové knedle, pirohy s lekvárom, ze-
miakové placky, nokerle s vajíčkami, buchty na 
pare.

Deti nosili do školy na desiatu chlieb s mas-
lom alebo masťou, chlieb s lekvárom alebo vare-
né vajíčka. Občas kúsok klobásky zo zabíjačky 
alebo tlačenky, či slaninky. 

V nedeľu tvorilo základ obeda hlavne brav-
čové alebo hovädzie mäso, rovnako ako vo svia-
točné dni. Na Štedrý deň sa pripravovala ka-
pustová polievka s hríbami, k tomu bobáľky 
s makom, neskôr kapor a zemiakový šalát. U ne-
meckých obyvateľov to bola aj hus alebo kačica, 
u slovenských gazdov bravčové mäso a výrob-
ky. Vo sviatočné dni slávnostný obed pozostával 
z hovädzej polievky s rezancami alebo pečeňo-
vými haluškami, bravčového rezňa so zemia-
kovým šalátom. K sviatočnému obedu patrili aj 
doma pečené koláče – bežné boli orechovníky, 
makovníky a rôzne drobné pečivo. 

Počas veľkonočných sviatkov, na Bielu sobo-
tu, dávali posväcovať potraviny – vajíčka, šunku, 
klobásu a biely koláč. Toto jedlo sa konzumovalo 

23  WEBER, Samuel: c. d., s. 144.
24  Tamže, s. 348 – 352.
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v sobotu večer, ako aj v nedeľu ráno. Obed bol 
podobný ako na Vianoce.

Strava príslušníkov jednotlivých národnos-
tí nebola veľmi rozdielna. Česi sa líšili tým, že 
konzumovali viacej knedlíkov ako zemiakov 
a držky. Židia používali kóšer stravu.

V lete deti chodili do lesa zbierať jahody, ma-
liny, čučoriedky. Na jeseň šípky. Z týchto suro-
vín gazdinky pripravovali lekváre a zaváraniny. 
Z trniek a šípok zvykli robiť aj víno, rovnako aj 
zo žita, najviac však z ríbezlí. Šťava z čučoriedok 
slúžila na úľavu pri žalúdočných problémoch. 
Zbierať huby chodievali aj dospelí. Zbierali hríby, 
kuriatka, plávky (holúbky), rídziky, bedle, mas-
liaky, po druhej svetovej vojne aj šampiňóny. 

Na uhasenie smädu sa najčastejšie využívala 
voda. Na raňajky sa pila „Vitáčkova žitná káva“, 
neskôr melta a cigória, z ktorej v určitom po-
mere s mliekom pripravovali bielu kávu. Počas 
dňa slúžil na uhasenie smädu aj lipový čaj, večer 
obyčajne kyslé mlieko. 

Alkohol v medzivojnovom období vyrába-
li prevažne profesionáli. Beliansku borovičku, 
hruškovicu a iné nápoje vyrábali firmy Gréb 
a Kleinberger, kým sortiment Matzovej predsta-
vovali rôzne likéry. V krčme bolo možné kúpiť 
horkú pálenku vyrobenú z 50 % alkoholu, v kto-
rom bol namočený horký koreň rastúci v Meďo-
doloch (gorecka). 

V domácnostiach sa varilo hriate pri rôznych 
príležitostiach, ako boli zabíjačky, mlátenie, vy-
beranie zemiakov. Jednotlivé ingrediencie tvoril 
lieh, pálený cukor zaliaty vodou, do ktorého sa 
po rozpustení karamelu pridala citrónová kôra, 
a klinčeky. To všetko sa postupne zohrievalo až 
do bodu varu. Pilo sa buď teplé, alebo mierne 
ochladené. 

Po druhej svetovej vojne sa používal aj doma 
vypálený lieh. No tvrdenie, že „v Spišskej Be-
lej v každom domku pália ľudia samohonku“ bolo 
mierne prehnané. Samohonka s názvom jede-
nástka sa skutočne v Spišskej Belej pálila, no nie 
v takom veľkom množstve. Názov jedenástka 
vznikol z toho, že na jej prípravu bol potrebný 
1 kg cukru a droždie za 1 korunu. Cukor, voda 
a 10 dkg droždia sa zmiešali vo veľkej uhorko-
vej fľaši (5 l) a zmes sa nechala kvasiť, kým sa zá-
kvas nestal čírym. Zákvas sa nalial do veľkého 
zabíjačkového hrnca, alebo hrnca na vyváranie 
bielizne. Do stredu sa umiestnila trojnožka, na 
ňu smaltovaná miska. Hrniec prikryli lavórom, 
do ktorého položili tehlu a naliali studenú vodu. 
Tú počas varenia častejšie vymieňali. Varilo sa 
na miernom ohni jeden a pol hodiny. Para v hrn-

ci kondenzovala na dne lavóra a kvapkala do 
misky. V miske sa nazbieralo asi 8 dcl 40 – 50 % 
alkoholu. Po odstátí sa lyžicou opatrne odobrala 
vrstva asi 1 dcl metylalkoholu, ktorý bol ľahší, 
a preto sa vraj nachádzal navrchu. Pod ním sa 
nachádzal etylalkohol, ktorý sa mohol piť. Jede-
nástka sa ochucovala tak ako hriate. 

V súčasnosti je strava obyvateľov Spišskej Be-
lej ovplyvnená sortimentom potravín v obcho-
doch, v jednotlivých domácnostiach i stupňom 
sebestačnosti v samozásobovaní mäsom, zele-
ninou, ovocím a inými produktmi naturálneho 
hospodárstva a v neposlednom rade aj ekono-
mickou situáciou. V jedálnom lístku sa objavujú 
tak krajové špeciality, ako aj jedlá celoslovenskej 
či medzinárodnej kuchyne. 

Odev

O tradičnom odeve obyvateľov Spišskej Belej sa 
dá hovoriť prakticky len do 19. storočia. Už na 
konci tohto storočia ho úplne vytlačil mestský 

Detský dievčenský kroj (30. roky 20. storočia).  
Bežné oblečenie dievčat v 30. rokoch 20. storočia.  

Školská kronika
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odev. Pri jeho rekonštrukcii sa preto musíme 
spoľahnúť na údaje S. Webera.25 

Podľa neho bol pôvodný odev starosaský. 
Muž nosil na hlave klobúk s trojrohým okrajom. 
Vrchný odev predstavovala vesta siahajúca až 
po boky a vlnený kabát biely alebo sivý, len v ne-
deľu to bol dlhý kabát (Gehrock) zdobený mod-

mi. Na nohách nosili pančuchy a topánky. K svia-
točnému odevu patril aj opasok z drahých látok, 
nezriedka zlatý opasok so striebornou sponou, 
prípadne naopak. Krk zdobili biele perly alebo 
červené granáty a na prstoch nosili prstene. Diev-
čenský odev sa od ženského odlišoval predo-
všetkým ozdobou hlavy – partou z kvetín a pe-
rál, ktoré viseli v dlhých zväzkoch na plecia. 

Najvzácnejšiu súčasť mužského aj ženského 
odevu predstavoval kožuch zdobený drahými 
kožušinami. Ženský kožuch bol v dolnej časti 
rozšírený a zdobený zlatými strapcami. 

V bežné dni sa nosil ľanový odev z modrotla-
če. Domáca výroba plátna bola jedným z najdô-
ležitejších domáckych zamestnaní žien. 

Táto móda zmizla postupne po roku 1848. 
V tom čase spišskí Nemci prijali maďarský ná-
rodný kroj. Mužský odev charakterizoval ma-
ďarský klobúk alebo kalpag zdobený perom, ma-
ďarská vesta, bohato šnurované nohavice podľa 
Attilu alebo Zrínyiho a čižmy s ostrohami. Pri 
ženskom odeve to bol maďarský šnurovaný 
lajblík, košeľa s bohato nariasenými rukávmi, 
mentieka so šnurovaním a maďarské topánky 
alebo čižmy.

Tento odev však neprežil koniec 19. storočia. 
V prvej polovici 20. storočia bola ešte bežná vý-
roba domáceho ľanového plátna, z ktorého sa 
šili mužské košele a posteľné prestieradlá. Po za-
farbení plátna u farbiara (Färber Lang) sa z mod-
rotlače šili šaty, sukne a zástery. Modrotlač zo 
Spišskej Belej bola známa v širšom okolí. 

Z ovčej vlny, ktorá sa rozčesávala (grempľo-
vala) v Podolínci, sa tkalo súkno. Po valchovaní 
sa zo súkna šili nohavice (portky), haleny, kapce, 
papuče, deky na kone. 

V meste bola aj dielňa na výrobu damaško-
vých látok (Novajovský), a to na tkáčskom stave, 
poháňanom elektrickým motorom. 

Domáckej výrobe odevov konkuroval roz-
máhajúci sa odevný priemysel. Látku kupova-
li a odevy zhotovovali v krajčírskych dielňach, 
prípadne bolo možné hotový odev si zadovážiť 
v obchodoch v Kežmarku alebo v meste na jar-
mokoch. S predajom látok chodili dokonca po 
domácnostiach aj podomoví obchodníci. Čipky, 
krajky a ozdoby sa kupovali na jarmokoch alebo 
v galantérii v Kežmarku, neskôr aj v Spišskej Be-
lej (Pichnarčík). 

Kroj nosili tí obyvatelia Spišskej Belej, ktorí sa 
do mesta prisťahovali z okolitých dedín. No po 
určitom čase aj oni uprednostnili mestský odev. 
Okrem toho bolo možno v meste vidieť kroje na 
zamestnancoch Tabakovej továrne, ktorí do prá-25  Tamže, s. 347. 

Bežné oblečenie chlapcov v 30. rokoch 20. storočia. 
Slávnostné oblečenie Spišskobeľanov v 30. rokoch  

20. storočia. Školská kronika

rou farbou alebo inými farbami a u bohatších aj 
striebornými gombíkmi. Na nohách mal panču-
chy a topánky alebo vysoké čižmy. Odev dopĺ-
ňal široký nemecký kolový plášť. 

Ženy si pokrývali hlavy čepcom, ktorý zdo-
bený zlatou čipkou a stužkami bol skôr ozdobou 
a predstavoval hodnotné dedičstvo odovzdáva-
né ďalším generáciám. Podstatnú úlohu v ode-
ve ženy tvoril živôtik na šnurovanie (Wist). Často 
bol zhotovený z hodvábu so zlatými a striebor-
nými čipkami a sponami. Sukňa na sviatočné dni 
bola tiež hodvábna, zamatová, alebo z iných dra-
hých látok a opatrená ozdobným lemom a spona-
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ce dochádzali z okolitých obcí. Pri vlastnej pra-
covnej činnosti títo zamestnanci používali pra-
covný odev.

V zime muži, ale predovšetkým ženy nosili 
krátke kožuchy alebo kožené vesty. U žien vrch-
ný zimný odev dopĺňala šatka na hlave a veľká 
čierna vlnená šatka (hustka) prehodená cez ple-
cia.

Gazdovia v zime vozili drevo z lesov na pílu 
alebo do drevoskladu. Pritom si obliekali hrubý 
sveter z ovčej vlny, súkenné nohavice (portky), 
kožuch alebo halenu zo súkna (sukmana), bara-
nicu, kožené rukavice palcáky, ktoré mali previa-
zané povrázkom prehodeným cez ramená alebo 
pretiahnutým cez rukávy a kapce. 

Ženskú obuv v zime tvorili kapce, v lete to-
pánky, u mužov celé topánky alebo čižmy. Pol-
topánky sa u oboch pohlaví ujali po vzniku pre-
dajne Baťa.

Po vojne sa odev naďalej riadil mestskou mó-
dou. Postupne pribudli aj predajne s textilom. 
Zmena zamestnania a ústup od gazdovania na 
pôde prispeli k upevneniu tohto trendu a oby-
vateľom definitívne vtlačili mestský ráz. 

Rodinný a spoločenský život

V prvej polovici 20. storočia žili v jednej domác-
nosti ešte stále aj viaceré generácie, starý rodičia, 
rodičia a obyčajne ženatý syn s deťmi. Ten pomá-
hal pri gazdovstve. Doma ostával obyčajne naj-
starší syn, ktorý prebral gazdovstvo. Tým, ktorí 
študovali mimo domu, vo vzdialenejších mes-
tách, boli tieto náklady odpočítané z dedičstva. 

Gazdovia mali tri až päť detí, v chudobných 
rodinách to bolo sedem až deväť i viac. To dieťa, 
ktoré dochovalo starých rodičov, dostalo najväčší 
podiel z dedičstva. Delenie majetku podľa záve-
tu bolo často príčinou rozkolu medzi súrodenca-
mi. V bohatých rodinách boli často uzatvárané 
sobáše z rozumu, na základe spájania majetkov. 

Mladí ľudia opačného pohlavia sa zoznamo-
vali v tanečnej škole, v spevokole, pri nacvičova-
ní divadelných predstavení, na tanečných zába-
vách, pri sobášoch ako družbovia a družičky, na 
majálesoch i na špacirke na korze. Dievčatám zre-
lým na vydaj sa stavali máje. 

Deti sa hrávali väčšinou na ulici, na priedomí, 
prípadne na voľných priestranstvách v meste, 
na lúčkach pri potoku za Batorovou stodolou na 
dolnom konci, na lúkach pri pasení husí. Chlap-
ci na potoku stavali z kamenia hrádze, temple, 
v ktorých sa kúpali a vozili na korytách. Stava-

li aj vodné mlyny a ručne popod brehy ubrovali, 
čiže chytali ryby. 

Obľúbenou hrou detí bola piga. Spočívala 
v tom, že pomocou kampy, asi 60 cm dlhej laty, 
sa udrelo na hrot pigy, z oboch strán zahrotené-
ho hrubšieho konára. Keď piga poskočila, udre-
lo sa po nej kampou tak, aby letela čo najďalej. 
Z miesta dopadu ju bolo možné ešte dvakrát od-
páliť. Prvý úder sa volal semel, druhý bis a tre-
tí ter. Ten, kto po troch úderoch odpálil pigu na 
najväčšiu vzdialenosť, vyhral. Ak súper počas 
letu chytil pigu do ruky, víťazom bol on. Hrá-
valo sa aj o vyminištrovaných 50 halierov, ktoré 
chlapci dostávali od farára za omšu. 

Dievčatá si na rovnom mieste nakreslili hečku, 
kocky, ktoré sa preskakovali podľa určitých pra-
vidiel. Na jar sa na chodníkoch hrávali guľky. 

V centre mesta pri potoku na voľnejšom 
priestranstve (povyše školy na Štefánikovej uli-
ci) každú zimu urobili klzisko. Večer sa pri dob-
rom osvetlení korčuľovali aj dospelí. Pri klzisku 
bola aj ohrievareň a čajovňa. Vstupné bolo nízke, 
mládež ho preto využívala vo veľkom počte. 

Ďalšou zimnou zábavou bolo sánkovanie. 
Najvhodnejšia na sánkovačky bola spádová ces-
ta k dolnej železničnej stanici. Lyžovať sa chodilo 
do blízkeho lesa, do malého a veľkého Paradízu, 
kde boli dobré svahy. Na lyžovačku sa využívali 
aj svahy lúk smerom k Bušovciam (Nächste Sei-
fen), ako aj na Strážskych brehoch na Barichu a na 
svahoch polí nad Strážkami. 

Dôležitú úlohu v organizovaní voľného času 
pre chlapcov aj dievčatá zohrávali telovýchov-
né oddiely Orol a Sokol, pre nemeckú mládež 
Deutscher Turnferein.26 Cvičilo sa vo večerných 
hodinách v telocvični školy podľa rozvrhu pre 
jednotlivé organizácie. V telocvični sa nachádza-
lo aj javisko pre bábkové divadlo, ktoré sa hrá-
valo v nedeľu dopoludnia a poobede. Robotníc-
ka mládež mala svoju organizáciu Spartakovskí 
skauti práce, pod záštitou miestnej organizácie 
KSČ. Často organizovali výlety do prírody. 

V r. 1939 vznikol Slovenský skautský oddiel. 
Po vzniku Hlinkovej mládeže ho však zrušili. 
Stala sa z neho modelová čata s názvom Sloven-
ský letecký sbor – modelová letka č. 43 v Spišskej 
Belej. Zanikli aj ostatné slovenské telovýchovné 
organizácie. Namiesto Turnfereinu zriadili spo-

26  CHALUPECKÝ, Ivan: Spišskobelianske spolky od 
r. 1918 do r. 1948. In: Spišská Belá. Vlastivedný zbor-
ník. Ed. Michal Griger. Bratislava : Obzor, 1972, zv. 2, 
s. 47.
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lok Hitlerjugend. Po vojne vznikol Sväz sloven-
skej mládeže. 

Už po založení hasičského spolku (1881) 
vznikla v Spišskej Belej aj dychová kapela s dva-
nástimi členmi. Okolo roku 1922 zanikla, no jej 
nástroje prevzala Robotnícka dychovka založe-
ná KSČ (1926). Účinkovala pri rôznych príleži-
tostiach až do 2. svetovej vojny.27 

V meste sa rozvíjala aj bohatá divadelná čin-
nosť, a to najmä vďaka výstavbe technicky veľmi 
dobre vybaveného javiska, ktoré vlastnil nemec-
ký spolok Diletantenverein. Slovenské spolky si 
toto javisko prenajímali. Každý spolok, aj z dôvo-
du vzájomnej rivality, považoval za svoju povin-
nosť nacvičiť do roka aspoň jednu divadelnú hru. 
Najviac ich nacvičil divadelný krúžok Ľ. Štúra, 

27  PITONIAK, Štefan: c. d., s. 99.
28  Tamže, s. 100.
29  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 48.

Svätenička. Archív Marty Kučerovej

Rodina Romana Vaverčáka  
(30. roky 20. storočia).  

Archív Františka Pitoňáka

Po vojne chýbali hudobné nástroje a dychov-
ku preto neobnovili. No tabaková továreň pre-
vzala v r. 1951 od Československého tabakové-
ho priemyslu v Bratislave dychové nástroje pre 
tridsaťčlennú dychovú hudbu, a tak v Spišskej 
Belej opäť hrávala miestna dychovka. Jej členo-
via pochádzali spomedzi zamestnancov taba-
kovej továrne a bývalých členov dychovky. Po 
piatich rokoch zanikla a z torza jej členov sa stal 
tanečný orchester, tzv. Univerzálny orchester, kto-
rý účinkoval pri fabrických podujatiach a zába-
vách v mestských kúpeľoch.28 Hudobné nástro-
je zdedila Ľudová škola umenia, kde vznikol 
30-členný dychový súbor (1961). Neskôr prešla 
dychová hudba pod záštitu Kultúrno-spolo-
čenského strediska, po jeho zrušení ju prevza-
la Požiarna jednota. Kapela zanikla v r. 2000 pre 
vysoký vek starších členov a pracovnú zane-
prázdnenosť mladších. Bolo dobrým zvykom, že 
dychová hudba hrávala pred polnočnou omšou 
na Štedrý večer pred kostolom koledy a po omši 
na veži Tichú noc. 

ktorý si vyberal aj náročnejší repertoár.29 Po voj-
ne vyvíjal bohatú činnosť divadelný krúžok „Já-
nošík“ (1948 – 1986). Súperenie medzi Štúrovým 
divadelným krúžkom a Jánošíkom nebolo vy-
hrotené, lebo viacerí ochotníci hrávali v oboch 
krúžkoch. 

Českí úradníci v tabakovej továrni založili 
bábkové divadlo. Počas prvej Slovenskej repub-
liky divadlo pod vedením riaditeľa školy Jána 
Ozábala vyvíjalo bohatú činnosť. Cez týždeň na-
cvičili divadelné hry a v nedeľu boli v telocvični 
predstavenia, ktoré s deťmi často navštevovali 
aj rodičia. V Belej pôsobili aj iné spolky, zväč-
ša národnostne, či politicky orientované, ktoré 
ovplyvňovali jeho kultúrny a spoločenský život. 
Keďže sú im venované iné kapitoly, obmedzili 
sme sa na tie, ktoré sa premietli do spomienok 
našich informátorov.

V súčasnosti je základom rodinného života 
v Spišskej Belej rodina pozostávajúca z rodičov 
a ich detí. Stáva sa, že v jednom dome žijú via-
ceré generácie, najmä rodičia s deťmi a starí ro-
dičia jedného z manželov, no i v takom prípade 
sa prejavuje snaha o oddelené domácnosti. 

Spoločenský život už nie je natoľko rôznoro-
dý ako v období, keď v Belej súperili v rôznych 
spoločenských aktivitách viaceré národnosti. Vo 
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svojich základných črtách sa neodlišuje od bež-
ného spoločenského života iných obcí na Sloven-
sku. Výnimočným podujatím v tomto smere je 
Zemiakarský jarmok, ktorý sa koná v jesenných 
mesiacoch a sprevádza ho rad kultúrnych a spo-
ločenských podujatí. 

 

Rodinné zvyky

Bohatý prameň pre poznanie rodinných a vý-
ročných zvykov v Spišskej Belej do 19. stor. pred-
stavujú obe uvedené monografie S. Webera. No 
zvlášť kniha Die Geschichte der evangelischen Geme-
inde Zipser Bela30 podrobne opisuje rodinné zvyky 
pri narodení, svadbe a úmrtí. Oboznamuje nás 
nielen s úkonmi spojenými s uvedenými príleži-
tosťami, ale i s príhovormi jednotlivých aktérov 
týchto udalostí. Bolo by nad rámec tejto práce do-
slovne ich tu reprodukovať. Preto záujemcov od-
kazujeme na spomínané dielo. Obmedzíme sa na 
stručné výňatky, charakterizujúce zvyky pri naj-
dôležitejších udalostiach v živote každej rodiny. 

Narodenie dieťaťa patrilo odjakživa k jedným 
z najradostnejších udalostí v rodine. Otec dieťa-
ťa ju oznámil farárovi a požiadal ho o pokrste-
nie novorodenca. Po súhlase farára starostlivo 
vybrali krstných rodičov a obradne ich pozvali 
na krst. Po nedeľnej pobožnosti priniesli dieťa 
do kostola. Ak išlo o chlapca, boli ako svedko-
via krstu prítomní dvaja muži a jedna žena, ak 
o dievča, pozvali dve ženy a jedného muža. 

Pred odchodom do kostola sa v dome novo-
rodenca konala malá hostina. Ak rodička bola 
schopná ísť, šla s dieťaťom aj ona. Strážca na veži 
ohlasoval údermi do bubna príchod sprievodu 
do kostola. Krstňa dostalo od krstných rodičov, 
alebo ostatných príbuzných malé darčeky (odev, 
peniaze). Rodičke domov poslali jedlo. 

Uzatváranie manželstva bolo zložitým ce-
remoniálom. Dôležitú úlohu tu zohrával nábo-
ženský obsah obradov. Pri každej príležitosti sa 
v príhovoroch zúčastnených kládol dôraz na po-
svätnosť zväzku manželského, čo podčiarkovalo 
aj časté využívanie citátov z Biblie. Platilo to už 
o zásnubách, keď si ženích prostredníctvom od-
pytavača prišiel vypýtať nevestu od jej rodičov. 

Pred svadbou vstupovali rodičia oficiálne do 
vzťahu mladých pri zásnubách, keď ženích s ro-
dičmi prišiel do nevestinho domu prosiť o sú-
hlas k sobášu. Po dohode termínu svadby, ako 
aj majetkovoprávnom dojednaní sa tri týždne 
pred sobášom konali v kostole ohlášky. Dnes už 
pytačky nemajú taký význam ako v minulosti. 

Namiesto majetkovoprávneho dojednania sa na 
nich prevažne dojednáva príprava svadby. Tú má 
organizačne na starosti väčšinou rodina nevesty, 
pričom však hlavné slovo majú samotní snúben-
ci. Na svadbe naďalej dôležitú úlohu zohráva sta-
rosta a družbovia s družicami. 

30  WEBER, Samuel: Monographie der evangelischen 
Gemeinde A. G. Bela. Késmark : Buchdruckerei von 
Sauter & Schmidt, 1885, s. 86 – 102. 

 Po zásnubách prišli mladí ľudia v sobotu 
alebo v nedeľu do kostola na ohlášky. Tu im fa-
rár kládol otázky, či neboli do sobáša nútení, či 
majú vzájomnú náklonnosť a lásku, či poznajú 
povinnosti nového stavu a sú pripravení ich pl-
niť. Nasledovalo pár slov poučenia a potom cir-
kevné ohlášky v kostole.

V prvú nedeľu ohlášok, keď sa na bohosluž-
be zúčastnili aj snúbenci, si pred odchodom do 
kostola zástupcovia ženícha prišli vypýtať od 
nevesty zelený vienok, ktorý odovzdali ženícho-
vi, aby sa ním mohol v kostole preukázať ako zá-
rukou súhlasu so sobášom. V tento deň sa pozý-
vali svadobní hostia na svadobnú hostinu. 

Ženích s nevestou. Archív FÚ ECAV v Spišskej Belej
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Starostlivosť o zabezpečenie sobáša prevzali 
starostovia, sálu na tancovanie a muziku mali 
na starosti družbovia. Starosta mal hlavné slovo 
pri odoberaní sa mladých od rodičov pred sobá-
šom, ako aj na začiatku svadobnej hostiny. 

V deň svadby prišiel ženích za zvukov muzi-
ky, výstrelov z pušiek a pištolí a zvukov bubnov 
z kostolnej veže so svojimi hosťami po neves-
tu do jej rodičovského domu. Hlavné slovo mal 
opäť odpytavač. Po svadobnej hostine, na ktorej 
novomanželom odovzdali svadobné dary, jeden 
z hostí poďakoval hostiteľovi aj za ostatných.

Menšie svadby sa konali v dome nevesty, väč-
šie v reštauráciách alebo v Belianskych kúpeľoch, 
neskôr aj v zasadačkách závodov. Pred vstupom 
do miestnosti, kde sa konala hostina, rozbili ta-
nier a črepy musela nevesta rýchlo pozametať. 
Potom ju ženích na rukách preniesol cez prah. 
Súčasťou tancovačky bol aj nevestovský tanec, po-
čas ktorého sa do taniera zbierali peňažné dary.

Úmrtie člena rodiny bolo protipólom naro-
denia. V deň pohrebu za vedenia farára a zvo-
nenia zvona sa pred domom mŕtveho zišli učiteľ 
a školská mládež. Príbuzní, susedia a priatelia 
prichádzali do domu mŕtveho so smútočnými 
prejavmi k pozostalým. Za znenia smútočných 
piesní prešli prítomní z izby s pozostalými (Leib) 
do predsiene (Vorhauss), kde ležal mŕtvy. Za hlas-
ného oplakávania žien sa pred domom sústre-
dili nosiči a smútočný sprievod. Ak bol mŕtvy 
členom niektorého zo spolkov alebo cechu, prí-
slušníci spolku či cechu niesli truhlu s nebožtí-
kom. Po príhovore jedného z nosičov bol mŕtvy 
vynesený z domu a smútočný sprievod sa pohol 
za zvuku smútočných piesní a zvonov. Smútoč-
ný sprievod viedol farár, za rakvou nasledovali 
príbuzní, potom muži a nakoniec ženy.

Verilo sa, že kuvik či pes desivo zavíjajúci po-
čas čiernej noci ohlasuje smrť. Ak sa v dome cho-
rého zišli pri jednom stole trinásti, bolo to preňho 
zlé znamenie. Po smrti sa otvorilo okno, aby mala 
duša mŕtveho kade uniknúť. Už koncom 19. stor. 
boli pohrebné obrady v mnohom zjednodušené. 
Z prvej polovice 20. stor. máme o rodinných zvy-
koch i z toho dôvodu stručnejšie informácie. Pri 
úmrtí člena rodiny sa zastavili hodiny a zakrylo 
sa zrkadlo. K mŕtvemu sa chodili modliť susedia, 
väčšinou ženy. Po pohrebe sa konali pohrebiny 
v dome zomretého alebo v reštaurácii. 

Výročné zvyky

 Výročné zvyky v Spišskej Belej pred 20. storo-
čím opisuje podrobne S. Weber.31 Viazali sa pre-
dovšetkým k hlavným sviatkom sláveným po-
čas roka, ako boli Vianoce, Traja králi, Veľká noc 
a Turíce.

Počas Vianoc zdobila každý dom jedlič-
ka s ozdôbkami a darčekmi. Z domu do domu 
chodili štyria chlapci oblečení do snehobielych 
kostýmov, ako anjeli alebo ako pastieri s betle-
hemom. Betlehem, malý domček s postavička-
mi oviec, osla, dobytka a jasličkami s dieťatkom, 
vystavili v izbe, zatiaľ čo predvádzali scény zo 
života pastierov a spievali piesne oznamujúce 
novinu o narodení Jezuliatka.

Na Tri krále chodili štyria chlapci s hviezdou. 
Boli opäť odetí v bielom a na hlave mali pokrýv-
ky s hviezdami, po boku im viseli šable. Niesli 
veľkú hviezdu. Po prijatí hospodárom vstúpili 
s hviezdou do domu a so spevom predvádzali 
biblické príbehy o klaňaní sa troch kráľov. 

Do vianočného cyklu spadá ešte chode-
nie s rajom, pri ktorom sa predstavovali biblic-
ké motívy o stvorení, o raji, dedičnom hriechu 
s odkazom, že Ježiš sa narodil, aby na seba vzal 
hriechy sveta.

Na Popolcovú stredu sa konali maskované 
sprievody, ktoré komickým spôsobom parodo-
vali niektoré povolania, zvyky alebo niektoré 
osoby.

Na Kvetnú nedeľu posväcovali veľkonočné ra-
tolesti. Tie, ako sa verilo, chránili pred choroba-
mi, nešťastím a boli umiestnené do izieb a stajní 
ako ochranný talizman. Počas Veľkého týždňa, 
v Zelený štvrtok a Veľký piatok, mlčali zvo-
ny, iba rapkáče z veže, alebo chlapci v uliciach 
oznamovali hodinu a povinnosť ísť do kostola. 
Na druhý veľkonočný sviatok sa konala kúpač-
ka. Dievčatá boli oblievané obyčajnou alebo ru-
žovou vodou, ako spomienka na udalosť, keď po 
ukrižovaní Ježiša liali Židia vodu zo striech na 
utekajúcich kresťanov. Kúpačov obdarúvali ma-
ľovanými vajíčkami a inými darčekmi.

Na Jána sa na horách pálili ohne. Pôvodne 
mládež preskakovala vatry, váľala horiace kole-
sá a všetko sprevádzal spev a tanec. 

V jeseni sa po zvoze úrody slávili dožinky. 
S posledným vozom s úrodou doviezli veniec 
z klasov, ktorý hospodár a robotníci vysoko dví-
hali a oslavy nakoniec zavŕšili hostinou.

Na jeseň a v zime sa po večeroch priadlo a tka-
lo a mládež sa schádzala v kúdeľných izbách na 
priadkach.

31  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 358 
– 361.
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Na Ondreja večer dievčatá liali roztavený 
cín cez otvor na kľúči do vody a zo vzniknuté-
ho tvaru hádali povolanie svojho budúceho že-
nícha. Dôležitú úlohu v tomto období zohráva-
la viera v strigy (Hexe, Drude, Strige, Huschweg). 
V stridžie dni, ktorými boli dni s menom Ka-
taríny, Ondreja, Lucie, Štedrý večer a obdobie 
medzi Štedrým dňom a Tromi kráľmi, boli tieto 

hemu, pokľakli a prežehnali sa. Pri odchode dali 
betlehemcom do pokladničky peniaze. 

Na Tri krále chodili traja chlapci oblečení 
v bielom plátennom rúchu. Na hlave nosili krá-
ľovskú korunu. Jednému začiernili tvár a bra-
du. Na palici bola pripevnená točiaca sa hviezda 
so žiarovkou na baterku, takže svietila. Chlapci 
spievali: 

bytosti zvlášť aktívne. Kto ich chcel vidieť, mu-
sel sa o dvanástej hodine v noci na Štedrý večer 
postaviť na krížne cesty do nakresleného kruhu 
a vysloviť predpísanú formulu. Ak sa zo stolče-
ka vyrobeného na Luciu odštiepila každý deň 
do Vianoc trieska čepeľou vyrobenou taktiež 
na Luciu, dal sa z triesok zapáliť oheň, pri kto-
rom sa mohli ohriať strigy. V stridžie dni bolo 
potrebné chrániť ľudí, ale aj dobytok, preto mu 
dávali kúsok chleba s cesnakom.

Na Luciu sa dievča malo postaviť pod odkvap 
a ľavou rukou zašiť do ľavého vrecka orech. Na 
Vianoce ho opäť ľavou rukou vybralo a rozpoli-
lo, na čo videlo milého alebo člena svojej rodiny.

V medzivojnovom období sa dodržiavali také 
isté zvyky ako v 19. storočí, hoci v trochu upra-
venej podobe. Na Vianoce chodili chlapci s betle-
hemom po domoch. Boli oblečení v bielom. Jeden 
so začiernenou tvárou a v kožuchu predstavo-
val Kuba. Chlapci mali na hlavách malé čákovy, 
v rukách palice s hrkajúcimi krúžkami. Anjel 
nosil na prsiach betlehem, debničku znázorňu-
júcu maštaľku s Ježiškom. Vo vnútri boli jasličky 
a figúrky. Domáci vždy po jednom prišli k betle-

„My, tri krále ideme k vám, 
šťastie, zdravie nesieme vám,
šťastie, zdravie mnohé letá,
lebo sme prišli zďaleka.
Ďaleká je cesta naša,
do Betléma myseľ naša.
A ten čierny stojí vzadu,
vystrkuje na nás bradu“.

Aj oni dostali pri odchode ako výslužku pe-
niaze.

Na Štefana sa obyčajne hralo divadlo a po 
ňom bola v sále po odprataní lavíc veľká taneč-
ná zábava. Tanečné zábavy boli usporadúvané aj 
na Silvestra.

„Na sv. Gregora idú ľady do mora.“ Vtedy sa oby-
čajne ľadové kryhy nakopili pod mostom vedú-
cim do Krížovej Vsi a voda z Popradu sa vyliala 
po lúkach až do blízkosti domov za železničnou 
stanicou. Po opadnutí vody ostalo v preliačinách 
a jamách plno rýb, čo poskytovalo užitočnú zá-
bavu pre chlapcov. 

„Na sv. Beňadika vyjdú žaby spod kamienka.“ Po 
22. marci sa žaby sťahovali do močarísk medzi 

Spišská Belá v zime.
Archív Mestského úradu 
v Spišskej Bele
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železničnou stanicou a odbočkou trate na hor-
nú stanicu, kde kládli vajíčka. Pomocou hrablí 
chlapci žaby lovili a ich zadné nohy navliekli na 
prútik. 

Takýto úlovok buď predali, alebo sa uvaril 
na Veľký piatok v kapustnici. V nepôstne dni sa 
žabie stehienka vysmážali, alebo pripravovali 
s vajíčkami. 

svätené bahniatka a iné vyradené veci v kostole. 
Získaným popolom kňaz na Popolcovú stredu 
pomazal čelá veriacich. Na Veľkonočný ponde-
lok sa chodilo na kúpačku. Večer bola vždy v Be-
lianskych kúpeľoch tanečná zábava.

Na sv. Marka, 25. marca, kňaz s procesiou ve-
riacich na poliach posväcoval úrodu. 

Na Božie telo chodievala po meste procesia 
k postaveným oltárom, kde kňaz so sviatosťou 
oltárnou požehnal dom i účastníkov procesie. 
Pobožné piesne boli neskôr sprevádzané dycho-
vou hudbou. Dievčatá oblečené v bielom sypali 
pred kňaza kvety a lupienky z pivónií.

Na Jána pálili sobotky. Mastnú, olejom zne-
čistenú čistiacu vlnu z lokomotív pozbieranú 
okolo stanice navliekli na drôt a po zapálení ju 
rozkrútili. Na svahoch krížovoveských lesov pá-
lili ohne a krútili horiacimi sobotkami.

V jeseni po zbere úrody organizovala Sloven-
ská hospodárska beseda s agrárnikmi dožinko-
vé slávnosti spojené so zábavou a sprievodom 
alegorických vozov. 

Na Gála, koncom októbra, po návrate oviec 
z košiarov v Tatrách bola pre majiteľov oviec 
usporiadaná veľká hostina Galleschmaus s hoj-
nosťou jedla a pitia na oslavu dobrých výsled-
kov ovčiarskej sezóny.

Na Mikuláša chodili po domoch mláden-
ci preoblečení za Mikulášov v sprievode čerta 
a anjela. Z koša, do ktorého im domáci vopred 
schovali darčeky, rozdávali darčeky deťom za 
dobré správanie. Nespratníci dostali zemiak 
a čert ich vybil palicou. Kde nechodil Mikuláš, 
dávali do okien topánky, ktoré cez noc rodičia 
naplnili darčekmi. Vianočné zvyky sa uchovali 
z predchádzajúceho obdobia takmer v pôvodnej 
podobe

Po druhej svetovej vojne priniesli do Spiš-
skej Belej novousadlíci zvyk stavať máje. Väčšina 
zvykov však v súčasnosti zanikla. Napriek sna-
hám o oživenie, napr. fašiangových sprievodov, 
ostávajú spomínané zvyky v svojej pôvodnej 
podobe už len v spomienkach pamätníkov. Živé 
ostávajú, tak ako na väčšine územia Slovenska, 
zvyky spojené s Veľkou nocou, najmä chodenie 
na kúpačku. V okruhu rodiny sa zachovávajú 
niektoré vianočné zvyky, na spoločenskej úrov-
ni sa obdobie od Vianoc po Popolcovú stredu 
prejavuje zvýšeným počtom príležitostí pre spo-
ločenskú zábavu (na Štefana, Silvestra a počas 
fašiangového obdobia).

Na fašiangy sa chodilo s Turoňom. Bola to 
vyrezaná hlava capa obitá chlpatou kožou a po-
hyblivou klapačkou ovládanou šnúrkou. Umiest-
nená bola na kolíku vo výške skrčeného chlapa, 
ktorý v obrátenom kožuchu v predklone tanco-
val s Turoňom. Turoň mal priniesť do domu gaz-
dovi veľa šťastia pri rozmnožovaní hospodár-
skych zvierat. 

V Spišskej Belej od r. 1919 pôsobil karnevalo-
vý spolok. Majetok, karnevalové masky, rekvizi-
ty, ohňostroj, patril Nemcom. Spolok na fašiangy 
organizoval karnevalový sprievod. Ten nebol ob-
medzený len na nemeckých obyvateľov. Najväč-
šou atrakciou bolo vyťahovanie býka na zvonicu. 
Po oslobodení mesta, hneď vo februári, belianska 
mládež usporiadala s ukoristenými rekvizita-
mi fašiangový sprievod v maskách. Bohužiaľ, do 
rána rekvizity a masky uložené v miestnosti, kde 
sa konala fašiangová zábava, zmizli. 

Cez veľkonočný týždeň, na Bielu sobotu ráno 
o šiestej hodine za kostolom pálili Judáša. Páli-
li sa staré ružence, modlitebné knižky, staré po-

Karnevalové noviny Bäilersche Faschängstrompäit  
(Belianska fašiangová trúba). ŠA LE, pobočka Poprad
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Spišská Belá leží v poriečí Popradu na južnom 
okraji kompaktnej oblasti spišských goralských 
nárečí. V jej bezprostrednej blízkosti ležia go-
ralské obce Slovenská Ves a Krížová Ves. Preto 
neprekvapuje, že spišskobelianske nárečie má 
najviac spoločných znakov s goralským nárečím 
v uvedených dvoch obciach. V severozápadnej 
časti spišskobeliansky chotár hraničí s rázovitý-
mi goralskými obcami Lendak a Ždiar. Z južnej 
a severnej strany obkolesujú Spišskú Belú lokali-
ty Kežmarok, Rakúsy, Strážky, Bušovce a Výbor-
ná, v ktorých až do vysídlenia v r. 1944 – 1945 žilo 
popri slovenskom obyvateľstve aj nemecké oby-
vateľstvo. Podobne ako uvedené lokality aj Spiš-
ská Belá pôvodne patrila medzi obce so zmieša-
ným slovensko-nemeckým obyvateľstvom. Podľa 
historických údajov, ako aj podľa pamätníkov, 
ktorí zažili Spišskú Belú v medzivojnovom ob-
dobí, pomer Slovákov a Nemcov bol v prospech 
slovenského obyvateľstva (60% : 40%).

V odbornej jazykovednej literatúre sa od čias 
S. Cambla (1856 – 1909), zakladateľa slovenskej 
dialektológie, nárečie Spišskej Belej podobne 
ako aj nárečie ďalších spišských obcí a mestečiek 
ležiacich na jazykovo i národnostne zmiešanom 
území, zaraďuje do skupiny tzv. nemeckých ná-
rečí. S. Cambel1 sa odvoláva na Národopisnú mapu 
od L. Niederleho, na ktorej je zachytený stav 
podľa sčítania obyvateľstva v Uhorsku r. 1900 
a na ktorej sa zaraďujú spišské obce s nemeckou 
väčšinou medzi nemecké lokality (názvy obcí 
uvádzame v pôvodnom znení): Belá Spišská, Bu-
šovce, Foľvark, Holohumnica, Hunsdorf, Kežmarok, 
Lesná Nižná, Lesná Vyšná, Lomnica Malá, Lomni-
ca Veľká, Ľubica, Macijovce, Majurky, Maldur, Mil-
bach, Podolinec, Poprad, Rakusy, Ruskinovce, Slav-
kov Veľký, Sobota Spišská, Stráže, Strážky, Toporec, 
Tvarožná, Veľká, Verbov, Viborná, Žakovce, Gňazdy, 
Hobgart a Šváby Vyšné.

Zároveň však pripomína: „Ale aj v týchto ob-
ciach je veľmi veľa ľudí, ktorí vedia po slovensky (ale-
bo po slovansky)“. A podobne ako poľský bádateľ 
S. Eliasz-Radzikowski a ukrajinský jazykovedec 
a etnograf V. Hnaťuk poznamenáva, že uvedené 
obce sa poslovenčujú.

Zaujímavý je postreh S. Cambla zo Spišskej 
Soboty, v ktorej bol na výskume r. 1904 a ktorú 
pokladal z hľadiska poslovenčovania za „ná-
rodnostne najprebudilejšie mesto“2. Uvádzame 
časť z rozhovoru medzi S. Camblom a majite-

Nárečie Spišskej Belej v kontexte jazykovej situácie
na severnom Spiši

ľom hostinca, pretože takýto rozhovor sa mohol 
uskutočniť v tom čase aj v Spišskej Belej alebo 
v ktorejkoľvek inej obci so zmiešaným sloven-
sko-nemeckým obyvateľstvom. Tento úryvok 
z rozhovoru svedčí o tom, ako sa slovenčina na 
prelome 19. a 20. storočia napriek silnejúcej ma-
ďarizácii predierala na povrch kultúrno-spolo-
čenského, politického a hospodárskeho života 
a ako postupne začínala plniť všetky funkcie, 
ktoré spisovný jazyk má plniť.

„Vnišiel som do „Gasthófu“, a, že bolo ešte včasne, 
nebolo tam hostí okrem mňa. Sám hostinský obsluho-
val a ja som hneď zaplietol rozhovor o národnostných 
pomeroch mesta. Hostinský bol domorodý, a Nemec. 
Len biedne vedel po maďarsky, a preto sme hovori-
li po nemecky... – Ba jako sa vy len dorozumievate 
s okolitým ľudom, veď sedliactvo nevie ani slova po 
nemecky? – Nevie, pravdaže, nevie, ale my vieme po 
slovensky. – A čo máte tu mestských tlumačov? Hos-
tinský sa zo srdca rozosmial: – Tlumačov? My v So-
bote všetci vieme po slovensky!“ 3

Na základe tohto verného opisu jazykovej si-
tuácie v Spišskej Sobote možno predpokladať, že 
v spišských obciach a mestečkách so zmiešaným 
slovensko-nemeckým obyvateľstvom jestvoval 
v uvedenom období nemecko-slovensko-ma-
ďarský trilingvizmus. To znamená, že obyvate-
lia nemeckej národnosti okrem rodného nemec-
kého jazyka (dialektu) ovládali aj úradný jazyk 
maďarský a popritom aj slovenský jazyk (dia-
lekt). Vyžadovala si to každodenná realita, lebo 
nemecké obyvateľstvo žilo v prostredí jazykovo 
i národnostne zmiešanom. A je len prirodzené, 
že v bezprostrednom kontakte so Slovákmi, či 
už v obchodoch, na trhu, na jarmoku, v hostin-
coch, pri sezónnych prácach, na ktorých sa Slo-
váci hojne zúčastňovali, všade Nemci boli nútení 
do istej miery ovládať aj slovenčinu, resp. sloven-
ský dialekt danej lokality.

Predpokladáme, že podobná jazyková situ-
ácia bola aj v Spišskej Belej, kde Nemcov a Slo-
vákov v neoficiálnom styku v každodennom ži-
vote tiež spájala slovenčina. V oficiálnom styku 

1  CZAMBEL, Samuel: Slovenská reč a jej miesto v rodi-
ne slovanských jazykov. (1. oddelenie: Osnovy a iný 
materiál nárečový). Nákladom vlastným. V Turčian-
skom Svätom Martine 1906, s. 73 – 74.

2  Tamže, s. 73.
3  Tamže.
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úlohu štátneho jazyka až do rozpadu rakúsko-
-uhorskej monarchie r. 1918 plnila maďarčina. 
Slovenský jazyk alebo v našom prípade spišský 
slovenský dialekt mal v tomto prostredí vyššiu 
sociálnu i kultúrnu prestíž a slúžil na komuni-
káciu všetkého obyvateľstva, ktoré v domácom 
prostredí hovorilo po slovensky, po goralsky, po 
rusínsky, po nemecky alebo aj jazykom jidiš.

Informáciu o nemeckých nárečiach na Spi-
ši, ale aj v iných regiónoch Slovenska nájdeme 
tiež v obšírnej štúdii V. Vážneho, Slovenská ná-
řečí4, ktorá je síce venovaná opisu slovenských 
nárečí, ale autor v nej uvádza aj základné infor-
mácie o goralských, rusínskych, maďarských 
a nemeckých nárečiach na Slovensku. Keďže V. 
Vážný pracoval metódou jazykového zemepisu, 
rozšírenie najdôležitejších diferenčných javov 
slovenských nárečí zaznamenal na jazykových 
mapách. Na jednej z takýchto máp5 je zakresle-
ný tzv. kežmarský nemecký ostrov, ako aj nemec-
ký ostrov pri Kremnici či pri Slovenskom (vtedy 
Nemeckom) Pravne.

Je pravda, že išlo o nemecké jazykové územie 
obklopené slovenským jazykovým územím, ale 
toto nemecké jazykové územie netvorilo čisto 
nemecké jazykové prostredie, pretože v každej 
spišskej lokalite, kde žili Nemci, žilo aj pôvod-
né slovenské obyvateľstvo a rozdielny bol iba 
pomer týchto dvoch národností. Preto nemecké 
nárečia na Spiši netvorili jazykový ostrov v pra-
vom zmysle slova.

V tom istom ročníku Československej vlastive-
dy vyšla aj štúdia E. Schwarza, Jazyk německý na 
území ČSR.6 Tohto bádateľa zaujímalo, či možno 
na základe jazykových znakov nemeckých ná-
rečí vyskytujúcich sa na území bývalej Česko-
slovenskej republiky určiť ich pôvod, z ktorých 
oblastí Nemecka prišli pôvodní nemeckí kolo-
nisti a do akej miery si tieto nemecké nárečia za-
chovali pôvodné jazykové znaky spájajúce ich 
s materskou krajinou. Prílohu k štúdii tvorí nie-
koľko jazykových máp, na ktorých je zakreslený 

výskyt sledovaných jazykových javov. Na map-
ke na s. 545 je zakreslené nemecké jazykové úze-
mie, povedané jeho terminológiou na hornom 
Spiši, a jazykové údaje sa kartografujú z obce 
Hobgarten (Chmeľnica). E. Schwarz uvádza aj 
ukážku z chmeľnického nárečia.

Zo štúdie vyplýva, že tento jazykovedec mal 
veľmi dobrý prehľad o nemeckých nárečiach na 
území I. ČSR a že bol podrobne informovaný 
o každom regióne na území Slovenska, Česka 
a bývalej Podkarpatskej Rusi, na ktorom sa vy-
skytovali nemecké nárečia či nemecké jazykové 
ostrovy v pravom zmysle slova.

Z hľadiska vtedajšej jazykovej situácie na 
Spiši má silnú výpovednú hodnotu Schwarzovo 
konštatovanie: „Nezadržitelně ustupuje němectví 
v Horním Spišsku, v údolí Popradu a jeho soused-
ství“7. Obsah jeho výpovede úplne korešponduje 
s charakteristikou jazykovej situácie v Spišskej 
Sobote a celkove na Spiši, ktorú tak verne opísal 
S. Cambel r. 1904, t. j. o tridsať rokov skôr. Proces 
asimilácie obyvateľov nemeckej národnosti, či 
už maďarsko-nemeckej alebo neskôr slovensko-
-nemeckej, ako zhodne uvádzajú obidvaja auto-
ri, sa už nedal zastaviť.

Jazyková situácia sa na Spiši podobne ako aj 
na iných oblastiach Slovenska, kde sa vyskyto-
vali nemecké nárečia, zásadne zmenila po od-
sune Nemcov koncom druhej svetovej vojny. Po 
vysídlení nemeckého obyvateľstva sa pôvodne 
národnostne i jazykovo zmiešané slovensko-ne-
mecké alebo goralsko-nemecké obce a mestečká 
zmenili na slovenské lokality so zmiešaným ná-
rečím. Uvedené obce boli doosídľované obyvateľ-
stvom z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, preto 
sa z jazykového hľadiska líšili od obcí, v ktorých 
nenastal takýto pohyb obyvateľstva.

Dostávame sa k príčinám, prečo sa ani jedna 
zo spišských obcí ležiacich na pôvodne národ-
nostne i jazykovo zmiešanom území nedostala 
do siete bodov, ktoré vybrali autori Atlasu sloven-
ských nárečí (1968 – 1984), základného diela o slo-
venských nárečiach.

Celkove je v štyroch zväzkoch Atlasu sloven-
ského jazyka zakreslených 362 bodov, ktoré boli 
vytypované na základe výskumu v každej slo-
venskej osade na súvislom jazykovom území. 
[Celkove sa dotazník vyplnil v 2559 slovenských 
obciach na súvislom jazykovom území.8]

Toto kritérium nespĺňali obce na jazykovo 
zmiešanom území v severnej časti Spiša. Tak 
sa stalo, že obce, ktoré do r. 1945 tvorili tzv. kež-
marský jazykový ostrov nemajú svoje zastúpenie 
v sieti bodov v reprezentatívnom diele o sloven-

4  VÁŽNÝ, Václav: Slovenská nářečí. In: Českosloven-
ská vlastivěda. III. Jazyk. Praha 1934, s. 219 – 310.

5  Tamže, s. 225.
6  SCHWARZ, Ernest: Jazyk německý na území ČSR. 

In: Československá vlastivěda. III. Jazyk. Praha 1934, 
s. 524 – 604.

7  Tamže, s. 587.
8  ŠTOLC, Jozef – BUFFA, Ferdinand – HABOVŠTIAK, 

Anton a kol.: Atlas slovenského jazyka. I. Vokaliz-
mus a konsonantizmus. Časť prvá. Mapy. Bratislava 
1968. Časť druhá. Úvod – komentáre – materiály. Bra-
tislava, Vydavateľstvo Veda, 1968, s. 17 – 24.
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ských nárečiach. Keby na jazykových mapách 
neboli zastúpené tri goralské obce (Ždiar, Lech-
nica, Vyšné Ružbachy), jedna rusínska (Jarabina) 
a jedna slovenská (Plavnica) z okresu Stará Ľu-
bovňa, jazykové územie na sever od Popradu by 
bolo na týchto dialektologických mapách v Atla-
se slovenského jazyka úplne biele.

Do siete bodov na mapách v Atlase slovenské-
ho jazyka sa nedostala ani jedna obec z poľskej 
časti Spiša a Oravy, ktoré zabrali Poliaci na zá-
klade rozhodnutia mierovej konferencie v Paríži 
zo dňa 28. júla 1920. Pritom na poľskom území 
Spiša i Oravy žijú Slováci, ktorí rozprávajú ta-
kým istým goralským dialektom ako na sused-
nom Zamagurí či v goralských dedinách v okre-
se Námestovo na Orave. Aj v týchto goralských 
nárečiach na poľskej časti Spiša a Oravy podob-
ne ako aj v goralských nárečiach na Slovensku 
sa vyskytujú početné slovakizmy na všetkých 
jazykových rovinách: v hláskosloví, morfológii, 
syntaxi a lexike. Mnohé slovakizmy sú rozšírené 
aj v podhalských nárečiach v okolí Zakopaného 
a neraz siahajú až do Myślenice pri Krakove. 
Len v poľskej, ale aj v slovenskej jazykovede sa 
častejšie hovorí o poľských vplyvoch na severné 
regióny Slovenska než o slovenských vplyvoch 
na južné regióny Poľska. V tomto zmysle treba 
posilniť výskum slovensko-poľského pomedzia 
z aspektu slovensko-poľských vzťahov.

Ako vidno, doteraz nebola publikovaná 
žiadna práca o goralskom nárečí Spišskej Be-
lej ani v slovenskej, ani v poľskej jazykovednej 
literatúre. Podobne Spišská Belá sa ani neuvá-
dza v zozname goralských obcí na Spiši, ani sa 
nevyskytuje na jazykových mapách zobrazu-
júcich spišské goralské nárečia. Predsa by naša 
informácia nebola úplná, keby sme neuvied-
li, že jestvuje jedna práca poľského bádateľa 
M. Małeckého, Język polski na południe od Karpat,9 
kde na jazykovej mape č. 2 nájdeme zakreslenú 
Spišskú Belú, Kežmarok a Podolínec ako goral-
sko-nemecké lokality, povedané s autorom „pol-
sko-niemieckie miejscowości“.

Tento poľský autor podobne ako aj všetci 
ostatní poľskí bádatelia zaoberajúci sa výsku-
mom slovensko-poľského pomedzia používa na 
pomenovanie goralských nárečí termín „dialek-
ty polskie“. A obyvateľstvo hovoriace týmto náre-
čím M. Małecki nazýva „Poliakmi“, ako to v uve-
denom období bolo zvykom v poľskej odbornej 
literatúre. V neskoršom období sa začalo hovoriť 
o „ludności polskojęzycznej“. 

Małeckého práca vyšla r. 1938, teda krátko 
pred podpísaním Mníchovskej dohody a pred 

rozbitím I. ČSR. Jeho vyznačenie poľsko-sloven-
skej jazykovej hranice na mape č. 2 a vyšrafova-
nie oblastí a lokalít na Spiši, Orave a Kysuciach 
na mapke č. 1, kde povedané jeho terminológiou, 
žijú „Poliaci“, má priam politický nádych. Táto 
mapka veľmi pripomína roky 1918 – 1920, keď sa 
zvádzal politický, vojenský, ale najmä diploma-
tický boj o severné hranice Spiša, Oravy a Kysúc 
a keď sa Poliakom podarilo presvedčiť predsta-
viteľov mierovej konferencie v Paríži, ale najmä 
amerického prezidenta T. W. Wilsona o tom, že 
poľské územné nároky na tieto regióny sú opod-
statnené. Dôsledkom toho bolo, ako je známe, 
zabratie trinástich obcí na Orave a štrnástich 
obcí na Spiši. Nároky Poliakov však boli oveľa 
väčšie, na Spiši až po Kežmarok, na Orave až po 
Trstenú a na Kysuciach až po Čadcu.

Poľskí bádatelia, ktorí sa venovali výskumu 
goralských nárečí v povojnovom období, keď 
slovenská menšina v Poľsku bola uznaná nielen 
„de iure“, ale aj „de facto“, ako M. Karaś, A. Zarę-
ba, Z. Sobierajski, F. Sowa, priznávajú, že goral-
ské nárečia majú síce poľský základ, ale ich nosi-
telia majú slovenské národné povedomie.

Prvý, kto upozornil poľských bádateľov na 
tento fakt, bol V. Vážný,10 český jazykovedec, kto-
rý sa významným spôsobom zaslúžil o výskum 
slovenských, ale aj goralských nárečí. V. Vážný 
tiež ako prvý zaviedol do slovenskej dialektoló-
gie termín goralské nárečia, ktorým nahradil star-
ší termín poľské dialekty (1922 – 1923). Napríklad 
S. Cambel používal výhradne termín poľské náre-
čie a goralské obyvateľstvo na Spiši nazýval Po-
liakmi. Údaje S. Cambla využili a v rokoch 1918 
– 1920 aj zneužili poľskí jazykovedci, historici, 
etnológovia, geografi, spisovatelia a iní predsta-
vitelia poľskej inteligencie, ktorí sa v uvedených 
rokoch dali do služieb politiky: K. Nitsch, R. Za-
wiliński, W. Semkowicz, S. Eliasz-Radzikowski, 
S. Żeromski, K. Przerwa-Tetmajer a ďalší.11

Nárečia goralských obcí ležiacich v poriečí 
Popradu tvoria južnú časť spišských goralských 
nárečí: Malý Slavkov, Spišská Belá, Slovenská Ves, 
Vojňany, Krížova Ves, Jurské, Nižné Ružbachy, Vyš-
né Ružbachy, Lacková, Forbasy, Podsadok, Stará 

9  MAŁECKI, Mieczysław: Język polski na południe 
od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy języ-
kowe) z 2 mapami. Kraków 1938.

10  VÁŽNÝ, Václav: Slovenská nářečí. In: Českosloven-
ská vlastivěda. III. Jazyk. Praha 1934, s. 219 – 310.

11  Podrobnejšie pozri: DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Jú-
lia: P. O. Hviezdoslav a R. Zawiliński, Slavica Slova-
ca, 2005, č. 2, s. 97 – 103.
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Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Kolačkov. Severnú časť 
tvoria spišské goralské nárečia v Zamagurí (na 
slovenskej i poľskej časti Spiša) a nárečie pod-
tatranských obcí Javorina, Ždiar, Lendak a dvoch 
obcí ležiacich pri vtoku Popradu do Poľska (Pil-
hov a Kače – časť Mníšku nad Popradom). 

Delenie spišských goralských nárečí na se-
vernú a južnú časť opierame najmä o rozdiely 
v ich jazykovom systéme. Totiž v južnej časti 
spišských goralských nárečí sa vyskytuje oveľa 
viac javov slovenského pôvodu, na základe čoho 
ich zaraďujeme medzi prechodné slovensko-poľ-
ské nárečia. V dôsledku intenzívnych a dlhodo-
bých slovensko-poľských jazykových kontaktov 
sa na pôvodný poľský základ goralských nárečí 
navrstvili výrazné slovakizmy, čím sa goralské 
nárečia na jednej strane vzdialili od poľských 
nárečí a na druhej strane sa priblížili k sloven-
ským nárečiam. 

Jazykové kontakty spišských goralských 
a spišských slovenských nárečí (spisovnej slo-
venčiny) dobre ilustruje nárečový text zo Spišskej 
Belej, ktorý reprezentuje stav ovládania goral-
ského dialektu staršou generáciou. Dnes je taká 
jazyková situácia, že mladšia a najmladšia gene-
rácia v Spišskej Belej už aktívne goralský dialekt 
neovláda, lebo v mnohých rodinách sa rodičia so 
svojimi deťmi rozprávajú po slovensky, resp. so 
staršími deťmi sa rozprávali ešte po goralsky, ale 
s mladšími deťmi sa už rozprávajú po slovensky 
nielen ich rodičia, ale aj ich starší súrodenci. Keď-
že táto mladšia a najmladšia generácia vyrastá 
v prostredí, kde časť jazykovej komunikácie pre-
bieha po goralsky, napríklad pri rodinných náv-
števách z bližšieho i vzdialenejšieho okolia, pri 
návštevách starých rodičov, príbuzných a kama-
rátov v okolitých obciach, to všetko vytvára pod-
mienky pre pasívne ovládanie dialektu, pre jeho 
pasívnu znalosť. Tento prechod od aktívneho 
ovládania nárečia k jeho pasívnemu porozume-
niu je celoslovenský jav a súvisí so všestranným 
rozvojom slovenskej spoločnosti.

V ďalšej časti uvedieme prehľad najdôleži-
tejších znakov goralského nárečia Spišskej Belej 
i najbližšieho okolia, ktoré sa vyvinuli vplyvom 
slovenského jazyka (slovenských nárečí).

Zmena ř na r sa uskutočnila vo väčšine goral-
ských obcí ležiacich v poriečí Popradu, ale táto 
hláska sa zachovala v celej severnej časti spiš-
ských goralských nárečí, napr.: treba – třeba, 
starec – stařec, prisel – přisel, kridlo – křidlo, 
prenocuvać – přenocovać, trimać – třimać.

Depalatalizácia čiže stvrdnutie zadopodneb-
ných spoluhlások k, g zasiahla celú južnú časť, 

ale stretávame sa s ňou aj v niektorých zamagur-
ských obciach (Spišská Stará Ves, Veľká Lesná, 
Haligovce), ako aj v ďalších obciach (Javorina, 
Pilhov, Kače), napr.: kedy – kjedy, do Kezmar-
ku – do Kjezmarku, prisla vlakym – přisla vla-
kjym, keľo – kjeľo, keby mi to rozbaľyľi – kjeby 
mi to ozbaľyľi.

Tvary typu šumna baba, dobra matka sa 
vyskytujú v celej južnej časti goralských náre-
čí, kým v severnej časti sú pôvodné tvary šum-
no baba, dobro matka, napr.: keby byla dajaka 
mobiľizacija – kjeby byla dajako mobiľizacija, 
to byla ňimjecka kinosaľa – to byla ňymjecko 
kinosaľa.

Osobná prípona -m v 1. osobe jednotného čís-
la slovies prítomného času typu bedym, idym, 
mozym, ľecym, godom, ňesym, placym sa vy-
skytuje v prevažnej väčšine goralských nárečí na 
Slovensku, v spišských aj oravských nárečiach na 
poľskom území, v podhalských nárečiach v okolí 
Zakopaného a odtiaľ ešte smerom na sever. Je to 
najvýraznejší morfologický slovakizmus. Staršie 
typy bede, ide, ňese sa zachovali v šiestich ob-
ciach na Spiši (Forbasy, Lacková, Nižné Ružba-
chy, Vyšné Ružbachy, Pilhov a Kače) a v orav-
ských goralských nárečiach na slovenskej strane 
(okrem Suchej Hory a Hladovky).

Prípona -me v 1. osobe množného čísla slo-
vies typu bedyme, idyme, mozyme, godome, 
ňesyme, placyme je rozšírená na menšom úze-
mí než predchádzajúca prípona. V spišských go-
ralských nárečiach sa vyskytuje v týchto oblas-
tiach: Spišská Belá, Malý Slavkov, Krížová Ves, 
Podsadok, Haligovce, Javorina), kým na poľskej 
časti Spiša je rozšírená vo väčšine obcí (Čierna 
Hora, Durštín, Falštín, Fridman, Lapšanka, Ne-
deca, Nová Belá, Tribš, Vyšné Lapše).

Nerozlišovanie kategórie rodu pri tvorení slo-
vesných tvarov minulého času je typické pre juž-
nú časť spišských goralských nárečí, napr.: hlopi, 
baby, zeći plakaľi, skokaľi, tancuvaľi, išľi. V se-
vernej časti spišských goralských nárečí sa roz-
lišujú dva tvary: jeden pre mužský rod osobný 
(hlopi plakaľi, skokaľi, tancovaľi, šľi) a druhý 
pre ostatné rody: pre mužský rod neživotný, žen-
ský rod a stredný rod, napr.: domy stoly, baby 
a zeći śe śmjoly, internaty byly opsazone, pa-
ropci śpjyvaľi, baby, žeći śpjyvaly.

Podobne vplyvom spišských slovenských ná-
rečí sa v goralských nárečiach v poriečí Popra-
du používa jednotný tvar číslovky dva v spoje-
ní s podstatnými menami mužského, ženského 
aj stredného rodu, napr.: dva hlopi, baby, žeći, 
stoly, žory, japka. V severnej časti spišských go-
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ralských nárečí sa používajú dva, resp. tri tvary: 
dvojmi / dva hlopi, dvje baby, dva japka (tvar 
dvojmi je tiež na ústupe).

Najviac zasiahol vonkajší vplyv slovenských 
nárečí a spisovnej slovenčiny slovnú zásobu go-
ralských nárečí. Lexika každého jazyka (dialek-
tu) predstavuje najotvorenejšiu jazykovú rovinu, 
ktorá pohotovo reaguje na zmeny v spoločnosti, 
a to /1/ preberaním nových slov (v našom prí-
pade najviac zo slovenských nárečí alebo zo spi-
sovnej slovenčiny a v minulosti aj z nemeckých 
nárečí), /2/ tvorením nových slov (predponami, 
príponami, skladaním), /3/ zmenami v séman-
tickej štruktúre slov (zužovanie, rozširovanie, 
zánik významu).

Najviac slov slovenského pôvodu sa vysky-
tuje v južnej časti spišských goralských nárečí, 
čo je prirodzené, lebo goralské lokality v po-
riečí Popradu ležia v priamom susedstve s ob-
cami a mestami osídlenými pôvodným obyva-
teľstvom slovenským, rusínskym, do r. 1945 aj 
nemeckým. Jazykové kontakty v tejto oblasti 
priam predurčovali preberanie slov z jazyka (di-
alektu) s vyššou sociálnou a kultúrnou prestí-
žou. Takým jazykom (dialektom) v tomto regió-
ne a vôbec v ktoromkoľvek regióne Slovenska sú 
slovenské nárečia a spisovná slovenčina.

Dodnes sa udržali v lexike goralských ná-
rečí aj mnohé slová nemeckého pôvodu, ktoré 
sa vyskytujú aj v susedných spišských (sloven-
ských) nárečiach, ako aj v nárečiach iných oblas-
tí Slovenska. S rozvojom spisovnej slovenčiny sa 
slová nemeckého pôvodu dostali na okraj slov-
nej zásoby a boli nahradené slovami domáceho 
pôvodu. Napríklad lexéma pančuchy nahradi-
la staršie slovo štrinfľe (štrynfľe), slovo fjyran-
gi (firhangi) bolo nahradené výrazom záclony. 
Slovo šnuptichľa (šnoptigľa) je tiež slovo ne-
meckého pôvodu, ale v bežnej jazykovej praxi 
ho počujeme zriedka. Stredná a mladá generácia 
nahradila toto ťažkovysloviteľné slovo domácim 
slovom vreckovka.

Podobný osud stretol aj mnohé ďalšie slová 
nemeckého pôvodu nielen v goralských náre-
čiach, ale aj v ostatných slovenských nárečiach 
keď boli nahradené slovami domáceho pôvodu. 
Napríklad varštat „dielňa“, šurc „zástera“, kid-
ľa „sukňa“, šichta „pracovná zmena“, cimerman 
„tesár“, fajerman „hasič“, šif/šifa „loď, obyčajne 
zaoceánska“, ancug „oblek“, fusak „nánožník“, 
štok „poschodie“, šlauf „hadica“, brauta/brahu-
ta „nevesta“, brajdiger „ženích“, kuch „koláč“, 
šnicľa/šniceľ „rezeň“. Aj tieto slová nemeckého 
pôvodu sú súčasťou slovnej zásoby slovenských 

i goralských nárečí a sú svedectvom o jazyko-
vých kontaktoch v staršom období rozvoja slo-
venského národného jazyka.

Ako sa dakedy pracovalo v tabakovej továrni 
(Rozprával František Dúbravský,  
narodený r. 1925)

Mama mjala asi ževjynž rokof, ket śe priśćon-
guvaľi ze Zzoru do Bjalyj. Jako dvanazrocna 
isla robiž do Tabakovyj, tam robjyľi žyfcynta 
od dvanaz rokov jako ucňice. No jak spomina-
la, to esce aj kolo slupa takego nosnego muśeľi 
kľynceć, ked daco ňedobre porobjyľi, muśeli śe 
naucić cigary robić. Pretym byla ľym ručna vi-
roba cigar. No a poobježe do skoly esci muśaľi 
iść. Robota byla ot sostyj rana do sostyj vjeco-
ra. Gožine byla prestafka. Tagze ućekaľi az na 
dolny koňec śe najeś. Aľebo daftorym priňeśľi 
objady tam, to pot stromami abo pot streškom 
jedľi. Ňeskor uz byla postavjona zavodna jeda-
leň, poľyfki tam varyľi, no i tak.

No a tabačarki mjaľi doź dobry kurs, to jako 
na vydaj. Bo bylo to štatne zamestnaňe, cize pen-
zija ista. Tagze aj pjyrsi te Ňimci zažyraľi na ňe, 
aľe potym vižeľi, ze ony som dobre finančňe si-
tuovane. Bo to kazdy tyžyň byla vyplata. Prie-
merna robotňicka za bivalyj repubľiki stopjyn-
žeśontśedym korun mjala na tyžyň. No a za 
śedymsto korun byla krova, ňy, tagze to byl 
pińonc! To na jednom krove zarobjyla do mjy-
śonca. No tag aj Ňimci sobje pobraľi te tabačar-
ki, goroľki.

 
O spolunažívaní Slovákov a Nemcov

Tu byla taka rivaľita mjynzi Ňimcami a Slovak-
mi. Ňimci mjaľi javisko aj tom kinosaľe, co i te-
ros, to byla ňimjecka. My muśeľi plaćiž naj-
omne a to bylo na urovňi. Tote javiskove rampy 
zgory i zdolu, potym reostaty na zňizuvaňe 
ćepla. Graľi śe tu aj operety. Byl orchester taki 
petnacčleny. No a Ňimci ňimogľi poskladać, tag 
oňi robjyľi kabarety. Tagisto robjyľi śe maškarne 
sprievody, ze az z Budapešťi tu hožyľi na to jako 
požryć.

Aľe to Ňimci robjyľi. Has śe volol jedyn, co 
mjol fseľijake obľeceňa, no a esci fseľijake maski. 
No a ćongaľi bujoka na turňe, na zvoňice, tak 
to bylo.

Skoly byľi: ovoda, to byla maťerska skolka 
napoly slovjyňska a ňimjecka v jednyj budovje. 
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V ľudovyj skoľe byľi slovjyňske tredy i ňimjecke 
tredy. V jednym kridľe byľi Slovjoci a v drugim 
byľi Ňimci. Obicajňe byľi bitki na dvore. Aľe ina-
ci jag hlopci išľi ze skoly dovjedna, to somari-
ny robjyľi. Somśod mog być Slovjok a drugi byl 
Ňimjec.

Potym byla mešťanka, asi v tricecśostym 
roku byla zalozona, to byla pobočka s Kezmar-
ku, potym śe osamostatňyla. Tagze štyry tredy 
byľi, bo tri mešťanki a jedyn kurs. To f tyj bu-
dovje, co byla pjyrsa tabakova, bo to mjasto tom 
budove daruvalo štatu a štat škoľstvu.

Ňymci śe snazyľi godać po slovjyňsku – 
berče grabľi, ďabľi. No takom skomoľeňinom ro-
spravjaľi. No te ophodňici śe večšinom snažyľi, 
aby predaľi tovar, tak f skľepaf śe snažyľi, zeby 
aj goroľske obivateľstvo kupuvalo, tak fseľijag lo-
maľi spišťine, goraľčine do tego.

No tag jedyn Slovjok byl ophodňik, volol śe 
Horaňski, to śe śmjoľi, ze jag zbankrotuvol, ze 
krova mu zezarla kľuce, bo i kuśćig gazduvol 
i tak. No ľepse ophodňici to byľi Zidovje. No take 
ophody z mješanym tovarym, to mjaľi – jedyn, 
dva, tri ophody byľi ňimjecke a tag asi pjynž 
ophodov bylo zidovskif. Vjeľo tyv ophoďickov 
bylo, mjyšarof, bo to z žežin tu hožyľi kupu-
vać, jarmaki tu byľi, farbjylo śe tu ľynove plat-
no, modrotlaš robjyľi. Tu byl jako garbjar Hof-
man, to kože, skory skupuvaľi z okoľa na talpy, 
na zvyrški. Ďebnari, stoľari, zamočňici tyz na tyj 
uľici byľi. No take remesla byľi, kušňiri s postro-
jami koňskimi.

Aľe potym jag Ňimci odešľi, ňimjol fto robiž 
na tyv roľaf, tak pozivaľi ľuži z žežin, dajake vi-
hody im davaľi, te domy ňimjecke, tag vjeľo Ľyn-
dacanof śe tu naśćonguvalo. No a potym to 
zdrustevňyľi, aľe oňi se skoro zvykľi v drustvje, 
ňelamentuvaľi nat svojom podom, bo, ňigdy 
jom ňimjaľi. Aňi ňevježeľi tak s tymi obrabacimi 
strojami robić, bo Ňimci mjaľi fseľijake obraca-
če, samovjazače uz mjaľi, co zostalo abo ňezosta-
lo f tyv domaf. Tagze oňi prišľi, ľym co statek se 
privjeźľi. A mašiny us sustreďovaľi do drustva, 
take te čerty na vyoruvaňe zemjakof, potym sa-
movjazače, mlaťački.

Vjeľo Zzoranov mjaľi pozemki ponat fab-
ryke tam ku Sarpaňcu, tam mjaľi vlasne roľe. 
Ňebozicka bapka spominala, jak tam jednymu 
zymski pśig narobjol žory. No i poražyľi mu, 
zeby śe vyšpiňol do tego. No a zymski pśig mo 
dva žory, aľe jednom zaphaľi a ňimog drugom 
ućeknoć, i zavjyśol śe mu tam, že ňetreba, 
i tak po roľi kricol, ľuže, ratujće. Zymski pśik, 
ked go vidlami bijeće, to tak skoci do vos.

Keď sa blížil koniec vojny 

Ftedy jo mjol dvacež rokof i barz dobre pamjyn-
tom. Ućog jev za Magore v štiricatomštvyrtom 
za pofstaňa. Ňimci śe tu grupuvaľi, no a byl tu 
moj kamarat i godol, ze mu ojca zebraľi Ňimci, 
bo on byl komuňista, i godol, hlopci, pobjerom 
i nos, do pofstaňa ze davajom študentov do pjyr-
sij ľiňije a ze jako ňedajme śe hyćiž aňi Ňim-
com, aňi partizanom. Jo godom, tag ućekňime, 
tam Kalafutofci majom rožine, tam dagže pre-
nocujeme abo co, pudyme za poslaňcym Čarno-
gurskim, co mome robić f tyj situaciji, tag on je 
preci poslaňec, tag nom poraži. Akurat tyn Jano 
byl f kolysce esci, tag my pošľi za tym poslaň-
cym, no on godo, ze situacija śe zľepsuje, ze tu 
s Kezmarku vytlacyľi pofstaľcof, no mozeće iś, 
hlopci, a byće opaterne. No tag opaterne my 
byľi a jag my išľi nazot, tag mje drapľi Ňimci, pri 
smyntoru mje tu hyćiľi, zavľekľi mje tu na Haj-
matšuc, par faceg jev dostol, zef śe śmjol, co mi 
robjom, fšag jo byl na viľeće, no tag mje zebraľi 
na vyšetruvaňe. No od Boga jev mjol scynśće, 
bo jev mjol pištoľ zabaľonom, bo brad byl zamoč-
ňik, jak to hlopci, doma f skrinke ňehol tom piš-
toľ a jo skrinke dakedy vypatrol a ked my išľi 
het, tag jef to zabaľol do jednyj polcelty, jak to 
byľi dakedy ihlany, to kazdy vojog mjol polstan, 
a tu jev mjol hľebňik, tak se myśľym, dafto nos 
prepadňe abo co, bedyme śe broňić. No to keby 
mi to byľi rozbaľyľi, to skoňcym f Kezmarku tam 
v Hraže, co stryľaľi finansof, žandarof, ked daco 
orgaňizuvaľi za pofstaňa. A mňe oznacyľi za pi-
sateľa proťihitľerofskiv napisof, bo v Bjalyj pret 
pofstaňym byľi na smyntoru take vjeľke napi-
si: „Slováci, do boja proti Hitlerovi, vrahovi Sla-
vianstva! Mor ho!“ A po calyj Bjalyj: „Mor ho! 
Mor ho!“

A u noz našľi dyske z vopnym, no tag źľe-ňe-
dobre. I žandari mje vyšetruvaľi, potym ňimjaľi 
ine dokazi, ze co i jak, tak furd jev byl f podozre-
ňu. A jag mje drapľi tam, tak tu go mome. No aľe 
potym brad robjol na daňovym uraže f Kezmar-
ku z jednym Horňičakym. Tyz jego matka povo-
dym byla ze Zzoru, to byl taki mješany Slovak 
i Ňimjec, on byl u Ňimcof, tak on to vybavjol, ze 
mje puśćyľi, bo inaz mje fćeľi do Hradu zebraž 
do Kezmarku. A jo jev mjol pred maturitom, jo 
se myśľym, ňeskoda se tag zivod zňicić? 
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Od počiatkov po najstaršiu zmienku

Pre vznik a počiatky Strážok, nepochybne po 
vzniku Uhorského kráľovstva, či presnejšie od 
začlenenia Spiša doň, mala stredoveká cesta ve-
dúca údolím rieky Poprad, ktorá sa viazala na 
rieku Váh v smere východo-západnom a predo-
všetkým sa napájala na severo-južný smer na 
Povislie a ďalej Balt, resp. na Balkán a pobrežie 
Jadranu.1

Aj keď sa názory historikov na obdobie 
a priebeh pripojenia Spiša k uhorskému kráľov-
stvu rôznia,2 jednako panuje všeobecná zhoda 
v tom, že o pôvode Strážok najväčšmi vypove-
dá priamo ich názov. Dnešný názov obce je totiž 
po stáročia, až na jazykové varianty, nemenný. 
Vychádza z prvotného maďarského pomenova-
nia Őr, čiže strážca, a od toho môžeme odvodiť aj 
strážnu funkciu obce, resp. to, že bola strážnou 
osadou.3 Z toho vyplýva, že tu bola usadená vo-
jenská posádka za účelom stráženia, obrany hra-
níc. Takéto obranné hranice (latinsky indagines) 
voči Poľsku vytvorila uhorská koruna v 12. sto-
ročí po obsadení Spiša.4 Línia vojenských strá-
ží kombinovaných so zásekmi sťažujúcimi voľ-
ný prechod a tzv. krajinskými bránami sa tiahla 
v povodí rieky Poprad približne od Stráží pod 
Tatrami až po Bušovce (Stragar), kde bola kra-
jinská brána (Porta Hungariae).5 Odtiaľ na sever 
bolo tzv. hraničné pásmo, v listinách nazývané 
aj ako konfínium, ktoré však nemožno považo-
vať za neosídlené alebo zem nikoho. Už v tom-
to období štátnu hranicu tvorili prírodné hrani-
ce, ako napr. horské masívy, ich doliny a hlavné 
vodné toky. Pre priestor severozápadného Spiša 
to však nebola rieka Poprad, ale horský hrebeň 
Karpát.6 

Úlohou strážcov zásekov bolo kontrolovať 
hlavné hradské pod nimi, sledovať prípadné 
vojenské nebezpečenstvo (odtiaľ tiež ich názov 
speculatores), eventuálne pomocou zásekov a ob-
ranných miest tomuto nebezpečenstvu zabrá-
niť a pribrzdiť ho. Nemenej dôležitá bola tiež ich 
hospodárska úloha pri kontrole prihraničného 
a medzinárodného obchodu a jeho zdanenia, 
rovnako postupné presadzovanie brachiálnej 
moci a správy na tomto území. Aj preto touto 
vojensko-správnou funkciou strážcov boli po-
verení príslušníci vládnuceho etnika v Uhorsku, 
o čom svedčia názvy ich osád. Okrem samot-

Strážky – mestská časť Spišskej Belej

ných Maďarov tu však môžeme predpokladať 
aj s nimi spríbuznené etniká, predovšetkým 
Kabarov (Chazarov), Pečenehov, Uzov, Plavcov 
(Polovcov), ktoré boli usádzané práve na obranu 
hraníc.7 Analýza toponymie a hydronymie však 
jasne svedčí o staršom pôvodnom slovanskom 
osídlení, ku ktorému sa vojenskí strážcovia pri-
pojili a výraznejšie doň nezasiahli, ba dokonca 
s ním pravdepodobne splynuli.8

Najstaršiu písomnú zmienku o Strážkach na-
chádzame v zakladacej listine kráľa Bela IV. pre-
monštrátom v Kláštore pod Znievom z 15. júla 
1251.9 V tejto donácii sa pri vymedzení ich úze-
mia na Spiši v obci Sasov pri Kostole svätej Al-
žbety (neskôr súčasti Kežmarku) a pri vymedze-
ní chotára uvádza, že jeho hranice sú spoločné 
„cum Eur,“ čiže s osadou strážcov nazvanou Őr, 
ktorá aj podľa svojej polohy je totožná s dnešný-

1  K tzv. predhistorickému vývoju Strážok a ich oko-
lia, archeologickým pamiatkam a vývoju po obdo-
bie stredoveku porov. kapitolu M. Sojáka Pred prvou 
písomnou zmienkou.

2  Prehľad starších názorov o obsadení Spiša, základ-
nú literatúru a riešenie problematiky ponúka napr. 
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Spiša do polovice 
14. storočia. In: Historické štúdie, XV, 1970, s. 161 – 
189.

3  V stredovekej latinčine sa pre maďarskú fonému -ő- 
zaužíval zápis -eu-, -ev-, -ew-, -eve-, -ewe-, teda zápis 
Ewr (ako bude citovaný aj nižšie) čítaj ako Őr. Ma-
ďarský názov obce neskôr prebrali aj okolití Nemci 
v úprave a pod vplyvom miestneho dialektu ako 
Nehre, alebo Nyrer. Táto trojjazyčná podoba názvu 
Strážky pretrvala v rozličných pravopisných úpra-
vách až do novoveku.

4  VARSIK, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny III. 
Bratislava 1977, s. 194.

5  Tamže, mapa Zásekov (indagines) v údolí rieky Po-
prad v 12. – 13. stor. na s. 210.

6  BEŇKO, Ján: c. d., s. 166; Porov. tiež GRZESIK, Ry-
szard: Polsko-węgierska granica na Spiszu – dzie-
je historiograficznych zmagań. In: GŁADKIEWICZ, 
Ryszard – HOMZA, Martin (zost.): Terra Scepusien-
sis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 
2003, s. 341 – 351.

7  Porov. RUCIÑSKI, Henrik: Dzieje politiczne Spiszu 
do końca XV wieku. In: GŁADKIEWICZ, Ryszard 
– HOMZA, Martin (zost.): c. d., s. 277; MAREK, Mi-
loš: Dávne etniká na stredovekom Slovensku (Kova-
ri, Chvalízi, Kumáni a Jasi). In: Historický zborník 
13, č. 1 – 2/2003. Martin 2003, s. 35 – 54 a tiež nižšie, 
pozn. č. 22.

8  VARSIK, Branislav: c. d., s. 194 – 206. 
9  MARSINA, Richard: Codex diplomaticus et epistola-

ris Slovaciae II. Bratislavae 1987, s. 256 – 258, nr. 370.
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mi Strážkami. Pretože však obec Sasov nemala 
dostatočne veľký chotár, kráľ dal pre premon-
štrátov ukrojiť zem z okolitých majetkov obcí 
a vyznačiť to, aby ju zabezpečil.10

Rovnako ďalšia zmienka o Strážkach sa spája 
s najstaršími dejinami Kežmarku. V nezmenenej 
pozícii vystupujú aj v privilegiálnej listine Bela 
IV. pre hostí z Kežmarku z roku 1269.11 

Vývoj vlastníctva Strážok

Strážky vo svojich počiatkoch, predovšetkým 
kvôli svojej funkcii strážnej osady, boli bez-
prostrednou súčasťou uhorského štátu. V pat-
rimoniálnom období teda predstavovali priame 
vlastníctvo kráľa. Od vzniku spišského komi-
tátu, čiže najneskôr od druhej polovice 12. sto-
ročia, patrili do správy zástupcu panovníka na 
tomto území, jedného zo spišských komesov.12 
Pre svoju dôležitosť na významnej krajinskej 
ceste, ale aj medzi rozvíjajúcimi sa mestami Kež-
markom a Belou, ostala osada v tomto postavení 
napriek skutočnosti, že mnohé spišské majetky 
sa počas 13. storočia dostávali do súkromných 
rúk zemepánov, poprípade rovnako mnohé zís-
kavali a potvrdzovali svoju privilegovanosť do 
podoby miest a mestečiek, ktoré boli taktiež 
v slobodnej držbe svojich mešťanov. Rozpadom 
patrimoniálneho uhorského štátu, prerodom 
kráľovského komitátu do šľachtickej stolice, ale 
aj potrebou panovníka získavať si donáciami 

šľachtu a ďalšími okolnosťami (nemenej dôleži-
tý je aj definitívny posun konfínia na sever) sa 
zmenila situácia aj vo vlastníctve Strážok a ich 
držba prešla do súkromných rúk. Tento proces 
zmeny majiteľa je v prípade Strážok jasne čita-
teľný vďaka svedectvu listín. V r. 1290 daroval 
Ladislav IV. (zvaný Kumánsky) obec istému An-
drejovi za jeho zásluhy. Andrej, syn komesa Po-

10  „Quia vero populi predicte ville sufficientem terram non 
habebant, de circumiacentibus terris recipientes pro eis-
dem..” Tamže s. 258. Slovenský preklad podstatnej 
časti listiny In: Dokumenty slovenskej národnej 
identity a štátnosti I. Bratislava 1998, s. 134 – 135, nr. 
35. Metácia však toto vydanie vynecháva, preto tu 
nie sú uvedené ani Strážky.

11  „et ibi tenet metam cum Eur.” SCHMAUCK, Michael: 
Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis. 
Szepesváraljae 1889 (ďalej iba Supplementum II.), 
s. 12, nr. VIII.

12  Porov. SUCHÝ, Michal: Vývoj spišského hradného 
panstva do konca 17. storočia. In: Nové obzory 11, 
1969, s. 125.

13  „Nos consideratis fidelitatibus et seruiciorum meritis 
Andree familiaris iuuenis nostri filii comitis Polyan que 
Idem nobis fideliter exhibuit et impendit quasdam uillas et 
possessiones et siluas nostras Regales hoc est Landok, Ro-
kus et Nyrer nuncupatas ex nostra collacione dedimus et 
contulimus eidem supra nominato Andree perpetuo possi-
dendas.” ŠA LE, pobočka Poprad: MM K Perg. 92. 
WENZEL, Gustáv: Árpádkori új okmánytár. Codex 
diplomaticus Arpadianus continuatus. I. – XIII. Pest 
1860 – 1874, zv. IX., s. 563, nr. 415. 

Kaštieľ v Strážkach (60. roky 20. storočia) 
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej

lyana, je tu označený za páža kráľovského dvora 
a onými zásluhami malo byť priamo vydobytie 
a bránenie kráľovských obcí, majetkov a lesov 
Lendak, Rakúsy a Strážky, ktoré následne, ako 
kráľovský dar, dostal do večnej držby.13 Táto po-
merne stručná a navyše neúplne (bez uvedenia 
roku) datovaná listina bola vydaná štvrtého dňa 
po sviatku svätého Juraja, 28. apríla. Podľa vlády 
vydavateľa listiny to mohlo byť pred rokom 1290, 
alebo, a to pravdepodobnejšie, najneskôr v prvej 
polovici r. 1290 (28. apríla), keďže kráľ Ladislav 
IV. v tomto roku 10. júla zomrel.

Z tohto dôvodu celá transakcia vyžadujúca 
viaceré náležitosti nebola ukončená a donačný 
proces pokračoval za vlády Ladislavovho nasle-
dovníka. Nový nadobúdateľ Strážok sa po smrti 
Ladislava IV. osobne dostavil pred nového pa-
novníka, ktorým sa stal Ondrej III. Preukážuc 
sa zmienenou listinou (vyhotovenou iba vo for-
me patentu) kráľa naliehavo požiadal, aby toto 
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udelenie majetkov prijal, akceptoval a potvrdil 
svojím privilégiom. Keďže Ladislavov stručný 
patent neobsahoval vymedzenie predmetných 
majetkov, Ondrej III. poveril Spišskú kapitulu 
ako hodnoverné miesto, aby spolu s kráľovým 
človekom vykonala reambuláciu, teda obhliad-
ku hraníc, ich vytýčenie, ako aj štatúciu a in-
trodukciu, čiže vovedenie nového vlastníka do 
držby, ak nebude žiadny spor s prípadnými pre-
došlými vlastníkmi alebo chotárnymi susedmi. 
Hodnoverné miesto Spišská kapitula po vyplne-
ní kráľovho mandátu tento príkaz a jeho výsle-
dok spísomnila v podobe relácie panovníkovi 
a až na základe tohto listinného svedectva (ob-
sahujúceho predovšetkým metáciu, ohraničenie 
majetkov)14 a bez akýchkoľvek ďalších protireče-
ní Ondrej III. už 4. augusta 1290 vydal donáciu 
pozostávajúcu aj z predošlých zmienených lis-
tín (patentu Ladislava IV. a relácie Spišskej ka-
pituly).15 Týmto, až na smrť panovníka, obvyk-
lým spôsobom sa novým feudálnym vlastníkom 
Strážok stal „Andrej, syn Polyana, kráľov verný zo 
Spiša.16

Nový zemepán obce bol podľa všetkého ešte 
v mladom veku, keďže sa v donácii spomína jeho 
minulosť pážaťa na kráľovskom dvore. Zároveň 
však, už ako zrelý a dospelý muž, osvedčil svo-
ju vojenskú zdatnosť pri obrane severného Spiša 
a tu aj Strážok. Dôvodom pre túto aktívnu obra-
nu kráľovských majetkov mohol byť tzv. druhý 
tatársky vpád v 80. rokoch 13. storočia, poprípa-
de skoršia vzbura a revolta voči panovníkovi zo 
strany spišského komesa Rolanda.17 Obe dôležité 
politické udalosti na Spiši, spojené aj s nemalým 
vojenským zásahom v druhej polovici 13. storo-
čia, boli spôsobené neblahou politikou Ladisla-
va IV. Kumánskeho, na ktorého strane napriek 
tomu Andrej verne stál. 

Andrej, syn Polyana, pochádzal z význam-
ného spišského šľachtického rodu. Jeho počiatky 
u nás môžeme sledovať už od najstaršej hodno-
vernej listiny známej pre Spiš. V r. 1209 ju vydal 
panovník pre spišského prepošta Adolfa a jeho 
sestru.18 Touto listinou dostali do vlastníctva 
majetky od Snežných hôr až po Žakovce, o ktoré 
neprejavil záujem kaločský arcibiskup Bertold 
a bamberský biskup a markgróf Ekbert, bratia 
kráľovnej Gertrúdy. Na vymedzenom území sú 
dnes dediny Veľká Lomnica, Huncovce a Stará 
Lesná (od novoveku aj Tatranská Lomnica a na 
mieste staršej stredovekej usadlosti Matliare). 
K tomuto feudálnemu majetku sa viazali aj via-
ceré dôležité výsady ako súdna exumpcia spod 
komitátnej správy (rod sa zodpovedal iba priamo 

panovníkovi, resp. palatínovi), slobodné denáre 
a ďalšie práva.19 Adolf i jeho sestra pritom už do-
posiaľ boli v šľachtickom stave, keď do Uhorska 
prišli zo svojej vlasti v Meránii v sprievode krá-
ľovnej Gertrúdy, dcéry istrijského a krajnianske-
ho markgrófa a meránskeho vojvodu Bertolda 
IV. Prepoštova sestra, patriaca medzi kráľovnine 
dvorné dámy, si vzala za manžela rovnako člena 
meránskeho sprievodu, šľachtica Rutkera (Rü-
digera). Z potomstva tohto prominentného ne-
meckého šľachtického páru s úzkymi kontaktmi 
na kráľovský dvor neskôr vzišli viaceré urodze-
né a široko rozvetvené rody, ako páni z Kame-
nice (Tarkőy), z Torysy (Tárczay), z Nedece (de 
Dunavicz), ale predovšetkým páni zo šarišskej 
Brezovice (Berzeviczy), podľa ktorých bol ne-
skôr spätne označovaný aj celý rod, vrátane jeho 
spišskej vetvy. Pre 13. storočie, najmä v jeho zá-
vere však môžeme použiť skôr autentický predi-
kát páni z Lomnice, ktorý rod užíval. Napokon 
Brezovické, Kamenické a Toryské panstvo zís-
kali a založili až na prelome 13. a 14. storočia.

Andrej, ako syn Polyana a vnuk Rutkera, sa 
po smrti svojho otca zúčastnil prvej deľby ro-
dových majetkov v r. 1285. Pôvodnú dedovizeň 

14  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K Perg. 92; WENZEL: 
Árpádkori új okmánytár... X, s. 2, nr. 8

15  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K, Perg. 92; WENZEL: 
Árpádkori új okmánytár... X., s. 1, nr. 2.

16  Celú donáciu spochybnil TAGÁNYI, Károlyi: Egy 
hamisítvány. Századok 27, 1893, s. 512 – 514. Vychá-
dza z paleografickej kritiky novovekého potvrde-
nia týchto listín zo začiatku 16. stor., pre rovnakého 
adresáta ako citovaný Perg. 92 z roku 1536, ktorý je 
prakticky duplicitný. Na základe tohto hodnotenia je 
donácia z r. 1290 podvrhnutá a falošná. Vyhotovená 
bola podľa obdobnej donácie z r. 1290 tiež pre An-
dreja. Túto argumentáciu prebral KARÁCSONYI, 
János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek 
jegyzéke 1400-ig. Budapest 1902, s. 32 – 33, nr. 165 
– 167. Paradoxne však považuje aj vzor pre falzum 
za falošný, čím dôkaz stráca logiku. Treba tiež do-
dať, že zo strany Hieronyma Laskeho (novovekého 
žiadateľa o potvrdenie predmetných listín) nemo-
hol byť záujem o ich podvrhnutie, pretože v doná-
cii sa uvádzajú ešte staré hranice majetkov, ktoré sa 
do 16. storočia zmenili, ich renovácia do stavu z 13. 
storočia bola pre susedstvo Kežmarku, Belej a ďal-
ších susedov už nemožná. Z týchto dôvodov, ako aj 
pri sledovaní ďalšieho vývoja v Strážkach považuje-
me listinu za pravú. Listiny pokladá za pravé napr. 
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice 
1985, s. 152 – 153.

17  K tejto udalosti porov. napr. BEŇKO, Ján: Osídlenie 
severného Spiša..., s. 176.

18  MARSINA, Richard: Codex diplomaticus et epistola-
ris Slovaciae I. Bratislavae 1987, s. 122 – 123, nr. 154.
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z donácie v r. 1209 si rozdelil s otcovým bratom, 
komesom Rikolphom. Rikolphovi pripadla hlav-
ne Lomnica a ďalšie územia, Andrej získal treti-
nu Lomnice a územie od nej na východ s ďalšími 
majetkami.20 Aj preto a pre jeho pôvod mu predi-
kát de Lomnic právom prislúcha. Andrej bol čle-
nom jedného spomedzi najvýznamnejších spiš-
ských rodov, ktorý mal spolu s pánmi z Hrhova 
(rod Görgey) dôležitú úlohu pri získavaní majet-
kov a ich osídlení na severnom Spiši, tiež zohral 
závažnú rolu v kultúrnom, spoločenskom i poli-
tickom dianí stredovekého Slovenska. 

Nepokoje a konsolidácia v 14. storočí

Krátko po tom, čo Strážky získali svojho nové-
ho zemepána, obec a celú krajinu zasiahla nebla-
há spoločenská a politická situácia v kráľovstve. 
Keď v r. 1301 zomrel posledný panovník z arpá-
dovskej dynastie Ondrej III., o uhorský trón sa 
začali uchádzať až traja pretendenti podporova-
ní rozličnými skupinami oligarchov i širšej kra-
jinskej šľachty. Naplno tak prepukla feudálna 
anarchia prejavujúca sa už v predošlom období. 
Väčšina oligarchov a miest sa už od r. 1303 pri-
klonila na stranu Karola Róberta. Normalizáciu 

pomerov však nepriniesla ani jeho dvojnásobná 
korunovácia a víťazná bitka pri Rozhanovciach 
15. júna 1312.21 Dvojvládie, zmätok a všeobecný 
nepokoj v krajine sa nemalou mierou prejavili aj 
na Spiši a zasiahli tiež Strážky.

Páni z Lomnice sa po smrti Ondreja III. po-
stavili na stranu Karola Róberta z Anjou. Zjavne 
preto im boli protistranou českého pretendenta 
odňaté viaceré majetky a spochybnené ich prá-
va. Následne bol tento konfiškát prerozdelený 
medzi stúpencov Ladislava. Strážky práve ta-
kýmto postupom zmenili majiteľa, o čom pri-
rodzene nemáme písomnú zmienku. Listinne 
je však doložený prevod ich vlastníctva do rúk 
Iordana.22 Stalo sa to 23. augusta 1302, keď zís-
kal od kráľa Ladislava „Iordanus, comes Saxonum 
de Scepus quandam villam (nostram), Ewr vocatam.“ 
23 Označenie obce ako „villa nostra“, čiže opäť 
ako kráľovský majetok, predpokladá ich skoršiu 
konfiškáciu, zhabanie Andrejovi.

Iordanus Strážky dostal za pomoc a služby 
českému a poľskému kráľovi Václavovi a za ná-
mahu, ktorú vynaložil pri dosadení jeho syna 
na uhorský trón, ako aj za skutočnosť, že ako 
komes spišských Sasov uchránil ich komunitu 
(Spoločenstvo spišských miest) vo vernosti La-
dislavovi a odovzdal do jeho rúk Spišský hrad. 
Celej donácii vo forme privilégia predchádzala 
obvyklá štatúcia a metácia hodnoverným mies-
tom Spišská kapitula a ďalšie právne náležitosti. 
Je pritom príznačné, že pôvodný predošlý vlast-
ník, v tom čase člen výraznej opozície, sa v celej 
listine neuvádza ani menom, ani iným spôso-
bom, napr. medzi protirečiacimi stránkami do-
načného procesu, keďže celú akciu už v jej prie-
behu považoval zrejme za zreteľne protiprávnu 
a nenáležitú.

Tento stav však aj pre krátkodobý pobyt La-
dislava v Uhorsku, stratu jeho postavenia a ná-
rokov jeho nástupcu Otta III., nemal dlhé trva-
nie. Silnejúci Karol Róbert sa rozhodol Strážky 
vrátiť ich pôvodným vlastníkom a svojim priaz-
nivcom. Tak 13. júla 1306 Karol, z Božej milosti 
kráľ Uhorska, znením svojej listiny, zvážiac ver-
nosť a zásluhy magistra Kokosa, Rycolphovho 
syna, a na vynahradenie jeho služieb, dáva mu 
Strážky s ich príslušenstvom a úžitkami v ich 
medziach a hraniciach. Strážky v tejto listine 
opäť nachádzame ako „akúsi zem (tu v zmysle 
usadlosti) nášho (kráľovského) hradu Spiš, zvanú 
Evr“, ktorej služobné obyvateľstvo (kondicioná-
li) sú ochrancovia ciest, strážcovia – „ľudovo zvaní 
őr.“24 Listina v narácii upresňuje aj konkrétne zá-
sluhy magistra Kokosa, za ktoré predmetnú do-

19  Tamže.
20  BÁRDOSSY, Joannes: Supplementum Analectorum 

terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802, s. 233 – 234, 
nr. LII.

21  Porov. Dejiny Slovenska I. Bratislava 1986, s. 308 a n. 
22  Tohto Iordana na základe tejto listiny nemožno po-

važovať za príslušníka rodu Hrhovskovcov (Gör-
gey). Naopak, v neskoršej listine spájajúcej ho opäť 
so Strážkami je menovaný ako Iordanus, filius Kunch 
(SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Slovaciae. T. I. Bratislavae 1980, s. 237, nr. 
514), nie teda syn komesa Arnolda. Na druhej strane 
jeho záujem o Strážky, a hlavne meno jeho otca, by 
mohli poukazovať na osídlenie Strážok vojenskou 
posádkou strážcov, ktorú tvorili Kumáni, nie starí 
Maďari. Obdobné príklady analýzy mien a ich etni-
city uvádza MAREK, Miloš: Dávne etniká na stredo-
vekom Slovensku..., s. 35 – 54.

23  SEDLÁK, Vincent: c. d., s. 88, nr. 148. 
24  „quandam terram castri nostri Scepusiensis, Evr voca-

tam,(...) quibus iidem condicionales custodes viarum sive 
speculatores, vulgaliter evr dict.” SEDLÁK, Vincent: c. 
d., s. 191, nr. 413. Listina tak popri názve obce zdô-
razňuje aj (s názvom totožné) zamestnanie jej obyva-
teľov a potvrdzuje našu hypotézu o pôvode Strážok.

25  SEDLÁK, Vincent: c. d., s. 191, nr. 413.
26  Carolus Wagner (a po ňom ďalší historici) tohto vý-

znamného feudála nepresne označil latinským sy-
nonymom Gallus, toto meno sa však v žiadnej listine 
týkajúcej sa magistra Kokosa nevyskytuje. Nachá-
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náciu dostal on a jeho dedičia. Na Karolovej stra-
ne a v jeho službe stál totiž už od jeho príchodu 
do Uhorského kráľovstva a napriek anarchii pa-
nujúcej v krajine mu pomáhal v rozličných pro-
tivenstvách, ako aj pri vojenských výpravách, 
obzvlášť pri obliehaní Spišského hradu a pri vy-
dobýjaní Ostrihomu,25 za čo ho neskôr potvrde-
ný kráľ odmenil, v tomto prípade Strážkami.

Magister Kokos (podľa maďarského „kakas“, 
t. j. zvaný „Kohút“),26 bol synom uvedeného ko-
mesa Rycolpha z (Veľkej) Lomnice a bratancom 
prvého vlastníka Strážok Andreja. I keď ten stále 
žil a tiež sa tešil kráľovej priazni, azda z dôvodu 
deľby majetkov v rámci rodu v novej situácii po 
definitívnom nástupe Anjouovcov k moci sa do 
Strážok a k ich vlastníctvu už nevrátil. Rovnako 
je dosť pravdepodobné, že magister Kokos (spo-
lu so svojím bratom Iohannom) získal, či vyme-
nil Strážky od Andreja, už pár rokov po ich prvej 
donácii, po roku 1290. I keď o tomto akte nemá-
me listinné svedectvo, môžeme tak usudzovať 

na podobnom príklade Rakús. Tie, pôvodne so 
Strážkami a Lendakom patriace Andrejovi, už 
v r. 1294 patrili Kokosovi, ktorý s nimi slobodne 
nakladal.27 

Neisté pomery a situácia v Uhorskom kráľov-
stve na začiatku 14. storočia si vyžiadali opätov-
né potvrdenie vlastníctva Strážok. 19. novembra 
1307 kráľ Karol Róbert vo svojej privilegiálnej 
listine znovu zdôraznil zásluhy magistra Ko-
kosa pri vydobytí Spišského hradu obsadené-
ho českou stranou, jeho preliatu krv a vernosť 
a opätovne mu daroval „...quandam possessionem 
regiam, Evr vocatam, in confinio terre Scepusiensis 
adiacentem, quam Iordanus, filius Kunch indebite oc-
cupaverat, et post mortem ipsius Iordanis, qui sine 
herede decessit, ad manus nostras regias iuxta consu-
etudinem regni nostri eadem terra Evr extitit revolu-
ta...“.28 Napriek kráľovskej donácii z r. 1306 bola 
tak vydaná ďalšia, tým istým panovníkom, na 
novom právnom podklade. Okrem donačného 
práva najvyššieho feudála kráľovstva je tu zdô-
raznený aj jeho nárok na odúmrť, ktorým defi-
nitívne získal Strážky po smrti ich uzurpátora 
Iordana, a takto ich ako znovu získané daroval 
svojmu vernému magistrovi Kokosovi. K tej-
to listine bola onedlho vydaná aj ďalšia,29 ktorá 
upresňuje ohraničenie celého majetku.

Pri tejto metácii je pozoruhodná zmienka 
o lúke prepošta kolegiátneho Chrámu svätého 
Martina na Spiši, ktorá sa nachádzala pri cho-
tári Strážok a ktorú obyvatelia Strážok darova-
li tomuto chrámu, čiže Spišskej kapitule.30 Túto 
zmienku niektorí autori pokladali za doklad 
o existencii staršieho kláštora na území obce, 
eventuálne na mieste neskoršieho gotického hra-
du.31 Ako však z priebehu ohraničenia vyplýva, 

dzeme iba rozličné transkripcie typu Kocas, Cocos, 
Kakas, podobne variabilne Ricolphus, Rykolphus 
atď., ktoré uvádzame s ďalšími menami podľa ich 
eventuálneho zápisu v listinách.

27  Ani pre Rakúsy nemáme listinu o ich prevode do 
Kokosovho vlastníctva, iba z r. 1294, kde sú už v ma-
jetku a slobodnej držbe magistra Kokosa a jeho brata 
Johanna. ŠA LE, pobočka Poprad: MM K, Perg. 36.

28  „...istú kráľovskú obec, zvanú Evr, prináležiacu do kon-
fínia Spiša, ktorú Iordanus, syn Kunchov, nespravodlivo 
zaujal, a po smrti tohto Iordana, ktorý skonal bez dedičov, 
podľa zvykov nášho kráľovstva bola táto zem (usadlosť) 
Evr prinavrátená do našich kráľovských rúk..” SEDLÁK, 
Vincent: c. d., s. 237, nr. 514.

29  Datovaná iba rokom, bez dňa a mesiaca, SEDLÁK, 
Vincent: c. d., s. 237, nr. 515.

30  „...ascendit iuxta pratum prepositi ecclesie beati Marti-
ni de Scepus, quod pratum populi de ipsa villa Ewr olim 
ecclesie contulerunt“. Tamže.

Interiér kaštieľa v Strážkach. 
Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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prepoštova lúka ležala mimo obecného chotára, 
nie v centre obce, rovnako výraz „pratum prepo-
siti“ (t. j. prepoštova lúka) nemožno zameniť za 
„klaustrum prepositi“ – kláštor prepošta.

Okrem prvotného zmenšenia chotára Strá-
žok v prospech Turčianskeho konventu zo stra-
ny kráľa a darovania spomínanej lúky prepoš-
tovi obyvateľmi Strážok z ich rozlohy ubudlo aj 
zásluhou magistra Kokosa, ako vlastníka obce. 
17. mája 1320 kráľ Karol Róbert potvrdil svojou 
listinou, že magister Kokos, syn Rykolpha, vy-
členil zo svojej obce zvanej Ewer, ležiacej na Spi-
ši, šesťdesiat jutár ornej pôdy a dal ich Kláštoru 
sv. Jána Krstiteľa z Letanoviec.32 Zmienka o tejto 
donácii a jej potvrdenie je z 23. januára 1323, keď 

panovník na žiadosť kartuziánov sumarizoval 
a konfirmoval ich predošlé zisky a slobody.33

Tento dar magistra Kokosa kartuziánom zo 
Skaly útočiska bol súčasťou jeho viacerých a roz-
siahlych donácií, ktorými prostredníctvom tejto 
rehole fundoval kláštor v Lechnici, neskôr zva-
ný Červený kláštor. Jeho založenie bolo výsled-
kom zložitých spoločensko-politických udalostí 
začiatku štrnásteho storočia.

Zápas Anjouovcov o uhorský trón a celková 
nestabilita a rozvrat v krajine sa na Spiši preja-
vili okrem iného otvoreným zápasom medzi 
dvoma najmocnejšími rodmi. Ten vyústil až do 
krvavého konfliktu, keď práve magister Kokos 
dal prostredníctvom svojho familiára zavraždiť 
Thydrica, syna komesa Arnolda z rodu Hrhov-
skovcov (Görgey). Úkladnú vraždu šľachtica, ako 
aj celý dlhodobý spor medzi oboma rodmi, riešil 
zmierovací súd komunity spišských Sasov v Le-
voči za účasti tunajšej nobility a všetkých richtá-
rov spišských miest, ktorý magistrovi Kokosovi 
okrem ďalších trestov, pokút a zadosťučinení za 
zmienený zločin uložil aj verdikt „sex claustra te-
nebitur impetrare.“34 Výsledkom tohto rozsudku 
napokon bolo založenie lechnického Kláštora 
svätého Antona Pustovníka a jeho hmotná i fi-
nančná podpora rozličnými majetkami, medzi 
inými aj pôdou zo Strážok.

I keď sa v tomto období v Strážkach stretáva-
me s magistrom Kokosom ako ich suverénnym 
majiteľom a feudálom, vlastníctvo obce bolo 
podľa všetkého riešené ešte nejaký čas viacerý-
mi listinami. V r. 1322 si dal totiž Iohannes, syn 
Andreja, prvého majiteľa obce, od kráľa potvrdiť 
prvotné ladislavsko-ondrejské privilégiá z roku 
1290 o vlastníctve Rakús, Lendaku a Strážok, 
ktoré mu mali pripadnúť ako dedičstvo.35 Či sa 
však tohto dedičstva aj ujal, z listiny zrejmé nie 
je. Pravdepodobnejšie je, že šlo len o potvrdenie 
právneho stavu a skutočnosti, že Strážky spolu 
s okolím už viac ako tri desaťročia patria jediné-
mu rodu. Potvrdzuje to aj fassia hodnoverného 
miesta Spišská kapitula z r. 1329, vydaná v pri-
vilegiálnej forme a riešiaca susedský spor o hra-
nice medzi Belou a uvedenými troma obcami.36 
Keďže medzičasom magister Kokos zomrel bez 
dediča (asi v r. 1327) a prezieravo odkázal svoj 
majetok s kráľovým súhlasom svojim bratom,37 
majiteľmi obcí „Landek, Rokwz, et Ewr speculato-
rum appellatas“ boli už magistri Iohannes a Ri-
colphus, synovia nebohého komesa Ricolpha.38 
Podstatné vo vzťahu k ich príbuznému Iohan-
novi, synovi Andreja, je, že tieto obce „in comita-
tu Scepusiensi sitarum et habitarum a nobile Ioanne, 

31  Porov. HOLČÍK, Štefan: Výsledky archeologického 
prieskumu v okolí kostola v Strážkach. In: Spišská 
Belá II. Bratislava 1972, s. 114. Literatúra je zhrnutá 
najmä v poznámke č. 10.

32  „quod magister Kokos, filius Rykolphi de quadam posses-
sione sive villa sua Ewer vocata, in districtu Scepusiensi 
existenti sexaginta iugera terrarum arabilium excidendo 
ecclesiae beati Iohannis Baptiste de Letenkew et viris re-
ligiosis in ipsa ecclesia famulantibus dedit.” SEDLÁK, 
Vincent: Regesta diplomatica... II., s. 252, nr. 545. 

33  SEDLÁK, Vincent: c. d., s. 392, nr. 901. Aj keď sa v tej-
to konfirmácii uvádza „majetok obce Strážky”, aj pod-
ľa predošlej písomnosti treba striktne vylúčiť, že by 
kartuziánom mali pripadnúť Strážky ako celok, ako 
o tom niektorí usudzujú. Magister Kokos tu vyčlenil 
iba 60 jutár ornice, čo je približne 15 hektárov pôdy, 
teda len zlomok extravilánu. 

34  SEDLÁK: Vincent: c. d., s. 213, nr. 465. Pri výklade 
slovesa impertrare doposiaľ panuje nezhoda, či malo 
byť oných šesť kláštorov založených, podporených, 
alebo iba navštívených s povinnosťou dať v nich od-
slúžiť omše za spásu duše zavraždeného Thydrica.

35  17. VIII. 1322. ŠA LE, pobočka Poprad: MM K, Perg. 
92. Porov. pozn. č. 16. Voči pravosti listiny z r. 1322 
nevyslovil námietku SEDLÁK, Vincent: Regesta dip-
lomatica... I., s. 372 – 373, nr. 856.

36  FEJÉR, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae 
ecclesiasticus ac civilis. I. – X. Buda 1829 – 1844. 
VIII/3, s. 393 – 396, nr. CLXVIII.

37  WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et pro-
fani. Pars I. – IV, Viennae, Posonii et Cassoviae 1773 
– 1778; pars I., s. 125, nr. XV. Tu však Kokosove majet-
ky nie sú vypočítané. Uvádza ich FEJÉR, Georgius: 
Codex diplomaticus Hungariae... VIII/5, s. 175-178, 
nr. CIV. „...videlicet medietatem possessionis Lomnitza et 
possessiones Homburg, Eör, Fridhman vocatas, ac omnes 
possessiones suas iuxta fluuium Dunajetz vocatum exis-
tentes, quouis nomine nuncupatas, Ricolpho et Iohanni, 
fratribus suis, ipsorumque successoribus...” Strážky spo-
lu s ostatnými obcami mali po Kokosovi pripadnúť 
bratom Ricolphovi a Iohannovi. Fejér listinu nepres-
ne datoval do r. 1317. Správne je z r. 1327.

38  FEJÉR: Georgius: Codex diplomaticus... VIII/3, s. 393 
– 396, nr. CLXVIII.
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filio Andreae de Polan habuerunt,“39 čiže majú ich 
od neho bezodplatne prevedené.

Spomedzi tejto dvojice Kokosových bratov 
môžeme presnejšie k Strážkam ako feudála ur-
čiť magistra Ricolpha. Ten totiž v r. 1330 odkúpil 
za desať mariek od Joanna, priora kartuziánske-
ho Dunajeckého konventu (Červeného kláštora) 
a od jeho rehoľných spolubratov „istú zem, kto-
rú bol blahej pamäti nebohý magister Kokoss pone-
chal a vyčlenil od obce Eur zvanej a odkázal za spásu 
svojej duše uvedenému domu a konventu z Dunajca 
do večitej držby.“40 Aj z tejto transakcie vidno, že 
nový feudál sa po vyriešení susedských sporov 
a ostatných právnych záležitostí opäť pokúsil 
sceliť majetok obce a usiloval sa tak o jej povzne-
senie a prosperitu. Podobné snahy boli napokon 
u magistra Rikolpha úspešné nielen pri spravo-
vaní jeho dedičných dŕžav na Spiši, ale predo-
všetkým pri získavaní nových majetkov v Šariši. 
Tam založil hradné panstvá Kamenica a Torysa, 
na ktorých sa ďalej už pod novým predikátom 
rozmáhalo jeho pokolenie a rod (Tárkőy, resp. 
Tárczay, páni z Kamenice a Torysy). Po jeho smr-
ti (okolo roku 1343) Strážky opäť pripadli do rúk 
potomkov ich prvého vlastníka.

Keďže podľa všetkého Johannes, syn Andreja 
(ktorý si od kráľa v r. 1322 vyžiadal konfirmáciu 
donácií z r. 1290 pre jeho otca a previedol obce 
Ricolphovi a jeho bratovi), bol už v 30. rokoch 14. 
storočia po smrti, Strážok sa ujal jeho mladší brat 
Nicolaus. Tento nemenej významný šľachtic sa 
vydal na teologickú dráhu a keď sa rozhodol ujať 
sa svojich majetkov na Spiši, v petícii ku kráľovi 
vystupoval už ako „vir discretus Nicolaus, Pleba-
nus beatae Mariae Virginis de Buda.“41 Jeho pozíciu 
a funkciu farára v Chráme Blahoslavenej Pan-
ny Márie v Budíne (vtedy už stabilne hlavného 
mesta a centra Uhorska) možno označiť za viac 
ako významnú a prominentnú. Aby bol vovede-
ný do vlastníctva svojich majetkov, požiadal pa-
novníka o reambuláciu a obnovenie hraníc ma-
jetkov Rakúsy a Strážky a tiež o ich vyčlenenie 
a rozlíšenie od ostatných okolitých majetkov. 
Kráľ Ľudovít preto 8. októbra 1344 vydal man-
dát Spišskej kapitule, v ktorom jej ako hodno-
vernému miestu nariadil spolu s jeho človekom 
vykonať obhliadku hraníc a popri starých vytý-
čiť nové metačné kamene a medzníky, za pod-
mienky, že ak sa nájdu odporcovia tohto aktu, 
majú sa dostaviť do kráľovej prítomnosti v prí-
slušnom termíne.42 Tento príkaz kapitula do me-
siaca vyplnila prostredníctvom magistra Paula, 
kapitulského notára, kanonika a tiež Nicolausa, 
syna Ponka, ako kráľovho človeka a zástupcu, 

ktorí sa dostavili na tvár miesta a spolu s prí-
tomnými všetkými okolitými susedmi a podľa 
predošlých listín viažucich sa k predmetným 
majetkom a ich deľbe vykonali kráľov mandát.43 
Podstatou celého aktu bolo hlavne vymedzenie 
chotára Strážok a Rakús, predovšetkým voči 
územiam „Landek et Teutonicis (vestris) de Bela“. 
Na celom procese sa zúčastnil aj Iohannes, syn 
komesa Ricolpha a brat už nebohého magistra 
Ricolpha (II.), predošlého majiteľa Strážok, kto-
rému pripadol Lendak, tiež bratia budínskeho 
farára Nicolausa a jeho synovci ako eventuálni 
dedičia (keďže ako klerik nemal vlastné potom-
stvo). Nikto k priebehu hraníc a novému ma-
jiteľovi nevzniesol žiadnu námietku ani proti-
rečenie, čo exaktne vyjadruje výsledná relácia 
Spišskej kapituly panovníkovi, spísomňujúca 
ono právne pokonanie a jeho priebeh.

Priebeh zmeny vlastníka Strážok a ich ob-
novené ohraničenie ostal načas spísomnený iba 
formou patentu v relácii Spišskej kapituly. Jeho 
definitívne potvrdenie, ktorému zodpoveda-
la diplomatická forma kráľovského privilégia, 
si Nicolaus vyžiadal až v r. 1353, už ako spišský 
prepošt.44 Medzičasom sa teda Nicolaus stal naj-
vyšším cirkevným hodnostárom spišskej prepo-
zitúry, priamo podriadený ostrihomskému arci-
biskupovi. Napriek svojmu znamenitému pôvodu 
a vynikajúcemu vzdelaniu v centre Uhorska za-

39  Tamže, str. 394. Aj táto listina ďalej priamo dokladá 
pravosť písomností z roku 1290, ktoré boli dochova-
né v konfirmácii z r. 1322 a následne 1536. ŠA LE, po-
bočka Poprad: MM K, Perg. 92. Porov. tiež pozn. č. 16 
a 35.

40  „...illam terram, quam Magister Kokoss recordationis feli-
cis quondam reservaverat, ac separaverat a Villa Eur vo-
cata, ipsamque terram pro remedio animae suae legave-
rat praedictae Domui, e Conventui de Doneycz perpetuo 
possidendam..”; WAGNER, Carolus: Analecta Scepu-
sii... I., s. 408, nr. XVII.

41  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K Perg. 7; SCHMAUCK, 
Michael: Supplementum... II., s. 99, nr. LXVI.

42  Tamže.
43  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K Perg. 7. SCHMAUCK, 

Michael: Supplementum... II., s. 114, nr. LXXIV.
44  Tu sú potvrdené mandát kráľa s petíciou Nicolausa, 

ako aj relácia Hodnoverného miesta Spišská kapitu-
la s metáciou Strážok a Rakús. ŠA LE, pobočka Po-
prad: MM K Perg. 7. SCHMAUCK, Michael: Supple-
mentum... II., 113 – 115, nr. LXXIV. str. 113 – 115.

45  Spišská prepozitúra bola povýšená na biskupstvo až 
za Márie Terézie v r. 1776. Porov. WAGNER, Carolus: 
Analecta Scepusii... III., s. 33 – 34.

46  „Tu skonal v roku Pána 1356 Magister Nicolaus, syn An-
dreja, prepošt (spišský).” WAGNER, Carolus: Analecta 
Scepusii... II., s. 343.

47  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K Perg. 7.
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nechal pôsobenie a kariéru v blízkosti kráľovské-
ho dvora a v rokoch 1347 – 1356, teda až do svo-
jej smrti, stál na čele Spišskej kapituly.45 Na vzťah 
prepošta Nicolausa k rodovým majetkom a me-
dzi nimi aj k Strážkam poukazuje skutočnosť, že 
sa dal pochovať vo svojom rodisku, o čom hlása 
nápis na jeho epitafe v kostole v neďalekých Hun-
covciach: „Hic obiit Magister Nicolaus filius Andree, 
Praepositus . sub Anno Domini MCCCLVI.“46

Páni z hradu Dunajec a rod Varkočovcov 
(Warkoczovcov)

Prepošt Nicolaus zomrel prirodzene bez pria-
mych potomkov, preto jeho majetok pripadol do 
rúk jeho pokrvného príbuzenstva, ktoré bolo 
v 14. storočí už značne rozvetvené. Aj z tohto dô-
vodu i pre nedostatok písomností je náročné sle-
dovať vlastníctvo Strážok. Podľa konfirmácie lis-

tín prepošta Nicolausa k Strážkam (z rokov 1344 
a 1353), obec pripadla jeho synovcovi magistrovi 
Johannesovi, synovi Petra de Donavicz (brat Ni-
colausa). Ľudovít I. listiny potvrdil v r. 1365.47 

Keďže Johannes zomrel čoskoro taktiež bez 
potomkov, Strážky opäť zmenili svojho majiteľa 
posunom do inej vetvy rodu. Ostali však pánom 
z hradu Dunajec. Ten v závere 14. storočia patril 
istému Petrovi, priamemu potomkovi a dedičo-
vi iného Johannesa (de Lomnic, syna Rikolpha I. 
a brata Kokosa) a po prijatí hradu Dunajec (Ne-
deca) začal používať aj jeho predikát.48

Tento Petrus de Dunavicz et de Berzevicze bol 
synom Henrica49 a Heleny de Derenchen.50 Jeho 
syn Iohannes, zvaný aj Niger alebo Schwarcz, 
zdedil po otcovi obnovený hrad a panstvo Du-
najec, podľa ktorého prijal meno. Keď okolo roku 
1470 zomrel bez dediča a vymrela ním jedna 
vetva rodu51, jeho majetkov (hlavne panstva 
Dunajec, ale aj Strážok) sa napriek odporu prí-
buzenstva a širšieho berzeviciovského rodu 
zmocnil Imrich Zápoľský.52 Strážky sa dostali 
napokon, i keď len sprostredkovane, opäť do 
vlastníctva pôvodného rodu. Získala ich vďaka 
manželovi Katarína z rodu Tárcai (Tárczay).53 

Strážky sa tak do rúk tohto rozvetveného 
rodu už nedostali ako dedičstvo, ale ako nová 
donácia. Získal ich manžel Kataríny Tárcai Kriš-
tof (Christophorus) Varkoč (Warkocz) od Štefana 
Zápoľského.54 Keďže rodina Varkočovcov bola 
úzko spojená s rodom Zápoľskovcov a v bojoch 
o trón po bitke pri Moháči bola na strane pro-
tikráľa Jána Zápoľského, po víťazstve Habsbur-
govcov stratila svoje majetky, medzi nimi aj 
Strážky. V r. 1556 ich dostal obranca hradu Sihoť 
proti Turkom Marek Horvát-Stančič (Horváth-
-Stansith), ktorého Turci vyhnali z jeho pôvod-
ného sídla.55 Ešte predtým vďaka Zápoľskovcom 
Strážky nákratko patrili Hieronymovi Laskemu, 
ďalšiemu majiteľovi hradu v Kežmarku.56

Život obyvateľov Strážok v stredoveku

Strážky vznikli ako strážna lokalita. Tejto funkcii 
bola podriadená ich vojenská organizácia okolo 
veliteľa – strážcu a jeho posádky, ktorí priamo 
podliehali spišskému komesovi. Pre ich potre-
by tu stála základná fortifikácia, pozostávajúca 
prinajmenšom z veže, jej opevnenia a priekopy. 
Táto veža, stráža, mala v prvom rade hlásnu, 
obrannú a skladištnú funkciu, poprípade slú-
žila aj na bývanie posádky. Jej umiestnenie tre-
ba hľadať na terase nad riekou Poprad, najskôr 

48  NAGY, Iván: Magyarország családai. Budapest 1857 
– 1868, II., heslo: Berzeviczy család. (Berzeviczei, 
báró és nemes). Nagy kladie nesprávne smrť tohto 
Johannesa už do r. 1360. Pri tejto genealógii je tiež 
zaujímavé, že na hrade Dunajec sa po dvojici Petra 
(syn Andreja a brat prepošta Nicolausa) a jeho syna 
Johannesa objavuje opäť dvojica Petra (syn Henrika) 
a jeho syna Johannesa (Niger), čo však nemôže viesť 
k ich zámene (pozri nižšie).

49  Henricus (maď. Herke) bol synom uvedeného Iohan-
na, vnukom Rikolpha I. z Lomnice. Aj Petrus býval vo 
Veľkej Lomnici, kde sa zaslúžil o zaklenutie Kostola 
sv. Kataríny na dvojlodie v r. 1412. ŽÁRY, Juraj: Dvoj-
loďové kostoly na Spiši. Bratislava 1986, s. 61, 248.

50  WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii... III. s. 214. 
Petrusa ako vzdelaného mladíka poslali na dvor krá-
ľa Žigmunda Luxemburského, kde vyrastal a stal sa 
kráľovským familiárom. Vďaka svojmu vznešenému 
pôvodu, postaveniu, rozhľadu a kontaktom s dvorom 
sa stal v r. 1411 spišským županom a v tomto neľah-
kom období vo svojom úrade zotrval až do smrti v r. 
1432. Za cenné služby mu udelili jednu z najvýznam-
nejších hodností v krajine – úrad kráľovského taver-
níka. Pochovaný je v brezovickom kostole.

51  Iohannes je pochovaný v brezovickom kostole pod 
epitafom s nápisom: „Hic obiit Egreguis vir Dominus 
Joannes Schwarz de Berzevicze. 14.“ NAGY, Iván: Ma-
gyarország családai... II., heslo: Berzeviczy család. 
(Berzeviczei, báró és nemes).

52  NAGY, Iván: Magyarország családai... II., heslo: Ber-
zeviczy család. (Berzeviczei, báró és nemes).

53  NAGY, Iván: Magyarország családai.... XI., heslo: 
Tárczay család. (Tarkői stb. †). Katarína bola v pia-
tom pokolení potomkom Ricolpha (II.), zakladateľa 
tejto šarišskej vetvy vyčlenenej z rodu Berzevici na 
hradoch Kamenica a Torysa. Jej bratom bol Nicolaus, 
šarišský župan.

54  Tento sliezsky rytier prišiel na Spiš niekedy kon-
com 15. storočia v službách Zápoľskovcov a na ich 
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asi v priestore neskoršieho stredovekého hradu 
a potom kaštieľa, aj preto sa nedochovala.

Pre potreby takejto vojenskej jednotky bolo 
organizované aj miestne obyvateľstvo, aby za-
bezpečilo jej materiálnu, remeselnú a poľno-
hospodársku samostatnosť, čo podnietilo ďalší 
rozvoj osídlenia a vznik osady, neskôr vlastnej 
obce. Kým však vojenská zložka bývala zaraďo-
vaná k príslušníkom maďarského etnika (alebo 
ďalších turkických etník), ostatné obyvateľstvo 
je nutné hľadať medzi domorodým slovenským 
ľudom aj preto, že obdobie vzniku Strážok pred-
chádzalo vlne nemeckého osídlenia. Vzájomný 
vzťah strážcov a slovenského obyvateľstva Strá-
žok nebol založený na nadvláde alebo podriade-
nosti, ale na vzájomnej hospodárskej spolupráci, 
čoho výsledkom bolo neskoršie splynutie vojen-
ského elementu s domorodým.

Po konsolidácii hraníc Uhorska v 12. storočí, 
ich posune na sever v priestore Spiša až za Du-
najec a definitívnom upevnení panovníckej moci 
v tomto regióne pôvodný obranný pás vo forme 
zásekov a stráží strácal na význame a funkčnosti. 
Strata tejto prvotnej úlohy Strážok zaiste vplývala 
aj na zmenšovanie ich chotára už od r. 1251, keď-
že už nepotrebovali vydržiavať vojenskú posád-
ku. Na význame však nestratila starobylá hlavná 
hradská, ktorá zostala pod dohľadom obyvateľov 
Strážok. Na základe tejto povinnosti boli v jednej 
listine označení ako služobné obyvateľstvo – kon-
dicionáli.57 Popri údržbe, výstavbe a obnove su-
chej cesty pre peších a povozy bola na hornom 
Spiši rovnako závažná a exponovaná už od 13. 
storočia aj vodná spojnica riekou Poprad.58

Zmysel a dôležitosť týchto povinností, ich 
vzorné plnenie, ako aj predošlé zásluhy pomohli 
obyvateľom Strážok vymôcť si pre seba aj isté 
výsady a práva. Tie napokon najväčšmi svedčia 
o ich postavení a živote. V r. 1298 sa „populis de 
villa Ewr“ dostavili pred spišského komesa Balda 
a preukážuc na svoju službu a plnenie si povin-
ností, žiadali od neho náležitú odmenu a slobo-
dy.59 Spišský komes túto spravodlivú žiadosť zvážil 
a rozhodol sa udeliť im výsady po vzore privi-
légia Štefana V. pre spišských Sasov, čo sa v lis-
tine aj vyslovene uvádza.60 Namiesto všetkých 
dovtedajších dávok, daní a mýt, ktoré sa zvykli 
v krajine vyberať, bola obyvateľom Strážok ude-
lená sloboda a povinnosť platiť sumárne ako po-
zemkovú daň – „pro censu Terragii /---/ solueret no-
bis viginti et quatuor marcas finiti argenti.“ Týchto 
24 mariek čistého striebra malo byť vyplatených 
v troch termínoch počas roka (po osem mariek 
striebra). Druhou významnou slobodou bola slo-

bodná voľba farára. Obyvatelia si smeli vyvoliť 
spomedzi seba svojho richtára (villicus), ktorý ich 
mal rozsudzovať v menších kauzách. Vo väčších 
sporoch mal súdiť spolu so spišským komesom, 
pričom z trestov a pokút mali pripadnúť dve tre-
tiny županovi a jedna villicusovi. Dôchodok fa-
rára pochádzal zo slobodného desiatku. Pre oby-
vateľov obce mal stáť na jej chotári tzv. slobodný 
mlyn (t. j. bez poplatkov a daní). Listina napokon 
v druhej časti uvádza aj metáciu Strážok.

Oproti privilégiu spišských Sasov sa tu ne-
hovorí o vojenskej povinnosti, touto listinou sa 
Strážky nestali mestečkom, keďže v nej nie je 
uvedené ich začlenenie do Spoločenstva spiš-
ských Sasov, ani ich subordinácia pod spišské-
ho (krajového) sudcu komunity, tzv. grófa spiš-
ských Sasov. Nezmenilo sa postavenie obce, hoci 
mala niektoré významné slobody. Už v tomto 
čase (od r. 1290) mala svojho zemepána. Dosved-

poverenie a ochranu ich záujmov sa stal kapitánom 
hradu v Kežmarku. Spolu so svojou manželkou sú 
pochovaní v Kostole sv. Kríža v Kežmarku, o čom 
svedčia ich náhrobné kamene: „1. Hic est sepultus 
strenuus Miles Nobilissimus Dominus Christoforus War-
kocz de Nobucz Capitaneus Castri, et Civitati Kezmark, 
qui obiit IX. die Mensis Februar. Anno Domini MDXX. 
2. Honestae Dominae Katharinae, Filiae Thomae Tharczii, 
olim Domini Christophori Warkocz uxoris sepultura, cu-
jus anima DEO vivat. Obiit Cracoviae feria IV. ante D. 
Antonii festum, Anno MDXII.” Wagner, Carolus: Ana-
lecta Scepusii... II. pag. 343 – 344. Podľa Wagnera Ka-
tarína Tárcaiová bola dvornou dámou Barbory Zá-
poľskej, poľskej kráľovnej. Tamže.

55  CHALUPECKÝ, Ivan: Strážky. In: Vysoké Tatry, 
XXVI, 1987, č. 4, s. 12.

56  Od r. 1536, keď si dal potvrdiť ich vlastníctvo od Jána 
Zápoľského, uhorského kráľa. ŠA LE, pobočka Po-
prad: MM K Perg. 92.

57  Porov. pozn. č. 24.
58  HALAGA, Ondrej Richard: Košice – Balt. Košice 

1975, s. 105 – 114. Transport po suchej zemi na s. 115 
– 130. Okrem udržiavania koryta rieky tu bola ná-
kladná aj povinnosť údržby brehov, ktoré mali byť 
uspôsobené pre kone ťahajúce lode proti prúdu. 

59  Listina sa zachovala v ŠA LE: Horváth-Stančič Stráž-
ky, avšak bola nájdená až po jeho odovzdaní do ŠA 
LE a tak ostala vo vlastníctve a depozite Slovenskej 
národnej galérie, ktorá je majiteľom kaštieľa v Stráž-
kach. Originál je uložený v Slovenskej národnej ga-
lérii v Bratislave, faksimilná kópia je z 20. storočia 
v expozícii v Strážkach. Za jej poskytnutie autor ďa-
kuje správkyni kaštieľa Márii Šelepovej. Žiaľ, troji-
té rozsiahle perforovanie písomnosti (asi 20 %) zne-
možňuje jej detailnejšiu analýzu aj citovanie.

60  Tamže. Porov. výsady Spišských Sasov potvrdené 
Štefanom V., ŠA LE: Provnicia 26 spišských miest, 
BI/1. Slovenský preklad in: Dokumenty slovenskej 
národnej identity a štátnosti I. Bratislava 1998, s. 143 
– 144, nr. 39.
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čuje to napokon konfirmácia kráľa Ondreja III., 
ktorú si obyvatelia Strážok vyžiadali u panovní-
ka už o mesiac. V nej panovník potvrdil Baldov 
patent a uvádza obyvateľov Strážok stále ako 
„populis de Ewr“.61

Okrem už uvedeného obyvatelia Strážok mali 
právo slobodného mlyna, ktorý spolu s viacerý-
mi mostami uvádzanými v ďalších metáciách 
tvoril dôležitú progresívnu infraštruktúru obce 
v 13. storočí. Obyvatelia Strážok mali slobodu 
rúbať drevo v lesoch aj mimo svojej obce.

Sakrálne a svetské stredoveké pamiatky

Úzka spojitosť profánneho so sakrálnym u stre-
dovekého človeka sa v živote obyvateľov Strážok 
prejavila už pri zostavení ich výsad z r. 1298, keď 

získali, ako sme už uviedli, právo slobodnej voľ-
by farára, plebána. Od tých čias možno predpo-
kladať aj vlastnú cirkevnú organizáciu v podobe 
fary.62 Tejto základnej cirkevnosprávnej jednot-
ke v rámci spišského prepošstva zodpovedá aj 
farský kostol, ktorý sa na základe svojich práv 
obyvatelia Strážok zaiste pokúsili vystaviť pre 
svojho kňaza už od počiatku 14. storočia. Do-
mnievame sa preto, že časť dnešnej architektú-
ry Kostola sv. Anny pochádza z polovice 14. sto-
ročia,63 keďže v danom období (v rokoch 1344 
– 1357) vlastníkom Strážok bol práve spišský 
prepošt Nicolaus, ktorý ako cirkevný hodnostár 
dbal o ich kultúrne a duchovné zveľadenie.

Kostol tvorila jednoduchá stavba bez veže, 
z ktorej sa podnes zachovala loď zaklenutá dvo-
ma poľami krížovej klenby. Jej klinovité vyžľa-
bené rebrá sa do obvodových stien ponárajú jed-
noduchým šikmým podseknutím. K lodi akiste 
priliehalo menšie presbytérium, podľa vzoru 
a tradície spišských vidieckych kostolov najskôr 
štvorcového pôdorysu a pri ňom sakristia. Kos-
tol ostal bez veže aj preto, že jej početné úlohy 
už spĺňala staršia strážna veža, pričom kostolný 
zvon mohol byť umiestnený na sanktusníku nad 
svätyňou.

Z tohto obdobia okolo r. 1350 pochádza dnes 
len samostatná skulptúra Madony zo Strážok, 
ktorá mohla byť súčasťou oltára pre nový kostol. 
Socha stojacej Madony na pravici s Ježiškom je 
vyrezaná z lipového dreva do výšky 105,5 cm. 
Neobvyklá je vysokým korunným reliéfom, ra-
zantný pohyb figúry zvýrazňujú záhyby plášťa, 
zopnutého na hrudi a otvoreného pred telom. 
Okrem silného poškodenia, chýbajúcej spod-
nej časti a pravých rúk Panny Márie i Ježiška sa 
nezachovala ani vo zvyškoch jej pôvodná poly-
chrómia.64

Kostol prešiel významnou prestavbou v tretej 
tretine 15. storočia, keď jeho staršie presbytérium 
nahradili súčasným priestornejším s jedným po-
ľom krížovej klenby a uzatvorili polygonálnym 
uzáverom. Tejto neskorogotickej architektúre 
zodpovedá skeletový princíp výstavby, čitateľný 
zvonku vo venci prípor. Celý interiér získal vý-
raznejšie presvetlenie vďaka rozmerným oknám 
svätyne, ktoré vypĺňajú maximum plochy stien 
a sú vyplnené kružbou. Do tejto stavebnej fázy 
patrí aj zväčšenie jedného okna lode, ktoré zodpo-
vedá ostatným.65 Predpokladané druhé, západné 
okno južnej steny lode bolo zamurované spolu so 
západným portálom, pričom hlavným sa stal juž-
ný portál, ktorý získal modernú podobu s prela-
movanými prútmi a diamantovou pätkou.66

61  Tamže.
62  Túto faru a jej správcu (rovnako ako obec Strážky) 

nenachádzame v privilegovaných spišských komu-
nitách, v tomto prípade v Spoločenstve 24 spišských 
kráľovských farárov, čo tiež svedčí o jej nemestskom 
charaktere, napriek právu slobodnej voľby. Žiaľ, 
ani neskôr sa vo farnosti nekonala vizitácia, ktorá 
by nám o náboženskom živote v obci v stredove-
ku, datovaní kostola (a pod.) prezradila viac. Porov. 
TROCHTA, Jozef: Stredoveké farnosti na Slovensku. 
Rukopis, 1969, s. 93 – 94.

63  Porov. DIVALD, Kornél: Szepesvármegye művésze-
ti emlékei. I. A Stephaneum r. t. nyomása: Budapest 
1905, s. 59. Potvrdzujú to aj nižšie uvedené oltáre, 
resp. ich časti z polovice 14. stor. určené pre kostol. 
Súpis pamiatok na Slovensku III, R – Ž. Bratislava 
1969, s. 202. Naopak, nepresne datuje kostol na koniec 
15. storočia, čo nekriticky preberá početná literatúra. 

64  Socha je dnes uložená v Slovenskej národnej galé-
rii v Bratislave, inv. č. P 137. BURAN, Dušan (zost.): 
Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. 
Bratislava 2003, s. 126 a 692, nr. 4.8. Výrazné poško-
denie sochy by mohlo indikovať požiar a spolu s ňou 
aj poškodenie kostola, predovšetkým svätyne, kde 
stála. Táto pohroma spojiteľná napr. s pôsobením 
bratríckych vojsk na Spiši v 15. storočí si vyžiadala 
neskoršiu renováciu a zväčšenie chrámu. 

65  Táto architektonická úprava a jej jednotlivé prvky 
majú svoj blízky vzor v rozšírení presbytéria Kosto-
la sv. Juraja v Spišskej Sobote, ktoré vykonal po po-
lovici 15. storočia Jörge Steinmetzer, známy tiež ako 
Majster Juraj zo Soboty. Porov. GLATZ, Anton Cy-
ril: Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote. Košice 2001, 
s. 8. Príbuznosť slohotvorných prvkov (profil rebier, 
plán klenbového poľa, kružby okien a iné) dovoľuje 
prisúdiť tomuto majstrovi alebo jeho okruhu aj pre-
stavbu Kostola sv. Anny v Strážkach. Okrem archi-
tektúry sú si presbytériá podobné aj ich najpodstat-
nejšou časťou v interiéri, pastofóriom. Jednoduchšie 
výklenkové pastofórium v Strážkach, bez detailné-
ho kamenárskeho opracovania, má rovnako maľbou 
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Výraznú architektonickú premenu kostola 
onedlho doplnila aj jeho významná maliarska 
výzdoba na ploche stien interiéru. Christologic-
ký cyklus nástenných malieb so širokým pašiovým 
jadrom je na Slovensku svojou rozsiahlosťou oje-
dinelý. Vypĺňa takmer celý plášť lode, maľby sú 
umiestnené na stenách medzi čelnými klenbo-
vými oblúkmi. Niekoľko kompozícií bolo vy-

lickým správam, keďže táto časť pašií sa zvykla 
nahrádzať iba jednou scénou.69 V hornom kli-
ne a na bokoch pásu pod ním sú tri polovičné 
postavy prorokov s nápisovými páskami, kto-
rí predpovedali umučenie Krista. V hornom 
páse sú výjavy Predvedenie Krista pred veľradu, 
Kristus pred Kajfášom (ktorý si trhá rúcho), Pred-
vedenie Krista pred Herodesa a Kristus pred Herode-

dotvorenú iluzívnu architektúru s fiálami, krabmi 
a ružicami, vo vrchole s postavou Bolestného Krista. 
Porov. aj GERÁT, Ivan: Stredoveké obrazové témy na 
Slovensku. Bratislava 2001, s. 52.

66  Tieto rozsiahle úpravy z tretej tretiny 15. storočia ne-
umožňujú do tohto obdobia datovať celú stavbu. Ob-
vodové steny lode vykazujú starší pôvod, bez použi-
tia prípor, možno ešte s trámovým stropom s jednou 
podporou. Klenba lode by teda mohla byť aj z diel-
ne majstra nového presbytéria, dva turnajové štíty 
pod združeným zakončením rebier v strede sever-
nej a južnej steny (oproti vchodu do kostola a priamo 
nad ním) by potom odkazovali na erby donátorov 
prestavby a zaklenutia, Krištofa (Christhopora) Var-
koča a jeho manželku Katarínu Tárcaiovú. 

67  Niektoré z predlôh je ťažké presnejšie určiť, odkazu-
jú o. i. aj k Albrechotvi Dürerovi a jeho Malej pašii. 
Maliar pracoval zhruba s rovnakými predlohami, 
aké používal v tom období aj autor tabuľových ma-
lieb hlavného oltára v Chráme sv. Jakuba v Levoči. 
DVOŘÁKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL, 
Karel: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. 
Praha – Bratislava 1978, s. 147 – 148. Tu je analyzo-
vaná iba západná stena, ostatné boli v tom čase ešte 
neodkryté.

68  Tamže, s. 147 – 148, kde je však poradie i určenie vý-
javov nepresné.

69  GERÁT, Ivan: Stredoveké obrazové témy..., s. 221.

hotovených podľa predlôh Cranachovho cyklu 
drevorezov „Passion unseres Herrn Jesu Christi“. 
Keďže cyklus v Strážkach je podstatne podrob-
nejší, jeho autor siahol aj po ďalších predlohách, 
zrejme z diela „Speculum Passionis“ Ulricha Pin-
dera, s drevorezmi Hansa Schäufleina. Tieto 
vzory a ich vplyv umožňujú datovať maľby do 
obdobia po r. 1509.67

Cyklus začína od okna južnej steny lode sme-
rom na západ. V prvom obraze sa nachádza vý-
jav Príchod Krista do Jeruzalema. Kristus je tu zo-
brazený v Kvetnú nedeľu v sprievode apoštolov, 
na osliatku pred bránou do mesta. V druhom 
západnom klenbovom čele (južnej steny) výjavy 
pokračujú rovnakou veľkosťou v spodnom páse. 
Najprv je to scéna Modlitby na Olivovej hore, na ňu 
nadväzuje Judášov bozk a za ním Bitie Ježiša. Tri 
výjavy Zeleného štvrtka v jednom poli medzi 
rebrami korunuje a časovo predchádza hlavná 
scéna nad nimi – Posledná večera. 

Západná stena rozdeľuje pravú stranu od ľa-
vej, preto výjavy na nej čerpajú z polovice pašio-
vého cyklu, medzi Zeleným štvrtkom a Veľkým 
piatkom.68 Výnimočné sú svojou vernosťou bib-

Kostol sv. Anny v Strážkach. 
Foto Ján Endrödi
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som.70 Spodný pás obsahuje šesť obrazov, z kto-
rých tri sú značne poškodené. Podľa pašiového 
sledu tu boli asi Bičovanie, Korunovanie tŕním 
a výjav Ecce homo – predvedenie mučeného Kris-
ta židovskému zástupu. Nasleduje Umývanie rúk 
(Piláta) a odvedenie Krista (berie na plecia kríž), 
Nesenie kríža a napokon na Slovensku unikátny 
výjav Odpočinok Krista, kde si utrápený Spasiteľ 
po páde sadá na svoj kríž.

Veľkolepá kompozícia plynulo pokračuje 
na severnej stene. V jej prvom (západnom) poli 
je rozsiahle finále pašiového cyklu, Ukrižova-
nie Krista s početnými postavami (Panna Mária 
a Ján Evanjelista, ukrižovaní lotri, plačúce ženy, 
oproti nim židovskí veľkňazi). Pod týmto výja-
vom nasledovali dve scény s témou Ukladania 
Krista do hrobu. Tretí obraz má na okraji čitateľnú 
iba časť zbroje (asi rímskeho vojaka) a v hornom 
okraji sa zreteľne týči pretiahnutý víťazný kríž, 
ktorý jasne určuje výjav Vzkriesenie Krista. 

Východné pole severnej steny je celé venova-
né Poslednému súdu. V mandorle sediaci Kristus 
Pantokrator ako sudca konca vekov je v sprievo-
de apokalyptických anjelov s poľnicami a v spo-
ločnosti oslávenej cirkvi. Na jej príhovor prichá-
dzajú zdola do neba nespočetné zástupy, oproti 
ktorým je v protiklade na druhej strane obraz za-
tratenia, zástupy ľudí pohltené leviatanovým pa-
žerákom, symbolom pekla. Celý výjav predstavu-
je (aj početnou architektúrou) Nebeský Jeruzalem, 
okrem rozdelenia spoločnosti je však zaujímavý 
aj individuálnym poňatím smrti a tzv. osobných 
súdov, typických pre proces sebauvedomenia 
indivídua neskorého stredoveku.71 Celý christo-
logický cyklus v Chráme sv. Anny v Strážkach 
je najvýznamnejšou ukážkou nástennej maľby 
z prvej polovice 16. storočia na Spiši.

Takto veľkolepo vyzdobený interiér doplni-
li za vlastníctva a pričinenia Krištofa Varkoča 
rovnako hodnotné rezbárske a maliarske práce 
v podobe oltárov. Svätyňa, pôvodne taktiež zdo-
bená nástennou maľbou, získala začiatkom 16. 
storočia krídlový hlavný oltár patrónky Chrámu 
svätej Anny.72 Jeho majster (alebo dielňa regio-
nálneho charakteru) si ako vzor pre toto dielo 
vzal oltár sv. Anny v Spišskej Sobote. I keď ne-
dosahuje kvality predlohy, paralely vidno pre-
dovšetkým v kompozícii hlavného súsošia sv. 
Anny Samotretej (Mettercie). Na lavici s dcérou 
Pannou Máriou sediaca sv. Anna podáva (dnes 
už stratené) vladárske jablko malému Ježiškovi. 

Ďalšou analógiou sú tabule otvorených krí-
diel, t. j. slávnostnej strany. Na spodných dvoch 
sú výjavy, ktoré sprostredkovane vychádzajú zo 
širšie koncipovaného sv. Príbuzenstva na zadnej 
strane oltára sv. Anny v Spišskej Sobote. Posta-
vy na týchto tabuliach sú aj v Strážkach identi-
fikované pomocou nápisových pások. Napriek 
dominantnosti žien na obrazoch chýba popis 
k nim, čo mierne sťažuje ich biblickú genealó-
giu. Na obraze v pohľade naľavo drží žena (Má-
ria Kleofášová, dcéra sv. Anny) na rukách chlap-
ca s páskou „IOSEF IVSTVS“, pri jej nohách sa 
hrajú zľava „SIMON“, „IACOBVS MIN(OR)“ 
a „IUDAS TADEUS“. Vzadu stojaci muž je ozna-
čený ako „CLEOPHAS“.73 Na druhej strane je na 
krídle opäť svätica bez pásky (sv. Mária Salome), 
na jej rukách sedí „IACOBVS MAI(OR)“ a pri 
nohách sa hrá „IOANNES EVANGELIS(TA)“. 
Vzadu stojí muž s páskou „SALOME“, druhý 
manžel sv. Anny.74 

Vplyv Spišskej Soboty badať aj na hornej 
dvojici obrazov tabúľ slávnostnej strany. Vychá-
dzajú z ďalšieho sobotského oltára, zo zatvore-

70  Ikonografiu a ikonológiu výjavov ponúka GERÁT, 
Ivan: c. d., s. 220 – 222, ktorý ich určuje a popisuje 
presnejšie ako Josef Krása. 

71  Tamže, s. 79 – 81.
72  Súpis pamiatok..., s. 203. Tento oltár datuje v roz-

medzí rokov 1500 – 1520, do obdobia okolo r. 1520 
zas RADOCSAY, Dénes: A középkori Magyarország 
táblaképei (Tabuľové obrazy stredovekého Uhor-
ska). Budapest 1955, s. 401. Keďže však na ňom pozo-
rujeme viacero vzťahov a poznanie oltára sv. Anny 
v Spišskej Sobote, z ktorého priamo, hoci insitne 
vychádza, možno datovanie upresniť po roku 1509. 
K sobotskému oltáru, jeho datovaniu a dielni porov. 
BURAN, Dušan (zost.): Dejiny slovenského výtvar-
ného umenia..., s. 734 – 735, a GLATZ, Anton Cyril: 
Kostol sv. Juraja..., s. 34 – 39. Okrem samotnej archi-
tektúry presbytéria a jeho pastofória (pozri pozn. 
č. 65) tak svedčí aj hlavný oltár o početnej inšpirácii 
z mestského sobotského prostredia.

73  Sv. Kleofáš bol prvým manželom sv. Anny. Sv. Ši-
mon, sv. Jakub Mladší a sv. Júda (tiež zvaný aj Tade-
áš) zobrazení ako deti sú neskorší apoštoli. Na so-
botskom oltári sú tieto deti okolo postavy sv. Márie 
Kleofášovej (dcéry sv. Anny z prvého manželstva) 
a jej muža sv. Alfea. Na oltári v Strážkach autor pre 
menší priestor zvolil skratku otec – Kleofáš, jeho dcé-
ra – Mária Kleofášová a jej tri deti.

74  Opäť teda ide o skrátenie rodu, kde je vynechaný 
Zebedeus, manžel sv. Márie Salome. Znázornený je 
iba druhý manžel sv. Anny zvaný Salome, jeho dcé-
ra a jej deti, neskorší apoštoli sv. Jakub Starší a sv. 
Ján Evanjelista. Napriek týmto obmenám v zostave 
rodokmeňa (bez jeho porušenia) je zaujímavé, že aj 
maliar v Strážkach zdôraznil dominantné postave-
nie ženy v centre kompozície ako nositeľky rodu po 
sv. Anne. Je tiež príznačné, že síce v jednoduchšej 
forme nepoužil sobotskú predlohu s bohatou archi-
tektúrou v pozadí a náhľadmi do krajiny, no dodržal 
zobrazenie dobového odevu postáv.
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ných krídiel oltára Panny Márie.75 Ide o výjavy 
z legendy sv. Joachima a sv. Anny. Na pravom 
krídle hore sv. Joachim prijíma Zvestovanie anjela, 
ktorý mu (na nápisovej páske) oznámil počatie 
Panny Márie. Podľa legendy sv. Joachim prijal 
túto radostnú správu v horách po tom, čo kňaz 
odmietol jeho obetu v jeruzalemskom chráme. 
Oproti sobotskému vzoru je tento výjav na pas-
tvine s ovečkami obohatený aj o dve postavy po-
mocníkov. Na druhom krídle legenda pokračuje 
radostným Zvítaním manželov sv. Joachima a sv. 
Anny pri jeruzalemskej bráne, kde po oznámení 
šťastnej noviny malo dôjsť k Nepoškvrnenému 
počatiu Panny Márie.

Na tento geneaologický koncept oltára nad-
väzuje aj jeho predela, na ktorej sa nachádza 
Klaňanie troch kráľov. Zadné strany krídel po 
uzavretí oltára predstavujú jednoduchý pašio-
vý cyklus. Začína sa v hornom obraze na ľavom 
krídle Modlitbou na Olivovej hore, v druhom plá-
ne tohto výjavu sa ku Kristovi blíži od hradieb 
Judáš s kohortou (troch) vojakov. Vpravo hore 
cyklus pokračuje obrazom Kristus pred Kajfášom, 
vľavo dole Bičovaním pri stĺpe a napokon vpravo 
dole je Ukrižovanie Krista na jednoduchej Kalvá-
rii s Pannou Máriou a Jánom Evanjelistom.

Hlavný oltár stojí na novšej menze, vysunutej 
a odsadenej od stien presbytéria.76 Priamo pod 
východným oknom (za hlavným oltárom) sto-
jí staršia oltárna menza. Na nej pôvodne mohol 
stáť tzv. Triptych zo Strážok, čo zodpovedá hĺbke 
tejto menzy, ako aj retábulovému (plošnému) 
typu oltára. Jeho témou na ústrednej tabuli je Po-
svätný rozhovor (Sacra conversazione), ikonografic-
ky zobrazený stojacou Madonou obklopenou sv. 
Katarínou a sv. Barborou. Na krídlach sú bisku-
pi sv. Mikuláš a sv. Vojtech (alebo sv. Stanislav), 
po zatvorení triptychu vidno na krídlach zvy-
čajný námet Bolestnej Panny Márie a Bolestného 
Krista (Vir dolorum).77 Datovanie oltára do rokov 
1460 – 1470 umožňuje k týmto rokom posunúť 
aj ukončenie prestavby presbytéria, pre ktoré 
bol vtedy určený ešte ako hlavný oltár. Napriek 
patrocíniu sv. Anny by mariánsky motív nebol 
ničím neobvyklým. Napokon samotný kult sv. 
Anny a hlavne jeho výtvarné prejavy sú rozší-
renejšie až vo vrcholnom stredoveku, od konca 
15. a hlavne začiatkom 16. storočia, čo zodpove-
dá inovácii v podobe nového (súčasného) hlav-
ného oltára.

V lodi na južnej strane stojí oltár Panny Márie 
z obdobia po r. 1520 (1524).78 V jeho nike je dnes 
už iba socha Madony s Ježiškom na rukách. Po 
jej stranách stáli ďalšie dve sochy, z ktorých sa 

zachoval sv. Ondrej Apoštol v Slovenskej národ-
nej galérii v Bratislave.79 Na vnútorných krídlach 
sú scény adventného mariánskeho cyklu. Vľa-
vo hore je to Zvestovanie, vpravo hore Navštíve-
nie Panny Márie, na ľavom krídle dole Narodenie 
a napokon vpravo dole Klaňanie troch kráľov. Ta-
bule zatvorených krídiel predstavujú pašiový 
cyklus. Predela zobrazuje scénu kontemplatív-
nej Rozlúčky Panny Márie s apoštolmi pred jej zo-
snutím. V nadstavci je obraz sv. Trojice so sedia-
cim korunovaným Bohom Otcom, ktorý medzi 
kolenami drží krucifix, nad hlavou Ukrižova-
ného sa vznáša Duch svätý v podobe holubice. 
Otcov plášť držia dvaja anjeli. Po stranách obraz 
dekorujú štylizované vyrezávané viničové roz-
viliny už v renesančnom duchu.

Dnes na severnej strane lode je ďalší bočný 
neskorogotický krídlový oltár sv. Šimona a Júdu 
apoštolov zo začiatku 16. storočia (približne 1500 
– 1520).80 Pôvodne ako oltár mužských patrónov 
stál zrejme na južnej strane, pričom mariánsky 
oltár skôr na ženskej severnej (tmavej) strane. 

75  Oltár Panny Márie v Spišskej Sobote pochádza ešte 
z rokov 1460 – 1470. GLATZ, Anton Cyril: Kostol sv. 
Juraja..., s. 20 – 24.

76  Pod touto menzou archeologický výskum doložil 
v superpozícii hrob, ktorý ju umožňuje datovať do 
obdobia prvej štvrtiny 16. storočia, porov. aj kapitolu 
M. Sojáka Pred prvou písomnou zmienkou.

77  Oltár bol do r. 1957 v Strážkach, odvtedy je uložený 
v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pod inv. 
č. O 1590 – 1592. BURAN, Dušan (zost.): Dejiny slo-
venského výtvarného umenia..., s. 705, nr. 4.30. Tam 
sa nachádza aj foto a širšia analýza. Jeho krídla so sv. 
Mikulášom a sv. Vojtechom boli sekundárne vložené 
do mariánskeho oltára v lodi, namiesto dvoch chýba-
júcich sôch vedľa Madony v nike. DIVALD, Kornél: 
Szepesvármegye művészeti emlékei...,. s. 90, obr. č. 66; 
K triptychu porov. tiež GLATZ, Anton Cyril: Doplnky 
k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 1440 – 1540. In: 
Galéria 3. Staré Umenie. Bratislava 1975, s. 23 – 63.

78  BURAN, Dušan: Katalóg výstavy Dejiny slovenské-
ho výtvarného umenia..., s. 41, nr. 4.6. Súpis pamia-
tok, s. 203. Oltár býva prisudzovaný okruhu dielne 
Majstra Pavla z Levoče. Na pravom krídle dole sa na-
chádza neúplné datovanie „152.“

79  S výškou 106,5 cm, lipové drevo, polychrómia, zláte-
nie. inv. č. P 138. BURAN, Dušan: c. d., s. 41, nr. 4.6.

80  K datovaniu porov. Súpis pamiatok, str. 203. Pomerne 
ojedinelé patrocínium týchto svätcov a ich oltár ko-
rešponduje s patrocíniom sv. Anny, najmä čo sa týka 
príbuzenstva sv. Šimona a Júdu, ako bolo predstave-
né na hlavnom oltári. A. C. Glatz usudzuje o ume-
leckej dielni pôsobiacej v Strážkach (s otáznikom), 
ktorá by mohla vytvoriť tento oltár. GLATZ, Anton 
Cyril: Doplnky k spišskej tabuľovej maľbe z obdobia 
1440 – 1540. In: Galéria 3. Staré Umenie. Bratislava 
1975, s. 53. 
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Apoštoli za svojho života vytvorili misijnú dvo-
jicu na cestách po Blízkom východe. Zobrazení 
sú svorne aj na oltári, tak v jeho nike v plastic-
kej podobe, ako aj na tabuľových maľbách. Sv. 
Šimon, zvaný Horlivec, má v ruke pílu, ktorou 
bol pri mučení rozpolený. Atribútom sv. Júdu 
Tadeáša je palica (kyjak), ktorou bol ubitý na 
smrť. Slávnostné vnútorné aj jednoduchšie zad-
né krídla tohto oltára výtvarne popisujú skutky 
dvojice apoštolov.

Prakticky úplný inventár stredovekého kos-
tola dopĺňa na brvne vo víťaznom oblúku ne-
skorogotická Kalvária. V Strážkach ju tvorí Ukri-
žovaný a pri ňom stojaca Panna Mária a Ján 
Evanjelista.

Druhou výraznou architektonickou pamiat-
kou v stredovekých Strážkach bolo sídlo ich feu-
dálov. Žiaľ, o tomto objekte nemáme ani toľko 
dokladov ako o sakrálnom centre obce, v blíz-
kosti ktorého stál. Po zániku vojenskej funkcie 
strážcov a prechode obce do šľachtických rúk 
mení sa aj úloha ich hlavnej fortifikácie, predpo-
kladanej opevnenej strážnej veže.81 Novú funkč-
nosť a s tým spojenú podobu nachádza vo forme 
opevnenej rezidencie. Zaužívaný termín „gotic-
ký hrad“ teda nevyjadruje podstatu tohto druhu 
profánnej architektúry.82 Po polovici 13. storočia 
sa v Uhorsku definitívne presadila kamenná ar-
chitektúra predovšetkým pri stavbe opevnených 
sídiel. V Strážkach môžeme takúto stavbu, naj-
skôr zrejme tvŕdzu, predpokladať aj podľa ana-
lógie vo Veľkej Lomnici, odkiaľ pochádzali ich 

majitelia. Napokon, práve tento rod sa preslávil 
stavbou početných fortifikácií na Spiši a v Šariši. 
Pri staršej vojenskej tradícii Strážok je preto ta-
kýto objekt aj bez priamych písomných a arche-
ologických dokladov takmer istý, bezpochyby 
od začiatku 14. storočia za magistra Kokosa.

Naopak, definitívne treba vylúčiť nepresné 
domnienky o existencii kláštora v Strážkach.83 
Jeho existencia nemá oporu v autentických pra-
meňoch.84 Je tiež nemysliteľné, aby stál v priesto-
re rýdzo profánneho, fortifikačného charakte-
ru, na mieste alebo v blízkosti panského sídla. 
O kláštore v Strážkach nesvedčí ani patrocínium 
kostola, alebo napr. titulárne hodnosti spišských 
kanonikov udeľované v tradícii stredovekých 
kláštorov Spiša. Napokon, pri vyššie uvedenom 
treste a pokání magistra Kokosa za vraždu by 
bol takýto kláštor na svojom území prinajmen-
šom podporil, podobne ako založil Červený 
kláštor a podporil kartuziánov zo Skaly útočis-
ka. Ani o tom však nieto listinnej zmienky.

Archeologický prieskum v priestore dnešné-
ho renesančného kaštieľa dokladá v jeho bez-
prostrednej blízkosti neskorogotickú stavbu.85 
V parku juhozápadne od kaštieľa boli odkryté 
základy obvodového múru, štvorcovej nárožnej 
veže, polkruhovej bašty a nárožnej veže. Tieto 
základné obranné prvky prepojené múrom tvo-
rili pomerne rozsiahly objekt, ktorého jadrom 
bol obytný palác, teda vlastná rezidencia, podľa 
všetkého v priestore dnešného kaštieľa.

Ak zohľadníme a zhrnieme predošlý chro-
nologický postup najvýznamnejších stavebných 
akcií v Strážkach, na ktorých sa bezpochyby 
nemalou mierou podieľali svojimi povinnosťa-
mi a službami miestni obyvatelia, výsledkom 
je prakticky pravidelné striedanie obnovy, pre-
stavby, či rozšírenia raz profánnej, raz sakrálnej 
stavby plynulo, takmer v každej generácii v stre-
dovekom vývoji obce.

Strážky po roku 1526

Verejná správa a samospráva

Strážky si svoj názov (s viacerými obmenami) 
zachovali až do roku 1918. Názov mal tieto po-
doby: 1773 Straska, Neüern, 1786 Straschka, 
Nere, 1808 Sztráska, Nehre, Strássky, Strážky, 
1863 Sztrászka, 1873 – 1882 Sztráska, 1898 – 1913 
Nagyőr, Nagy Eőr.86

Obec Strážky patrila zo správneho hľadis-
ka od konca 13. storočia do roku 1848 do Spiš-

81  Jej zničenie tatárskym vpádom v r. 1241 – 1242, ako 
to uvádza početná literatúra, nie je ničím podložené. 
Napokon pre priestor Spiša bude potrebné opätovne 
prehodnotiť celú túto vojenskú akciu a jej priebeh.

82  Toto vyjadrenie má širšie súvislosti ako len pre vi-
diecke prostredie v Strážkach. Bližšie sa problému 
venujú BÓNA, Martin – ŠIMKOVIC, Michal: Opev-
nené sídla do začiatku 14. storočia. In: BURAN, Du-
šan: c. d., s. 60 – 67.

83  Porov. HOLČÍK, Štefan: Výsledky archeologického 
prieskumu v okolí kostola v Strážkach. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Spišská Belá II, Bratislava 1972, s. 114 
– 117; CHALUPECKÝ, Ivan: Strážky. In: Vysoké Tat-
ry, XXVI, 1987, č. 4, s. 12. Východiskom je tu iba Hai-
nova kronika, ktorej hodnovernosť pre 13. storočie je 
sporná.

84  Porov. pozn. č. 31 a text k nej o lúke spišského pre-
pošta v Strážkach.

85  Výskum viedol v r. 1969 Zoltán Drenko. Iba čiastko-
vú správu podáva jeho článok DRENKO, Zoltán: Ar-
cheologický výskum v Strážkach. Vlastivedný časo-
pis, XIX, 1970/2, s. 87 – 88. 

86  ŠA LE: SÚ K 768/1883.
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skej stolice a do roku 1923 do Spišskej župy. Od 
r. 1850, keď bol zriadený Slúžnovský úrad v Kež-
marku, bola až do r. 1860 pod jeho správou. Po 
páde bachovského absolutizmu sa počet slúž-
novských úradov na Spiši znížil zo siedmich na 
štyri. Strážky sa tak v r. 1860 dostali do pôsob-
nosti Slúžnovského úradu v Spišskej Sobote, kde 
boli až do r. 1922.

Stav obyvateľstva

V r. 1635 bolo v Strážkach 14 sedliackych a 15 že-
liarskych domov.87 V r. 1787 tvorilo obec 44 do-
mov a obývalo ju 329 obyvateľov, v r. 1828 to bolo 
51 domov a 368 obyvateľov. Podľa sčítania ľudu 
mali Strážky v r. 1869 377 obyvateľov, 1880 – 361, 
1890 – 371, 1900 – 471, 1910 – 490, 1921 – 403.88 

O tom, ako obyvatelia Strážok bývali, nás 
podrobne informuje súpis obyvateľstva,89 ktorý 
sa uskutočnil v r. 1869. Strážky v tom čase patrili 
do III. tatranského okresu a z obecných stavieb sa 
tu uvádza rímskokatolícky kostol a rímskokato-
lícka škola. V súpise sú zachytené domy č. 1 – 48. 
Ako dom č. 1 je zapísané sídlo statkára Eduarda 
Medňanského a Anny Máre Sirmaiovej (Szir-
may). Bývali spolu s deťmi Ladislavom, narode-
ným v r. 1852, a Margitou, narodenou v r. 1858 
v Beckove. V dome s nimi žili ešte vychováva-
teľ, vychovávateľka, komorná, slúžka, gazdiná, 
kuchárka, dvaja sluhovia a pisár. Obývacie izby 
boli na prízemí, medziposchodí aj na prvom po-
schodí, ale nie v podkroví, spolu 16 izieb. Mali 
2 kuchyne, pitvor (ako predizba), byt na gazdov-
ské a obchodné účely, 4 komory, 3 pivnice. K síd-
lu patrili aj 4 sýpky, 3 maštale, 1 ovčinec a 1 sto-
dola. Mali 7 koní, 2 kravy, 1 úľ, 1 teľa. Na č. 1a 
bol byt pre 3 osoby, kde býval záhradník a sluha. 
Patrila k nemu maštaľ, v ktorej mali 1 kravu. Pod 
č. 2 bol byt pre pastiera so ženou a kočiša so že-
nou, pochádzajúceho z Veľkého Lipníka. Bývali 
tam aj ďalší kočiš a paholok s manželkami a deť-
mi. Všetci slúžili u baróna Medňanského.

Učiteľ s manželkou, dieťaťom a sluhom bý-
val v dome č. 3. Mal 2 izby na bývanie, 1 izbu 
na školské vyučovanie, sieň, pivnicu, 2 mašta-
le a stodolu. Vlastnil kravu, teľa a sviňu. K do-
mu č. 4 patril aj hostinec, za ktorý musel ná-
jomca platiť ročný nájom. S hostinským bývala 
manželka a 4 deti a ešte 6 ďalších osôb, ktoré sa 
dávali najímať ako služobníci za mesačnú plá-
cu (Monatlohner). Súčasťou tohto obydlia boli 2 
siene, 2 komory, ovčinec a 2 stodoly. Majiteľ mal 
5 koní, 10 kráv, 30 volov, 8 teliat, 140 oviec a 4 úle. 

V ďalších domoch bývali nádenníci a remeselní-
ci (krajčíri, domy č. 14, 17, 37), kočiš (dom č. 11), 
podomový obchodník židovského pôvodu (dom 
č. 9), roľníci, mäsiar, pôrodná babica (dom č. 27), 
liehovarník (dom č. 40).

Zaujímavý je popis obyvateľov domu č. 38. 
Bolo v ňom 6 izieb, 6 komôr a 3 kuchyne. Býva-
li v ňom 4 nádenníci so ženami spolu s 8 deťmi. 
Okrem toho bol domovom 2 roľníkov s rodi-
nami, ktoré mali spolu 7 detí. Súpis uvádza, že 
v tomto dome držali dobytok v komorách, lebo 
sa tam nenachádzali stajne. Bolo to 15 kráv, 4 teľ-
ce a 7 svíň. 

Obyvatelia Strážok bývali väčšinou v jedno- 
až dvojizbových domoch s kuchyňou, komorou, 
pivnicou a hospodárskymi budovami. Tie boli 
nevyhnutné, lebo každá rodina si chovala doby-
tok, ošípané a i., a to jednak pre vlastnú potrebu 
a tiež kvôli povinným dávkam. V neveľkých do-
moch sa tiesnili dve, tri ba i viac rodín s deťmi 
a aj s dospelými deťmi, ktoré už tiež mali svoje 
rodiny. Ako vidno zo súpisu, mnohí z nich po-
chádzali z iných obcí a do Strážok sa priženili. 

Vlastnícke pomery

V r. 1556 Ferdinand I. daroval Strážky so všetký-
mi dedičnými právami Marekovi Horvát-Stan-
čičovi de Gradec,90 ktorý získal nielen Strážky, 
ale i ďalšie majetky v obciach na Spiši: v Miklu-
šovciach, neskôr pričlenených k Hôrke, vo Veľ-
kej Lomnici, v Rakúsoch, v Huncovciach, 
Stotinciach, Výbornej, Vyšných Lapšiach, Poľa-
novciach, Vlkovciach. V Liptovskej stolici vlast-
nil Štrbu a Važec. Mal majetky aj v Zemplíne 
a v Zadunajsku, v Tolne a Barani, kde bol župa-
nom. Patrili mu aj majetky v Sliezsku a Biharsku. 
Ďalšie majetky získal sobášom so svojou prvou 
manželkou Kristínou.91 30. mája 1559 získal ba-
rónsky titul a právo používať rodový erb a čer-
vený pečatný vosk.92 Erb svojím stvárnením zo-

87  SUCHÝ, Michal: Dejiny Levoče 1. Košice 1974, s. 269.
88  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava 

1978, s. 93.
89  ŠA LE: SŽ 2885/1869.
90  ŠA LE: Horvát-Stančič Strážky (ďalej len HS-S) fasc. 

35, Nro. 5.
91  ORAVSKÝ, Jozef: Inventár archívu Horvath Stansith 

Strážky. Oblastná pobočka Pôdohospodárskeho ar-
chívu v Levoči. Levoča 1952, s. 2. 

92  ŠELEPOVÁ, Mária: K dejinám obce Strážky. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej III, 
1997, s. 54.
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brazoval udalosť na Sihoti. Tak sa kaštieľ i obec 
dostali do rúk šľachtickej rodiny, ktorá si získa-
la úctu pre svoj vzťah k obyvateľstvu a starostli-
vosť o vedu a umenie, rodiny, ktorá sa význam-
ným spôsobom zapísala do histórie Spiša. Až do 
začiatku 19. storočia príslušníci rodiny Horvát-
-Stančič sídlili v Strážkach a bolo to obdobie naj-
väčšieho rozkvetu tejto obce.

Kaštieľ v Strážkach upravili majstri, ktorí ob-
novovali aj hrad v susednom Kežmarku. Odtiaľ-
to vraj viedla podzemná chodba až do Strážok.96 
Obnova a prestavby sa postupne realizovali 
v rokoch 1570 – 159097 a v rokoch 1618 – 1628.98 
Horvát-Stančičovci vytvorili komfortný rene-
sančný kaštieľ, vhodný nielen na bývanie, ale aj 
pre účely školy a nevyhnutnej knižnice, potreb-

93  Bližšie pozri kapitolu Osobnosti.
94  KOLLÁROVÁ, Zuzana: Od prvej písomnej zmien-

ky do roku 1918. In: MALOVCOVÁ, Božena (zost.): 
Minulosť a súčasnosť Krížovej Vsi. Krížová Ves 2002, 
s. 45.

95  ŠA LE: HS S fasc. 9, Nro. 4.
96  ŠPIRKO, Jozef: Umeleckohistorické pamiatky na Spi-

ši. Spišská Kapitula 1936, s. 154.
97  POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slo-

vensku. Košice 1980, s. 144.
98  CHALUPECKÝ, Ivan: Strážky. In: Vysoké Tatry, 

XXVI, 1987, s. 13.
99  Tamtiež.
100  ŠPIRKO, Jozef: c. d., s. 154.
101  CHALUPECKÝ, Ivan: Strážky..., s. 13.
102  POLLA, Belo: c. d., s. 144.

S novými vlastníkmi prišli aj zmeny v kaštie-
li, keďže si ho upravili podľa svojich potrieb. 
O prestavbu sa zaslúžil predovšetkým Marekov 
syn Gregor Horvát-Stančič.93 Marek zomrel v r. 
1561. Gregor na svojich spišských majetkoch hos-
podáril približne od r. 1581.94 Stal sa významnou 
osobnosťou aj ako spišský podžupan. Funkciu 
začal vykonávať v r. 1590. Spišská župa na svojej 
kongregácii dňa 16. 7. 1591 si ho opäť zvolila za 
podžupana.95 Tak to bolo i v r. 1592. 

nej pre vzdelávanie študentov a profesorov, ne-
skôr pre intelektuálne potreby rodiny. Po prebu-
dovaní ponechali staré opevnenie okolo kaštieľa, 
aj nárožné veže. Celú budovu rozšírili a prav-
depodobne vtedy dobudovali aj druhé poscho-
die. V kaštieli bola obytná časť s malým dvorom 
a hospodárska časť s veľkým dvorom. Objekt 
mal šindľovú strechu a v popredí bola atika s re-
nesančnými štítkami, podobnými kežmarským, 
zdobenými sgrafitom. Podľa kežmarskej zvoni-
ce bola prebudovaná aj zvonica v Strážkach.99

V r. 1708 postihol kaštieľ požiar. Koncom 18. 
alebo začiatkom 19. storočia došlo k jeho prestav-
be. Odstránili vysokú sedlovú strechu100 a jedno 
krídlo dobudovali. Nedotknuté ostali len obvo-
dové múry a veže. Bolo dobudované jedno krí-
dlo a kaštieľ prestavali v barokovom a novo-
nastupujúcom klasicistickom štýle. Hradobný 
múr a dve bašty stratili svoju pôvodnú funkciu. 
V uzavretom štvorcovom nádvorí sa nachádza-
li poschodové arkády s barokovou klenbou.101 
V miestnostiach boli krížové, hrebienkové, vale-
né a pruské klenby.102 

Rodina Horvát-Stančičovcov v r. 1801 vymre-
la po meči,103 keďže Imrich Horvát-Stančič, spiš-

Gregor Horvát-Stančič. SNG - kaštiel Strážky. 
Repro Peter Švorc

Portrét grófky zo Strážok. SNG - kaštiel Strážky. 
Repro Peter Švorc
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ský podžupan, ktorý bol aj vychovávateľom zná-
meho národohospodára Gregora Berzeviciho,104 
zomrel bez mužských potomkov. Pochovali ho 
do rodinnej hrobky v Strážkach. Mal 64 rokov.105 
Bola to rodina, ktorej mnohí členovia počas 
siedmich generácií mali na Spiši významné po-
stavenie, či už vo funkciách spišského podžupa-
na, v súdnictve, v školstve a v evanjelickej cirkvi 
ako inšpektori. 

Po Imrichovi zostala jedna dcéra a tá sa vy-
dala za Andreja Sirmaia. Tak sa majetky Hor-
vát-Stančičovcov dostali do rúk rodiny Sirma-
iovcov. Začiatkom 19. storočia dal Andrej Sirmai 
rozbúrať ohrady a opevnenia okolo kaštieľa 
a postaviť medzi kostol a kaštieľ hradskú. Tým 
sa stratila harmonická spojitosť medzi ním a de-
dinou s kostolom.106 

Začiatkom druhej polovice 19. storočia sa je-
diná dcéra Andreja Sirmaia vydala za baróna 
Eduarda Medňanského. Žili v Beckove, kde sa 
im 23. apríla 1852 narodil syn Ladislav. V r. 1862 
sa nasťahovali do kaštieľa v Strážkach spolu s de-
saťročným synom. Ladislav mal citlivý a roman-
tický vzťah k prírode a k okoliu. Neskôr sa z ne-
ho stal jeden z najvýznamnejších umelcov, ktorí 
žili a tvorili na Slovensku.107 Aj keď mal atelié-
ry v Paríži aj v Beckove, ďalší mal v Strážkach,108 
pretože sa sem vždy rád vracal. Tak sa začala 
slávna kapitola kaštieľa v Strážkach, v ktorom 
vzniklo mnoho obrazov zo Spiša. 

V priebehu 19. storočia dobudovali okolo 
kaštieľa rozsiahly anglický park, ktorý siahal až 
k brehom rieky Poprad. Tiež doplnili knižnicu 
Medňanského. Vznikla v r. 1862 s príchodom ro-
diny do Strážok a postupne sa rozrastala. V r. 
1885 obsahovala okolo 6400 zväzkov.109

Ladislav Medňanský zomrel bez potomkov. 
Jeho sestra Margita sa v r. 1887 vydala za Štefana 
Cóbela (Czóbel), s ktorým mala tri deti. Marian-
na zomrela v relatívne mladom veku, syn Štefan 
zahynul na fronte v prvej svetovej vojne a treťou 
bola Margita (29. 7. 1891 – 15. 3. 1972), ktorá bola 
poslednou majiteľkou kaštieľa. 

Hospodárske pomery

Obyvatelia Strážok sa venovali predovšetkým 
poľnohospodárstvu. Pracovali na poliach, v le-
soch, chovali dobytok, robili povozníkov. Boli 
medzi nimi aj niektorí remeselníci, ako napr. 
mäsiari, murári, čižmári, debnári, kováči, kraj-
číri. Keďže boli poddanými rodiny Horvát-
-Stančič, boli povinní pracovať na ich majetkoch 

a odovzdávať im peňažné aj naturálne dávky. 
Vozili pre nich, orali, siali, žali, kosili trávu, pásli 
dobytok, pracovali v lese, starali sa o hospodár-
stvo a vykonávali služby pre obyvateľov kaštie-
ľa. Niektorí aj samostatne hospodárili. 

Pred príchodom Horvátovcov-Stančičovcov 
do Strážok bola obec poddanskou obcou Kež-
marku a jej obyvatelia museli odvádzať dane do 
kežmarskej mestskej pokladnice. Dosvedčujú to 
aj daňové knihy mesta.110 Tu majú zrejme svoje 
korene aj dlhoročné hraničné spory Kežmarku 
a jeho zemepánov so Strážkami. Predmetom dl-
horočného sporu boli predovšetkým lúky na-
chádzajúce sa medzi Kežmarkom a Strážkami 
na brehoch rieky Poprad. Skášali a používali ich 
ako pasienky jedni i druhí a robili si navzájom 
prieky. Kauza sa dostala už v r. 1576 až pred súd 
v Spišskom Podhradí, kde sudca Krištof Gergei 
(Gergey) vyniesol rozsudok v prospech Strážok 
a nariadil Kežmarčanom, že nesmú okupovať 
ich lúky a záhrady.111 Reambulácia hraníc Strá-
žok bola vykonaná v r. 1579. Už v nasledujúcom 
roku sa uskutočnilo vyšetrovanie vo veci užíva-
nia územia patriaceho obci a spor sa riešil pred 
župnou sedriou v Levoči. Podžupan Krištof 
Gergei v r. 1581 oznámil, že Juraj Joó alias Far-
tagh v mene Gregora Horváta-Stančiča protesto-
val proti richtárovi a rade a tiež celej komunite 
mesta Kežmarok, lebo okupovali lúky za riekou 
Poprad. Gergei im to zakázal, dôvodiac, že toto 
územie patrí Strážkam.112 

Spory však neutíchali. Aj v r. 1626 protesto-
val Baltazár Horvát-Stančič proti Kežmarčanom 
a Šebastiánovi Tökölimu vo veci územia za rie-
kou Poprad.113 Spišská kapitula sa prípadom 
zaoberala v r. 1627 a v r. 1629 podžupan Samu-
el Dravecký. Gergei i Dravecký posielali doku-
menty opisujúce výtržnosti, prepady, zlé zaob-
chádzanie a ničenie územia za riekou Poprad až 

103  WEBER, Samuel: Grádeczi Stansith Horváth Gerge-
ly és családja. Kežmarok 1896, s. 94.

104  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 13.
105  WEBER, Samuel: c. d., s. 94.
106  ŠPIRKO, Jozef: Umeleckohistorické pamiatky na 

Spiši..., s. 155; ŠELEPOVÁ, Mária: K dejinám obce 
Strážky..., s. 55.

107  Tamtiež.
108  CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 13.
109  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..., s. 93.
110  ŠA LE, pobočka Poprad: MM K IB 13.
111  ŠA LE: HS S fasc. 8 Nro. 23, 24, 26.
112  ŠA LE: HS S fasc. 8 Nro. 15, 28, 30, fasc. 21 Nro. 1 – 2, 

34.
113  ŠA LE: HS S fasc. 35 Nro. 28.
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do Pešti prísažnému tabulárneho súdu Alexan-
drovi Berzevicimu.114

Vyšetrovanie sa uskutočnilo v nasledujúcom 
roku. Kežmarčania sa snažili dokázať, že sporné 
lúky sú ich vlastníctvom. Na stranu Strážok sa 
postavili svedkovia zo Spišskej Belej a svedčili 
opačne. Dochádzalo aj k násilnostiam. Na spor-
nom území obyvatelia Strážok zajali dvoch Kež-
marčanov, Jakuba Keittela a Frederika Haana. 
Naopak Kežmarčania uväznili niekoľko podda-
ných Baltazára Horváta-Stančiča. Záležitosť sa 
dostala až k palatínovi Mikulášovi Esterházi-
mu, ktorý v r. 1641 na žiadosť Baltazára a Spiš-
skej kapituly nariadil ďalšiu reambuláciu.115 

V r. 1643 musel Baltazár opäť vystúpiť na 
ochranu obyvateľov Strážok. Kežmarčania im 
totiž obsadili lúky a zahatali prívod vody do 
mlyna (Markviz). Aj Beľania sa pridali k protes-
tu. Protestovali proti obsadeniu lúk patriacich 
Strážkam, pretože ich považovali tiež za svo-
je („...Strazenses in fundo et territorio nostro pro-
prio...“).116  

Ustavičné spory o pohraničné územie dáva-
jú tušiť, že lúky okolo rieky Poprad boli úrod-
né a obe strany ich chceli využívať. V povedo-
mí Kežmarčanov Strážky ostali zakorenené ako 
ich poddanská obec, v ktorej mali svoje majere 
a mohli slobodne využívať ich územie, napr. na 
pasenie dobytka, kosenie lúk a pod.

Urbár tvoril súpis robôt a periodických na-
turálnych a peňažných povinností poddaných 
voči vrchnosti. Okrem toho obsahoval predpis 
rôznych darov a príležitostných dávok, čo a ke-
dy majú poddaní odovzdať, napr. pri svadbách, 
krstoch, pohreboch a pod. Platiť museli aj od 
mlyna, krčmy, jatky, kotlíkov na pálenie pálen-
ky. Naturálne dávky sa predpisovali z poľnohos-
podárskych plodín, oviec, kôz, medu, včiel, vína. 
Bolo tiež potrebné dodávať pre vrchnostenskú 
kuchyňu ošípané, teľatá, husi, sliepky, kohúty, 
ryby, maslo, vajcia, ovocie. Dokonca existoval 
nútený výčap, čo znamenalo, že poddaný mal 
povinnosť vypiť určité množstvo v panskej krč-
me. V urbároch sa predpisovalo aj to, koľko dní 
musel poddaný odvádzať prácu pešo alebo so 
záprahom. Zemepáni však často ľubovoľne me-
nili a regulovali povinnosti poddaných, ba zasa-
hovali aj do ich súkromného života. 

Poddaní museli platiť dane štátu, župe i cirkvi. 
Predpisoval to zákon. Niekedy museli vydržia-
vať i miestneho farára a často aj cisárske vojská. 
I v Strážkach bolo dislokované vojsko. Napr. v r. 
1707 to bola 1. compania z Gyurkanovho regi-
mentu, pre ktorú mali odovzdať 5 kusov dobyt-
ka, 18 gbelov pšenice, 28 spišských gbelov ovsa 
a ešte ďalšie dávky. Pre iný regiment mali dodať 
100 chlebov, 2 kusy dobytka a 25 spišských gbe-
lov ovsa.117

Najťažším a najväčším bremenom však boli 
platby, dávky a roboty pre zemepána. Tieto sku-
točnosti zachytávajú práve urbáre, ktoré vznika-
li v 16. storočí, no v 17. storočí zaznamenávame 
ich najväčší rozkvet. 

Panovníčka Mária Terézia sa v snahe zlep-
šiť ekonomickú situáciu krajiny podujala zavá-
dzať rôzne, predovšetkým hospodárske refor-
my. Taká bola aj urbárska regulácia, ktorá mala 
upraviť povinnosti poddaných v celej krajine. 
V r. 1767 bol vydaný urbársky patent. Na jeho 
základe sa začali podľa celokrajinského urbára 
vytvárať urbáre v jednotlivých stoliciach pod-
ľa množstva a výnosnosti pôdy, ktorú poddaný 
vlastnil, a podľa toho, akú veľkú usadlosť obý-
val. Urbárska regulácia sa skončila v rokoch 
1770 – 1772. 

Z r. 1770 sa zachoval urbársky predpis obce 
Strážky. V jednotlivých kolonkách sa nachádza 
meno a priezvisko roľníka, veľkosť jeho usadlos-
ti, práca so záprahom, práca bez záprahu (uvá-
dza Zug Roboth, Hand Roboth), daň z domu a na-
turálne dávky pre kuchyňu ako masť, sliepky, 
vajcia. Vyskytujú sa tu mená týchto roľníkov: 
Ján Pavličko, Gašpar Kičin, Jozef Krempaský, 
vdova Špringerová, Jakub Kottler, Juraj Krem-
paský, Juraj Kottler, Jozef Pavličko, Ján Burgovič, 
Jakub Užik, Michal Ďurný, Juraj Ďurný. Na kon-
ci sú uvedené ešte štyri osoby – Andrej Kottler, 
Michal Svitana, Juraj Podraský a Ján Kočiš –, 
ktoré boli pravdepodobne súčasťou služobníc-
tva, a tiež predpis z výčapu a od mäsiara, teda 
z výseku mäsa. 

V urbári z r. 1770 sú zaznačení aj roľníci, kto-
rí majú vlastné hospodárstvo: richtár Andrej 
Krempaský, Ján Krempaský, Ján Chovanec, Ján 
Farkaš, Jakub Blaš, Ján Svitana, Andrej Mesiar, 
Ján Purc, Juraj Svitana, Jakub Gerguľa, Jakub 
Kuropatva, Jakub Krempaský, Michal Muľar, 
Tomáš Kotlar, Andrej Rafač, Jakub Luzimerský, 
Juraj Šolc, Jakub Fedor, Adam Rout, Michal Fe-
dor, Ján Muľar. Nasleduje služobníctvo – dvorskí 
(dworski): Andrej Murar, Jakub Svitana a Pavol 
Bednár. Nachádzame tu aj želiarov: Ján Svitana, 

114  ŠA LE: HS S fasc. 8 Nro. 16.
115  ŠA LE: HS S fasc. 21 Nro. 4, 5, 7 – 11, 26.
116 ŠA LE: HS S fasc. 21 Nro. 30, 33. 
117  ŠA LE: HS S fasc. 42 Nro. 19.
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Ján Rout, Ján Kotler, Ján Ľonga, Andrej Noga, 
Andrej Cirický, Ján Žemar, Matej Svitana, An-
drej Fedor, Hanzel Mešar, Martin Ľonga, Juraj 
Kuropatva, Pavol Hrapala, Majer, Jakub Rout, 
Ján Simurda, nový želiar Tomek, panský haj-
dúch Michal Moskal, Andrej Kertis, čižmár Ján 
Svitana, kováč Ján Turek, panský kočiš Andrej, 
hostinský Jakub Turek.

Dňa 7. októbra 1771, odvolávajúc sa na urbár-
sku reguláciu, bola v Strážkach uzavretá dohoda 
o urbárskych povinnostiach všetkých roľníkov 
a želiarov z obce (coloni, inquilini).118 Bol vyhoto-
vený súpis usadlostí so všetkými náležitosťami, 
pôdou, intravilánom, extravilánom a s predpi-
som cenzu a povinností. Dohoda sa uskutočni-
la medzi Marekom Horvátom-Stančičom, jeho 
bratmi a matkou a zástupcami Strážok richtá-
rom Jurajom Kottlerom, podrichtárom Jozefom 
Krempaským a seniormi Jakubom Kottlerom, 
Jánom Husom, Jakubom Užikom, Gašparom Ki-
činom a Jurajom Krempaským.

Aby sa zistilo, aký je stav majetku obce, mu-
seli richtár a rada odpovedať na dotazník s de-
viatimi otázkami.119 Dozvedáme sa z nich, že 
všetky dávky dovtedy odovzdávali panstvu 
podľa starých zvyklostí. Boli to čiastočne rôz-
ne práce, finančné čiastky, vtáctvo, hydina a pri 
svadbách, pohreboch alebo iných oslavách na 
panstve “malé” darčeky do kuchyne ako teľa, 
zajace, ryby a pod. Ďalej uviedli, že pôda v ob-
ci je úrodná z jednej tretiny a môžu pestovať aj 
oziminy. Dve tretiny pôdy sú horšie a neplodné. 
Majú niekoľko dobrých lúk, ktoré však dosť čas-
to bývajú zatopené. Aj lesov je málo, lebo patria 
zväčša panstvu. Panský mlyn je vzdialený asi na 
pol hodiny cesty. 

Obec bola rozdelená na polovičné roľnícke 
usadlosti. Takýto roľník mal pole o výmere 29 
erdtachov. Pre panstvo musel pracovať so zápra-
hom so 4 kusmi dobytka 2 – 3 dni v týždni, po-
čas poľných prác si panstvo vyžadovalo 4 dni. 
Roľník so štvrtinovou veľkosťou usadlosti mu-
sel odpracovať so záprahom 3 dni a ešte chystať 
drevo pre pánov. Okrem toho museli vykonávať 
aj práce na poli bez záprahu, nebolo však presne 
určené koľko. Práce poddaní vykonávali čiastoč-
ne v Strážkach a sčasti v Krížovej Vsi, ktorá bola 
tiež vo vlastníctve rodiny Horvát-Stančič.

Poddaní museli platiť cirkevný desiatok 
zo všetkej úrody, z ľanu a tiež dávali kňazo-
vi ryby a panstvu deviatok. Roľník na polo-
vičnej usadlosti mohol platiť vlastne za štvrti-
nu usadlosti a za štvrtinu si mohol odpracovať. 
Celá dávka predstavovala 8 zlatých a 20 dená-

rov, polovičná 4 zlaté a 10 denárov, ktoré sa pla-
tili v dvoch termínoch – na sv. Juraja a na sv. 
Michala. Okrem toho museli ešte dávať 4 sliep-
ky, ľanovú priadzu a už spomenuté príležitost-
né dary. Taktiež bolo potrebné podľa požiada-
viek panstva vysielať ľudí na oberačky hrozna. 
Poddaní museli tiež dávať peniaze na stráže-
nie polí. Každý roľník hospodáriaci na polovič-
nej usadlosti odvádzal pre panských hajdúchov 
22 a pol denára a želiar 6 denárov. Richtár a rada 
uviedli, že v obci sa nachádza 14 celých roľníc-
kych usadlostí, z ktorých si však panstvo pripo-
jilo 3 k svojmu majeru. Jednu usadlosť prenajali 
mešťanovi zo Spišskej Belej.

Zachoval sa aj výkaz urbárskych prác z r. 
1773, s povozom i bez neho, ktorý ukazuje, kto čo 
a koľko dní robil: kosil, žal, mlátil, obruče hoto-
vil, oral, seno a slamu hotovil, drevo rúbal a stí-
nal. 120 Podobné výkazy sú z r. 1794,121 1797,122 1798 
a ďalšie.

Niektoré regálne práva, napr. výsek mäsa, vý-
čap, rybolov a i., dávalo panstvo do árendy svo-
jim poddaným, pravda, za určitých podmienok. 
Tak v r. 1769 rodina Horvát-Stančičovcov pre-
najala miestnemu mäsiarovi Martinovi Dürne-
rovi výsek mäsa.123 Jeho povinnosťou napr. bolo: 
1. v prípade, že bude chovať dobytok, zaplatiť 
ročne 12 uhorských zlatých a dodať 12 údených 
hovädzích jazykov; 2. nakupovať len kvalitné 
ovce a držať si pastiera v košiari; 3. starý doby-
tok utratiť; 4. každý rok platiť činžu.

V r. 1771 sedliaci zo Strážok Novisedlák, 
Huss, Kravetz, Križovjan, Juraj Jakubjan, Hanze-
ly, Gašpar, starý gazda a želiari Andrej Tkáč, Ju-
raj Tkáč, Nejtrich, Liza a Mucha potvrdili, že od 
správkyne Anny Márie Hellenbachovej dostali 
Záborského ľanové semeno na zasiatie: sedliaci 
po 1 plnej štvrtke a želiari po 3 plné mierky. Po 
zasiatí na panskej roli museli všetci ľan vypriasť 
a odovzdať – sedliak po 3 štuky rovnej priadze 
a želiar po 8 funtov rovnej priadze.

Kontrakt medzi panstvom a poddaným bol 
uzatvorený aj v r. 1772. Na základe tejto doho-
dy dala vrchnosť do árendy chytanie vtákov 
kvíčalov (pravdepodobne išlo o vtákov pomeno-
vaných čvikota) do siete. Za každú sieť mal pod-

118  ŠA LE: KS LE urbár Strážok 319/1771.
119 ŠA LE: KS L i. č. 895.
120  ŠA LE: HS S fasc. E Nro. 3.
121  ŠA LE: HS S fasc. J bez č. sp.
122  ŠA LE: HS S fasc. E Nro. 8.
123  ŠA LE: HS S bez č. fasc., bez č. sp.
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daný dodať pánom 12 vtákov. V tom istom roku 
dostal Jaško Frankovič od zemepána do árendy 
chytanie rýb na Bielej vode. Každoročne na jeseň 
mal povinnosť dodať panstvu 200 pstruhov. Do-
hoda obsahovala aj klauzulu o tom, že ide o po-
volenie výlučne pre Frankoviča. Ak by sa tam 
bol opovážil chytať ryby niekto iný, Frankovič 
mal právo požiadať richtára a radu o potrestanie 
vinníka 12 palicami.

Baltazár Horvát-Stančič dal v r. 1777 do áren-
dy svoj hostinec na Schwarzbacher Weg Jakubovi 
Peľákovi. Nájom bol 25 uhorských zlatých. Ob-
nos bolo potrebné zaplatiť v dvoch termínoch, 
na sv. Juraja a na sv. Michala. V hostinci sa sme-
lo predávať iba jeho víno a za každý polturák 
nájomník musel odovzdať 5 uhorských zlatých. 
Jakub Peľák mal však dovolené predávať vlast-
né pivo a pálenku. Hostinec zrejme prosperoval, 
pretože sa zachovali záznamy potvrdzujúce, že 
Jakub pravidelne platil.

V r. 1787 hostinec Schwarzbacher dostal od 
panstva, za podobných podmienok ako Peľák, 
Michal Schlesier. Ročný nájom bol 24 uhorských 
zlatých, splatných na obvyklé dva termíny, a za 
každý polturák mal zaplatiť 5 uhorských zlatých 
a musel predávať panské víno. V tom istom roku 
prenajali aj vyšný hostinec Jozefovi Kottlerovi.

O tom, že si poddaný svoje urbárske práce ne-
musel iba odpracovať, ale mohol namiesto nich 
zaplatiť peniazmi, svedčí aj dohoda, uzatvorená 
medzi Marekom Horvátom-Stančičom a podda-
ným Jánom Kottlerom v r. 1779. Išlo o prenájom 
domu a pôdy pod urbárskym číslom 8, z ktorého 
nájomník musel platiť činžu a za urbárske prá-
ce 24 zlatých v dvoch tradičných termínoch, na 
sv. Juraja a na sv. Michala. Ďalej mal platiť kon-
tribúcie, tie mu však v prvom roku nájmu pán 
odpustil. Musel udržovať dom v dobrom stave 
a opravovať ho. Pôdu mohol využívať podľa svo-
jich možností. V prípade, že by bol Kottler získal 
slobodu a on sám alebo jeho deti by už dom ne-
potrebovali, mali ho zanechať v dobrom stave.

Dňa 1. januára 1786 sa Ján Heinzieh a Jakub 
Majer zaviazali, že budú čistiť všetky kozuby 
a komíny v kaštieli, za čo mali dostať 12 zla-
tých.

V r. 1796 dostal Jakub Litvai od panstva do 
prenájmu izbu vo vyšnej krčme, ku ktorej pat-
rila komora, kuchyňa, pivnica, záhradka pred 
oblokom, časť vozárne, dva mäsiarske voly, časť 
poľa Od belianskeho, časť Od kežmarského na grun-
toch, kapustnicu a lúku za vodou. Za to všetko 
mal každoročne zaplatiť činžu 12 uhorských 
zlatých. Zaznamenali tiež, že tam boli dvere na 

izbe, 2 dvere na pivnici, 1 na kuchyni, na komo-
re, na pitvore, 5 lavíc v izbe, 1 stôl, 1 stolička, pec 
v dobrom stave, 3 dobré obloky, dobrý komín 
a ešte 35 dosák nad vozárňou. V tom istom roku 
dal správca Tomčány na príkaz Baltazára Hor-
váta-Stančiča do užívania izbu v susedstve Ja-
kuba Šlesingera Jakubovi Herkovi za 4 zlaté roč-
ne a za dva dni kosenia. 

Kaštieľ mal aj vlastný skleník. Dozvedáme 
sa, že v r. 1796 sa oň staral Ján Jaca. Jeho ročný 
plat bol 50 zlatých, 14 gbelov žita, 2 gbely pšeni-
ce, 2 gbely jačmeňa, 20 holieb masla, 20 funtov 
slaniny a 1 štvrtka hrachu. Činžu, ktorú musel 
zaplatiť, tvorilo 20 uhorských zlatých. Jeho po-
vinnosťou bolo starať sa o skleník tak, aby ku-
chyňa pána Baltazára netrpela nedostatkom. 
Podľa súpisu vykonaného za prítomnosti správ-
cu sa v skleníku nachádzali: stromky aransserowe 
alias aranseria 50 ks staré a 17 ks mladé, zidovske 
ceressne stare 10 ks, mladé 16 ks, muskatowe list-
ky 25 ks, stromky figowe stare 3 ks, stromky figowe 
mlade 7 ks, naglyky stare y mlade kussy 272, fialky 
byele zymossne plne kussy 6, fialky byele plne a praz-
ne kussy 21, stromky hrebičkowe stare 9 ks, rosmaj-
rin stary a zdravy kussy 23, rosmajrin mlady a tez 
zdravy 83 ks, americanisse jorex 2 ks, aloe in ladula 
1 ks, indianske fialky 19 ks, morgalant 1 ks, perpetu-
el 3 ks, monath rosen 1 ks, prazne hrnce gledne 6 ks, 
klatki 4, rile 6, graza y plevidlo male 2, suffle 4, nož-
nice 2, pilka 1, topor 1, srpi 2, snur 1, obloky 5 dobre, 
zbor 1, bočka na wodu 1, kopi z rurami 2, wedro oku-
te 1, chrable male 2, welky 1, gitter 1, nose 2, man-
dlowe stromky 2 ks, rezedisch 4 ks, muskatowy ore-
chy 2 ks, pomerance 2 ks, cyprus 1 ks, bobkowy list 
4 mlade.

Medzi obyvateľmi susedných obcí vládla 
solidárnosť. Svedčia o tom udalosti súvisiace 
s požiarom v Strážkach v r. 1794. Dňa 3. júna 
1794 vypovedali pred podžupanom za prítom-
nosti svedka Jána Doláka 14-ročný Ján Pavličko 
a 70-ročný Juraj Krempaský. Okolo 14. hodiny 
19. júna začal horieť dom Juraja Krempaského 
a vdovy Kataríny Zuzany Pavličkovej. Požiar sa 
rozšíril aj na dom 32-ročnej Kataríny Svitanovej. 
Richtár a rada obce Strážky poslali 3. júla listy 
obciam Krížová Ves, Stotince, Holumnica, Lom-
nička nad Popradom, Podhorany, Bušovce, Vý-
borná, Lendak a Stráne pod Tatrami o tom, aby 
sa poradili vo veci urbárskych furmaniek. Išlo 
o to, kto má koľko dní predpísaných, či už roľ-
ník alebo želiar. Pokiaľ by niekto nemal, prosili, 
aby im pomohol s furmankami pre pohorelcov. 
Apelovali na kresťanskú lásku k blížnemu a na 
to, že aj im sa to môže stať. 31. decembra uzav-
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reli dohodu s provízorom Lendackého domínia 
Michalom Urdzanským o dodávke materiálu: 
drevo na výstavbu, 9000 kusov šindľov v cene 
45 zlatých za 1000 kusov, 2 centnary železa za 
14 zlatých a ďalší stavebný materiál. Prevážať ho 
mali poddaní a bol im povolený aj vstup do lesa. 
Takýmto spôsobom sa snažila obecná rada na 
čele s richtárom pomôcť ľuďom v núdzi.

Podľa pozemkovej knihy z r. 1857, do kto-
rej boli vpísané údaje na základe vymeriavaní 
diplomovaného inžiniera Jána Fabriciho (Fab-
riczy), mali Strážky túto výmeru:124 rímskoka-
tolícka cirkev a škola – intravilán 1575 štvor-
cových siah, pôda 2. triedy 2309 štvorcových 
siah, 3. triedy 919, lúky 1. triedy 183, 2. triedy 
556, 3. triedy 319, 4. triedy 166. Spolu 6027. Fara 
a kostol 1317 štvorcových siah; školský priestor 
258; pôda školská 2. trieda grund 1289; 2. trieda 
1020; 3. trieda 919; lúky školské 4. trieda grund 
80; 4. trieda 86; cirkev vo Schwarzbachu 2. trieda 
556; 1. trieda 183; 3. trieda 319. Spolu 6027. Sumár 
majetkov Baltazára Horváta-Stančiča: intravilán 
27 968 štvorcových siah; pôda 1. trieda 143 481; 
2. trieda 162 116; 3. trieda 107 221; lúky 1. trieda 
22 369; 2. trieda 26 403; 3. trieda 6990; 4. trieda 
7812; okrajová pôda 3362. Spolu 507 722.

Meno Číslo 
domu

Štvorcové 
siahy

1. Ján Ritter 6 30 040
2. Ján Pavličko 7 30 960
3. Jakub Schlesinger jr. 8 28 691
4. Michal Herko 
    a Ján Kottler 9 29 666

5. Michal Dsurni (Džurný) 10 30 381
6. Ján Timkovics (-č) 11 28 331
7. Ján Mahler 12 30 008
8. Jakub Burgovič 13 28 806
9. Michal Kottler 14 29 877
10. Ján Dsurni (Džurný) 15 30 014
11. Jakub Alexy jr. 16 20 068
12. Michal Krempaský 17 30 583
13. Ján Hofmann 18 20 440
14. Jakub Alexy sr. 27 27 508
15. Ján Alexy 28 27 482
16. Michal Meszar (-sar) 32 30 184
17. Pavol Wittchen 33 30 722
18. Jozef Dsurni (Džurný) 39 30 109
19. Ján Schlesinger 40 29 516
20. Jakub Schlesinger sr. 41 28 188
21. 11 roľníkov sa delilo o 19 61 045

Rozdelenie pôdy medzi jednotlivých roľníkov

Obecnú pôdu tvorilo námestie, cintorín, 
pastiersky dom, cesty a v pozemkovej knihe 
z roku 1859 sa uvádza aj nemocnica. Intravi-
lán tvorilo 721 štvorcových siah, polia 494 siah, 
okrajová pôda 3487 siah, pastviny sa rozprestie-
rali na rozlohe 27 778 štvorcových siah, územie 
an Sterilitäten tvorilo 5242 štvorcových siah, ces-
ty 9504 siah a na potoky a rieky pripadlo 29 563 
štvorcových siah. Spolu to bolo 76 789 štvorco-
vých siah.

V r. 1877 sa v Strážkach vyskytla epidémia 
osýpok.125 Dr. Ludwig Greb o tom vo svojej sprá-
ve hovorí: 14-ročná Zuzana Schlesingerová, kto-
rá pracovala v Kežmarku v továrni na spracova-
nie ľanu, ochorela dňa 14. 7. 1877. Keďže sa cítila 
veľmi zle, musela odísť domov. Následne ocho-
rela jej 10-ročná sestra Eva, ktorá po dvanástich 
dňoch zomrela. Osýpky dostal aj 6-ročný Pa-
vol Buzgovič. 6. augusta im podľahol. Celkovo 
ochorelo 9 detí, z toho 6 chlapcov a 3 dievčatá. 
Zomrel 1 chlapec a 1 dievča. V čase vyhotovenia 
zdravotnej správy boli už 4 deti mimo nebezpe-
čenstva a 3 boli ešte choré.

V pamätnej knihe obce Strážky, ktorú vie-
dol T. Kňazovický, sa uvádza, že podľa Gallika 
a miestnych obyvateľov hasičský zbor vznikol 
v r. 1881. Prvým veliteľom bol Ján Džurný. V r. 
1912 bolo založené Potravné (?) družstvo pod 
názvom Hangya.

Duchovný život

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolíci v Strážkach patrili v rokoch 1688 
– 1851 do filiálky materskej cirkvi v Kežmarku 
a v rokoch 1852 – 1899 boli filiálkou materskej 
cirkvi v Spišskej Belej. 

Peltzova kanonická vizitácia z r. 1731 uvádza 
Strážky ako filiálku Kežmarku spolu s Malým 
Slavkovom, Stráňami pod Tatrami, Rakúsami 
a Krížovou Vsou.126 Ďalej sa v nej píše: “Celý kos-
tol je zasvätený sv. Anne. Je zaklenutý jednoduchou 
gotickou klenbou. Nachádzajú sa v ňom tri gotické ol-
táre. Najstarší je z väčšej časti pozlátený. V jeho stre-
de stoja dve sochy, Panna Mária a sv. Anna. V sank-
tuáriu sú rozličné obrazy (podobizne alebo sochy), 

124  ŠA LE: KSL i. č. 896.
125  ŠA LE: SÚ KE 1494/1877.
126  ŠA LE: Spišské biskupstvo (ďalej SB), Peltzova kano-

nická vizitácia 1731, s. 263.
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zástavy, ba aj epitafy. Na čelnej strane sanktuária je 
krucifix a socha Panny Márie. V kostole sa nachádza 
mramorová krstieteľnica, ktorá je pekne vypracovaná. 
Na chóre je miesto pre organistu a zbor, ale organ je 
zničený. V kostole je udržiavaná čistota. Všetky tri 
oltáre majú čisté prikrývky, rúcha kňazov sú čisté, 
ako aj všetky nádoby. Krstiteľnica a sväté nápoje sú 
udržiavané, čisté, nedotknuté a uzatvorené. Sakristia 
je v dobrom stave, avšak je malá a len ťažko by sa re-
konštruovala. Je v nej jeden oltár, na ktorom je obraz 
Panny Márie.

Kostol založili kedysi dávno katolíci. Nie je tam 
žiaden majetok. Na reštaurovanie kostola a fary sa pre 
miestneho farára dáva v jednotlivých rokoch 3 uhor-
ské zlaté.127 Kňaz nemá žiaden fixný príjem, ale nemá 
ani dlžoby. Farárovi patrí ešte desiatok zo všetkých 
plodín. Dostáva štólu z krstenia, z pohrebov so spie-
vaním to činí 12 denárov, za sobáš s ohláškami 120 
denárov. Pretože je tu chudoba, iné nevyberá. Vždy 
sprevádza pohreby, pokiaľ nejde o iné vierovyznanie. 
Ofery sú tam obvyklé, bežné, ako zvyčajne. 

V kostole sa nachádza pozlátený a biely kalich 
s patenou a kňazské rúcho, ďalej 4 prikrývky, 6 olove-
ných svietnikov, hodiny, ktoré kedysi patrili kaštieľu, 
zvony sú v zvonici, v kaplnke je jeden zvon. Sviatosť 
sa prináša z fary v Kežmarku.

Pôsobí tu miestny farár a má tu 42 katolíckych 
duší a 61 luteránov. Konvertovaný nie je žiadny. 
Kňaz je usilovný, cirkevnou pevnosťou premknutý 
a vždy slúži v jednu nedeľu omšu v Strážkach a jednu 
v Krížovej Vsi. Patronátne právo tu má rodina Hor-
vát-Stančič de Gradec. 

Kanonická vizitácia z r. 1754 uvádza, že: 
„Vzdialenosť Strážok je asi pol hodiny cesty z Kež-
marku. Kostol bol vybudovaný okolo roku 1500, 
opravený 1512 spolu so sanktuáriom za podpory T. 
A. Clacza. Kostol aj sanktuárium sú kamenné, dobre 
udržiavané. Sviatok dedikácie je stanovený na nede-
ľu po sviatku Šimona a Júdu. Názov kostola je Kostol 
sv. Anny. Sú v ňom tri autentické oltáre. Prvý oltár 
je zasvätený patrónke kostola sv. Anne a jej pozlátená 
socha je umiestnená v jeho strede. Na bočných tabu-
liach sú pekne vypracované, starobylé obrazy svätej 
rodiny. Vo vrchnej časti oltára je vežička, ktorá má 
v strede sochu Spasiteľa nad tabernákulom. Po bokoch 
sú malé drevené sošky 12 apoštolov. Je tam aj šesť zla-

tých svietnikov, oltár kanonikov a na oltári vždy čisté 
tri obrusy a jeden polohodvábny záves visí z oltára. 
Druhý oltár má v strede každej bočnej steny vyobra-
zenú Pannu Máriu. Pri jednej sa nachádza obraz sv. 
Barbory a Kataríny, pri druhej sv. Mikuláš a Blažej. 
Je to tiež starodávna práca. Prikrývky na oltári sú 
jednoduché s dvomi zlatými svietnikmi. Je tu aj oltár 
kanonikov. Chór je tam drevený, dvojitý, organ sta-
rodávny a celkom zničený. Ešte tam možno nájsť sta-
rodávne a cenné drevené kreslo. Kostol je udržiavaný 
v čistote a vzhľadom na malosť miesta dosť vznešený. 
Vytvorili v ňom aj nástenné maľby. Sú tu štyri okná 
a štyri hrobky rodiny Horvát-Stančič, za čo kostolu 
nič neplatia. Sedadlá sú nové. Zvony sú vo veľkej mu-
rovanej zvonici, k roku 1500 tri veľké, liate, s dobrým 
zvukom, štvrtý je menší a piaty je malý, umiestnený 
nad kostolom. Nevie sa, kedy a kým sa používa. 

Vpravo pri kostole je umiestnená murovaná sak-
ristia, ktorá je v dobrom stave. Dvere sú kovové, ako 
aj almara na uschovávanie kalichov a ornátov. Je tu 
aj nádoba na umývanie rúk a obrúsok na ich utiera-
nie. V kostole sa nachádza aj kazateľnica, tri pozlá-
tené kalichy s podnosmi, rôznofarebný hodvábny or-
nát so štólou a manipulom, hodvábny červený ornát 
so štólou, čierny ornát so štólou a manipulom, biely, 
2 superpelície a ďalšie štyri rúcha. Všetky sú adekvát-
ne použtiu a korešpondujúcich farieb. Okrem toho sa 
tu nachádza 9 vlnených prikrývok, mešce, jeden mi-
sál, 2 zvončeky, 2 sklenené krčahy a drevený kríž pre 
pohrebné účely.

Pri omši farár prijíma všetky dary, má vo vlast-
níctve dve lúky, ktoré však nepatria kostolu, ale fare. 
Za menší, či väčší pohreb mu patria 4 polturáky, ofery 
– dary od veriacich dostáva 4 x ročne, a to na Naro-
denie Pána, na Veľkú noc, na svätodušné sviatky a na 
deň dedikácie kostola. Ročne je to spolu okolo 3 zlaté. 
Ďalej má ešte desiatok z obce približne 2 zlaté ročne. 
Iné príjmy kňaz nemá, iba z prekročenia 6. prikázania 
zaplatia 3 zlaté, ak nechcú stáť v predpísané dni pod 
slamenou korunou v kostole. 128

V tabernákulu, ktoré je umiestnené v strede oltá-
ra, je uchovávané renovované cibórium a monštran-
cia. Krstiteľnica je veľmi dobre umiestnená v strede 
kostola. Je vytvorená z mramoru a na vrchu má me-
dený tanier. Navrchu je socha sv. Jána Krstiteľa. Ne-
uchovávajú tam však vodu na účely krstu, ani žiadnu 
svätenú vodu. Pre prípad krstu svätenú vodu majú 
vždy z Kežmarku v sklenenej fľaši na okne v rohu 
evangelia veľkého oltára. Pri baptistériu – krstiteľnici 
majú vždy pripravený sklenený džbán na liatie vody 
spolu s cínovou miskou. Je tam aj ďalšia cínová nádo-
ba, kde uchovávajú kadidlo.“

Pri kanonickej vizitácii sa farár zmienil aj 
o tom, že kežmarská fara, ktorej sú filiálkou, 

127  ŠA LE: SB, Peltzova kanonická vizitácia 1731, s. 264.
128  Manipulum – zvonček na rukáve, súčasť niekdaj-

šieho kňazského oblečenia. Superpelícium – krátka 
košeľa, súčasť kňazského rúcha. Za vysvetlenie ďa-
kujeme Doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému.

129  ŠA LE: SB, Kanonická vizitácia P 1803.
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im veľmi málo pomáha, napr. pri rekonštrukcii 
a pod.

„Sväté omše mávajú v nedeľu a sviatky so sloven-
ským spievaním alternatívne s Krížovou Vsou. Takto 
sa postupuje aj v kázňach. Desať Božích prikázaní 
učia mládež taktiež alternatívne od sviatku sv. Juraja 
až do nedele do sviatku sv. Michala. Procesie v tejto 
filiálke sa konajú spolu s Kežmarčanmi, alebo idú do 
Spišskej Belej a prinášajú si posvätené vetvy. Ľud je 
zmiešaný, katolícky a luteránsky. Porušitelia 6. Božie-
ho prikázania bývajú exemplárne potrestaní. 

Príjmy fare plynú z farskej záhrady a z desiatku 
zo všetkej úrody. Zo štóly je to za pohreb dospelého 
1 zlatý, za dieťa 30 polturákov, za krst 4 polturáky, 
za vovedenie rodičky – šestonedieľky 4 polturáky, za 
sobáš 1 zlatý, za sobáš s ohláškami 12 polturákov. Za 
spievanie na pohrebe neprijímajú nič, alebo dobrovoľ-
nú taxu.“

V kanonickej vizitácii z r. 1803 sa uvádza, že 
obyvatelia Strážok patrili k Spišskej Belej a po-
tom sa vrátili ku Kežmarku.129 Farár mal posta-
vený murovaný dom, ktorý bol v r. 1796 komplet-
ne aj so záhradou zničený požiarom. V r. 1799 sa 
snažil všetko zrekonštruovať. Vynaložil na to 
65 zlatých a 45 denárov. Príjmy mal z pšenice, 
ktorej dostával 36 bratislavských meríc, 20 me-
ríc jačmeňa, 50 meríc (mixtura) – miešaného obi-
lia a 35 meríc ovsa. Jeho záhrada mala rozmery 
8876 štvorcových siah. Jeho štóla dosiahla ročne 
okolo 4 zlaté. Za vovedenie prvorodičky dostá-
val 6 denárov, za krst nebral nič, za sobáš 1 zla-
tý, za ohlášky 18 denárov, za pohreb dospelého 
1 zlatý, za pohreb dieťaťa 45 denárov. Dobrovoľ-
ná štóla nebola zvykom a nepoužívala sa. 

Bližšie o Kostole sv. Anny v Strážkach písal 
Ivan Chalupecký, ktorý ocenil jeho vnútorné vy-
bavenie a opísal renesenčne prebudovanú zvo-
nicu z r. 1629.130 

Zvony preskúmal a veľmi detailne popísal Ju-
raj Spiritza131 v práci o spišských zvonoch. Stred-
ný zvon, ktorý nie je datovaný, pochádza prav-
depodobne z 15. storočia. Má priemer 65,5 cm. 
Veľký zvon zo Strážok je z r. 1517 s priemerom 
82 cm. Z r. 1588 pochádza najmenší zvon. Má 
priemer 53 cm a nápis “HANS DINCKEL MA-
RER. IN WIEN. GOS. MICH. 1.5. 8. 8.”

Najväčší zvon Strážok má priemer 111 cm. 
Majuskulný nápis na ňom má na začiatku pr-
vého riadku, na jeho konci a pod štvrtým riad-
kom reliéfy okrídlených anjelských hlavičiek 
a znie: “HOS PATER ERGO SONOS PRAESTA 
NOS FERRE FREQVENTER FERRE ET EO TVA 
UBI GRATIA RITE SONAT . E . L. L. TP 1647.” 
Pod ním, v hornej časti drieku, je umiestnený 

lejársky znak majstra (?) Jána Lackoviča s me-
nom a reliéfny žaluď. Druhý majuskulný ná-
pis má tiež na začiatku prvého riadku, na jeho 
konci a pod tretím riadkom reliéfy okrídlených 
anjelských hlavičiek. Niektoré písmená sú zväč-
šené. Nápis znie: “O CAMPANA IHOVAE TV 
GNATOS VOCE PARENTIS INSTAR HONORE 
INTRENT SAEPE SACRA ECCE VOCAS.” Pod 
ním v hornej časti drieku je umiestnený lejársky 
znak majstra N. Bezota s menom a dvojriadkový 
text: “M N BEZOT ME FONDEBAM.” 

Evanjelická cirkev a. v.

Mnohí obyvatelia na Spiši sa už od 16. storočia 
hlásili k evanjelickému vierovyznaniu. Do Strá-
žok toto vierovyznanie priniesla rodina Hor-
vátovcov-Stančičovcov, ktorá bola už od svojho 
príchodu do týchto končín nadšenou šíriteľkou 
reformačných myšlienok. Jedným zo spôsobov 
šírenia tohto náboženstva bolo pozývanie fará-
rov z cudziny. 

Najvýznamnejším šíriteľom luteránstva zo 
spomenutej rodiny bol Gregor Horvát-Stančič. 
Bol významnou osobnosťou nielen v Strážkach, 
ale aj na celom Spiši.132 Počas štúdia vo Wittem-
bergu sa priklonil na Lutherovu stranu vo viero-
učných sporoch o Večeri Pánovej. Záležalo mu, 
aby cirkev prijala Formulu svornosti za symbo-
lickú knihu, za svoje vyznanie, a tak sa zachova-
lo Lutherovo učenie, že pri Večeri Pánovej prijí-
mame pravé telo a pravú krv Kristovu. Formula 
svornosti riešila sporné otázky. O Večeri Páno-
vej sa polemizovalo koncom 16. storočia zvlášť 
na Spiši. Niektorí kňazi sa blížili ku Kalvinov-
mu ponímaniu tejto otázky. Navonok zostáva-
li evanjelickými kňazmi, ale ich učenie sa ne-
zrovnávalo s Lutherovou náukou. Takto skryte 
sa rozchádzali s Lutherom, preto v cirkevných 
dejinách sú pomenovaní ako kryptokalvinisti. 
Takým bol aj kežmarský farár Sebastián Ambro-
zius Lamm,133 ktorý vydal veľké dielo Antitézy. 
Bolo namierené proti Gregorovi Horvátovi-Stan-
čičovi. Stančič vyzval Lama na kolokvium, ktoré 

130  CHALUPECKÝ, Ivan: Strážky..., s. 13.
131  SPIRITZA, Juraj: Spišské zvony. Bratislava 1972, 

s. 81, 82, 85, 88.
132  Bližšie pozri kapitolu Osobnosti.
133  Sebastián Ambrozius Lamm bol rektorom v Spišskej 

Belej v r. 1575. REZIK, Ján – MATTHAEIDES, Samu-
el: Gymnaziológia. Bratislava 1971, s. 454; WEBER, 
Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 130 – 131.



385Strážky – mestská časť Spišskej Belej

sa uskutočnilo na kežmarskom hrade 5. decem-
bra 1595 a potom 29. januára 1596. Po tomto ko-
lokviu ešte Stančič zostavil tretiu odpoveď Lam-
movi, ktorá vyšla až po jeho smrti. 

Koncom 16. storočia bola u nás dôležitá otáz-
ka zachovania oltárov, sôch a umeleckých pred-
metov v kostoloch. Lam a kryptokalvinisti ich 
odstraňovali. Stančič vo svojom kaštieli v Stráž-
kach tieto chrámové umelecké predmety zhro-
mažďoval, pretože ako človek širokého rozhľadu 
v nich videl kultúrne hodnoty a chcel ich zacho-
vať. Tak sa jeho pričinením a neskôr úsilím Eli-
áša Lániho, ktorý študoval u Gregora Stančiča 
v Strážkach (1570 Slovenské Pravno – 1618 Byt-
ča), sa tieto umelecké hodnoty zachovali.13 4

Juraj Roth prišiel 11. mája 1684 do Strážok na 
pozvanie ako farár.135 Tu našiel útočisko, ochranu 
a pomoc. Počas jeho prítomnosti si v Strážkach 
evanjelická cirkevná obec robila zhromaždenia. 
Juraj študoval v Spišskej Belej, potom v Bardejo-
ve, v Kežmarku dva roky pri Jánovi Johanideso-
vi, dva roky strávil na štúdiách v Jene a rok vo 
Vratislavi. Neskôr pôsobil v Kežmarku a napo-
kon v rokoch 1700 – 1706 v Spišskej Belej. Bolo to 
jeho druhé pôsobenie v tomto meste, lebo tam 
bol už v r. 1669 ako rektor. V r. 1681 sa do Vrati-
slavi ešte raz vrátil.

Zoznam z r. 1706 uvádza, že v Strážkach 
v tom čase žilo 120 evanjelikov.136 V r. 1731 to 
bolo 61 evanjelikov a 42 katolíkov.

Evanjelický farár v Spišskej Belej Ján Buben-
ka (1766 – 1804), ktorý študoval v Dobšinej, Le-
voči, Ödenburgu a Tübingene, prišiel sem po 
desaťročnom pôsobení vo svojom gemerskom 
rodisku v Ochtinej.137 Za jeho éry vybudovali 

v rokoch 1784 – 1786 krásny kostol. Po vydaní 
Tolerančného patentu zemepán Horvát-Stančič 
Krížovú Ves a Strážky pričlenil v r. 1782 k far-
nosti v Spišskej Belej. Evanjelici zo Strážok pat-
rili pod faru v Spišskej Belej až do roku 1918. Ve-
denie farnosti bolo totožné so Spišskou Belou. 

Spomeňme aspoň belianskeho farára Davida 
Freitaga (1841 – 1849), ktorý bol aj členom kon-
ventu seniorov. Mesto mu poskytovalo býva-
nie na fare v dome č. 123 a dostával 200 zlatých, 
60 meríc obilia, 30 siah dreva, 1 fúru sena na rok 
a z filiálok Krížovej Vsi a Strážok 2 mandle (Man-
del bol 15 snopov) jačmennej slamy. Okrem toho 
sa vyberalo za krst 30 grajciarov, za vyučovanie 
detí na konfirmáciu 30 grajciarov, za sobáš 2 zla-
té, za pochovanie dospelého 1 zlatý a 30 grajcia-
rov, za pochovanie dieťaťa 30 grajciarov.

Náboženské zloženie obyvateľov Strážok 
v 18. – 19. storočí138:

Rok Rímskoka-
tolícka cirkev

Evanjelic-
ká cirkev Iní Spolu

1730  41  61 102
1751 177 158 335
1803  85 103 188
1816 156 143 299
1832 236 139 375
1850 153 164 4 židia 321

Školstvo

Prvý záznam o jestvovaní školy v Strážkach je 
z r. 1490.139 

Gregor Horvát-Stančič počas svojich štúdií 
precestoval veľa krajín a pobudol v mnohých eu-
rópskych mestách. Po svojom návrate do Strážok 
sa nevenoval iba vedeniu a spravovaniu svojich 
tamojších majetkov. V Strassburgu sa zoznámil 
s vynikajúcim pedagógom Johannom Sturmom, 
ktorý vyučoval v duchu reformačných myšlie-
nok. Je pravdepodobné, že aj pod jeho vplyvom 
sa Gregor po svojom návrate do Strážok v r. 1581 
rozhodol založiť v r. 1585 – 1586 školu pre deti 
šľachticov. Bolo to vlastne trojtriedne humanis-
tické gymnázium, kde bola vyučovacím jazy-
kom latinčina. Postupne sa táto škola vyššieho 
typu stala významnou nielen v Uhorsku, ale aj 
v zahraničí. Umiestnil ju do svojho kaštieľa a on 
sám na nej vyučoval dialektiku, rétoriku a etiku. 
Deti zo šľachtických rodín sa tu venovali aj štú-
diu teológie a filozofie. Gregor Horvát-Stančič 

134  HAJDUK, Andrej: Gregor Horváth Stančič. In: Tra-
novský evanjelický kalendár na rok 1997. Liptovský 
Mikuláš 1996, s. 108 – 109; pozri aj HAJDUK, An-
drej: Stančičova škola v Strážkach. In: Tranovský 
evanjelický kalendár na rok 1984. Liptovský Miku-
láš 1983, s. 85 – 86; VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťan-
stva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš 
2004, s. 123 – 124. Na Stančičovom pohrebe kázal 
jeho spolupracovník Mikuláš Erhard Dalhemius. 
Dalhemiove dve pohrebné reči vyšli tlačou v Barde-
jove v r. 1598. Stančičove zásluhy o školstvo ospieval 
básnik Ján Bocatius vo svojej zbierke Hungaridos.

135  WEBER, Samuel: Monographie der evangelischen 
Gemeinde..., s. 44 – 45.

136  ŠA LE: HS S fasc. E.
137  WEBER, Samuel: c. d., s. 48 – 49.
138  KAĽAVSKÝ, Michal: Národnostné pomery na Spi-

ši..., s. 101. Kaľavský uviedol, že všetci sa hlásili 
k slovenskej národnosti.

139  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratisla-
va 1978, s. 532.
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bol nielen nadšeným iniciátorom vzniku tejto 
školy, ale ju aj finančne podporoval. Každoročne 
na jej prevádzku vynakladal 600 zlatých.140 Táto 
škola mala bohatú knižnicu. 

Spočiatku na nej pravdepodobne vyučova-
li domáci učitelia. Až neskôr, keď prepukli vie-
roučné spory, Stančič na ňu povolal učiteľov zo 
zahraničných univerzít. Tak okrem samotného 
zakladateľa na nej vyučovali mnohí známi za-
hraniční profesori. Jedným z významných rekto-
rov na nej bol Egid Hunnius, profesor teológie na 
Wittenberskej univerzite. S ním sa Gregor Hor-
vát-Stančič radil o koncepcii školy a zveril mu 
aj prípravné práce. Mladí ľudia mali byť vedení 
k vzdelanosti, zbožnosti a potom byť pripravení 
na to, aby svojím vystupovaním, rečou a kázňa-
mi mohli sami šíriť myšlienky reformácie. Pro-
fesor Albert Grawer/Graverius (1575 – 1617) po-
chádzal z nemeckého Brandenburska. V r. 1595 
dosiahol postavenie profesora na Wittenberskej 
univerzite. Potom prišiel do Levoče a bol povola-
ný ako rektor na gymnázium do Strážok. Vyni-
kal učenosťou, osobnou skromnosťou a veľkým 
rečníckym umením.141 Grawer vyučoval svojich 
žiakov v duchu augsburského vierovyznania. 
Viedol aj známe teologické dišputy so Sebastiá-
nom Lammom, ktorý bol od r. 1583142 farárom 
v Kežmarku. V Tököliho kaštieli sa konali naj-
tvrdšie polemiky o evanjelickej viere. Tieto dis-
kusie vznikali preto, že Lam spolu s ďalšími 
evanjelickými kňazmi sa začali blížiť ku Kalví-
novmu chápaniu viery a odkláňať sa postupne 
od Lutherovho učenia. Grawer napísal aj traktát, 
v ktorom vyvracal neluterovské chápanie vie-
ry. Ďalším Grawerovým pôsobiskom bola škola 
v Košiciach (1597 – 1599). Následne sa vrátil späť 
do Wittenbergu.

Jedným z ďaších profesorov bol tiež Miku-
láš Erhard. Pochádzal z nemeckého Dahlheimu, 
a tak bol nazývaný aj Dahlheimus. V r. 1592 odi-
šiel na miesto rektora do Bardejova. Tam zotrval 
do r. 1595, keď ho pozvali na školu do Strážok. 
V tomto roku 24. novembra sa zúčastnil aj na cir-
kevnej synode v Levoči. Podobne ako Grawer aj 
on písal traktáty o viere. V r. 1597 sa vrátil späť 
do Bardejova. Dahlheim zomrel v r. 1600.143 

Zo známych domácich učiteľov pôsobil 
v Strážkach Eliáš Láni, významná postava 
evanjelických cirkevných dejín 17. storočia.144 
Z ďalších spomeňme Wolfganga Nickerleusa, 
ktorý prišiel do Strážok ako učiteľ hudby po 
ukončení svojich štúdií v Bardejove, kde študo-
val v r. 1623.145 Bartolomej Wachsmann sa na-
rodil v r. 1606 v Toporci a po ukončení štúdia 

rečí v r. 1631 prišiel vyučovať na gymnázium do 
Strážok. Na gymnáziu prednášali aj Ján Bries-
tanský, Šimon Bielik, Andrej Klektovius, Ján 
Mollerus, Matej Motúz a Andrej Kiriny.146 Tre-
ba spomenúť, že cirkevné traktáty nepísali len 
Grawer a Dahlheim, ale i ďalší. Vychádzalo to zo 
situácie, ktorá nastala koncom 16. storočia, keď 
sa najmä na Spiši viedli polemiky medzi evan-
jelickými kňazmi v niektorých sporných otáz-
kach chápania Večere Pánovej. 

Rodina Horvát-Stančičovcov podporovala aj 
evanjelickú cirkev a vzdelanosťv okolitých ob-
ciach, vo Švábovciach, Batizovciach, Kežmarku 
a Veľkej Lomnici. Škola pre mladých šľachticov 
v Strážkach významným spôsobom posilnila na 
Spiši i na východnom Slovensku Lutherovu re-
formáciu. Zanikla v r. 1711, keď sa ju po požiari 
kaštieľa Imrich Horvát-Stančič pokúsil obnoviť, 
avšak bez úspechu.

O učiteľovi školy sa môžeme dočítať aj v Pel-
tzovej kanonickej vizitácii z r. 1731. V tom 
čase ním bol Martin Skocan (Szkotzan), ktorý 
bol evanjelikom a slúžil v mieste už 45 rokov. 
Jeho ročný plat, ktorý dostával od obyvateľov 
obce, bol 15 gbelov pšenice, 25 gbelov jačmeňa 
a 15 gbelov ovsa. Okrem toho mohol používať na 
dvoch pozemkoch tretinu. Pokiaľ spieval alebo 
viedol pohreby, dostal plácu podľa dohody.

Kanonická vizitácia z r. 1754 o škole uviedla, 
že sa nachádzala pri cintoríne a bola vybudova-
ná z dreva. V tom čase bola dosť zničená a po-
trebovala opravu. Učiteľom bol katolík. Vyučo-
val mládež základy katolíckej viery. Jeho príjem 
spočíval v možnosti využívať tretinu poľa, na 
ktorom si mohol siať z toho, čo dostával od obce, 
a určitú časť obilia aj od rodiny Horvátovej-Stan-
čičovej. Na siatie to boli 3 gbely zrna, okrem toho 
dostával 15 gbelov pšenice a 15 gbelov ovsa. Za 
spievanie vo sviatočných dňoch a na pohreboch 
dospelých mal 12 polturákov a za pohreb dieťa-
ťa 8 polturákov. Za sobáš, krst a introdukciu ne-
dostával nič.

140  HAJDUK, Andrej: Stančičova škola v Strážkach. In: 
Tranovský evanjelický kalendár na rok 1984, 1984, 
s. 85. 

141  Tamže, s. 86.
142  WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt Béla..., s. 131.
143  WEBER, Samuel: Monographie der ewangelischen 

Gemeinde..., s. 166 – 167. 
144  HAJDUK, Andrej: c. d., s. 86.
145  WEBER, Samuel: Monographie der ewangelischen 

Gemeinde..., s. 169.
146  Tamže, s. 170 – 173.
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Výtvarné umenie

Výtvarné umenie sa naplno rozvinulo v kaštie-
li v Strážkach v 18. – 19. storočí. Tu sa ako hosť 
Medňanskovcov usadil maliar Tomáš Ender 
(1793 Viedeň – 1875 Viedeň), ktorý bol prvým 
učiteľom Ladislava Medňanského (Mednyán-
szkeho) a od r. 1856 profesorom viedenskej aka-
démie.147 Naopak, tvorba Medňanského hlboko 
ovplyvnila známeho spišského maliara Ferdi-
nanda Katonu (12. 9. 1864 Spišská Stará Ves – 1. 
8. 1932 Budapešť). Pod jeho vplyvom sa počas 
pobytu v Strážkach orientoval na krajinomaľbu 
Tatier a Spiša, maľoval obrazy v jemnom podaní 
a so subjektívnou melancholickou lyrikou.148

Najvýraznejšou umeleckou osobnosťou re-
prezentujúcou Strážky v Európe bol Ladislav 
Medňanský. Aj keď bol bohémom a svetobež-
níkom, mnohé z jeho tvorby sa viaže na pod-
tatranskú a tatranskú oblasť, kam sa ustavične 
vracal, pretože v Strážkach mal svoj jediný stá-
ly ateliér. Počas desaťročného obdobia od skon-
čenia akademických štúdií si vytvoril vlastný 
výtvarný názor ako autentickú koncepciu ple-
nérovej maľby sústreďujúcu sa na zachytenie 
nálady, farebného a optického dojmu. Jeho obra-
zy z tohto obdobia možno charakterizovať ako 
snové až elegické výtvarné meditácie. Najčastej-
šími námetmi sú riečne krajiny v striebristom 
opare a lesné výseky. Pozornosť venoval aj figu-
rálnej stránke svojej tvorby; snažil sa skôr o vy-
stihnutie a vyjadrenie charakteru detailu než 
o sledovanie klasického kompozičného klišé. 
Takto prepracovaný maliarsky výraz bol príno-
som v kontexte vtedajšieho stredoeurópskeho 
výtvarného umenia. Výtvarnú pôsobivosť riešil 
využívaním monochrómnej temnej, zväčša hne-
dej farebnosti, ktorú vystupňoval voľným ná-

147  Biografický slovník Okresu Poprad. Poprad 1996, 
s. 43.

148  Tamže, s. 76.
149  Slovenský biografický slovník, IV. zv., M – Q. Mar-

tin 1990, s. 133 – 135.
150  KUZMÍK, Jozef: Slovník autorov slovenských a so 

slovenskými vzťahmi za humanizmu I..., s. 298 – 
300.

151  Tamže, s. 206.
152  Albert Graverus mal nemecký pôvod. Po dvoch ro-

koch sa z Košíc pre stupňujúce sa turecké nebezpe-
čenstvo vrátil do Nemecka. Na Wittenberskej uni-
verzite získal v r. 1609 doktorskú hodnosť teológie. 
Neskôr sa stal profesorom na viedenskej univerzite 
a nakoniec superintendentom. Zomrel v r. 1617 vo 
Weimare. KUZMÍK, Jozef: c. d., s. 264.

črtovitým rukopisným podaním, expresívnym 
vyjadrením tvarových, farebných a svetelných 
momentov. Z myšlienok ruského spisovateľa 
a mysliteľa Tolstého ho zaujalo úsilie žiť v chudo-
be a pomáhať iným, najchudobnejším v spoloč-
nosti. Na základe týchto poznatkov sa vytváral 
jeho vzťah k mestskej a vidieckej chudobe, kto-
rý nemal sentimentálny ráz, ale vyplýval z hl-
bokého sociálneho presvedčenia. Táto orientácia 
jeho prejavu v 90. rokoch zapríčinila aj čiastkový 
presun maliarovho záujmu na figurálnu tvorbu. 
Častým motívom sa stali psychologicko-sociolo-
gické štúdie tulákov a vydedencov ľudskej spo-
ločnosti.149  

Literatúra

Centrom kultúrneho diania sa aj v tomto prípa-
de stali Strážky. V r. 1584 založil vo svojom sídle 
Gregor Horvát-Stančič de Gradec už spomenuté 
evanjelické gymnázium. Sám bol literárne čin-
ný. Vydal zborník Historia colloquii Chepregien-
sis, de coena Domini (Bardejov, 1591), proti učeniu 
kežmarského Šebastiána Lamma zameraný spis 
Responsionis... pars prima ... ad Sebastiani Lam... cri-
minationes (Bardejov, 1592), Responsionis... pars al-
tera (Bardejov, 1593), Responsionis pars tertia ( Bar-
dejov, 1597) a Admonitio, qua... Sebastianum Lam 
calvinistam keismarcensem captum ac irretitum... 
ostendit (Bardejov, 1593). V maďarskom prekla-
de mu vyšli dva latinské protikalvínske spisy 
Martina Chemnitza v Bardejove v rokoch 1587 
a 1588.150 

Gregor Horvát-Stančič pozval do Strážok zo 
zahraničných pedagógov aj Konráda Geru z uni-
verzity v Štrasburgu, ktorý mu pomohol vybu-
dovať gymnázium. Tu pôsobil už od polovice 
roku 1588 a neskôr mu Horvát-Stančič zveril aj 
úrad tamojšieho evanjelického kňaza. Spomína-
ný K. Gera už ako rektor v Bardejove uverejnil 
spisy Brevis refutato Calvinianae epistolae, missae 
a Casparo Pilcio (Bardejov, 1598) a ako hrabušický 
farár Brevis responsio ad hymnos quosdam Caspari 
Pilcii (Bardejov, 1599). Patril medzi významných 
odporcov kalvínskych tendencií medzi protes-
tantmi.151

V r. 1595 na pozvanie prišiel z Jeny učiť na 
školu v Strážkach už spomínaný Albert (Al-
bertus) Graverus.152 Počas pobytu sa exponoval 
v protikalvínskom duchu, najmä proti Sebastiá-
novi Ambrosiovi Lammovi. Vydal spisy Argu-
menta de persona Christi (Bardejov, 1596), Kurt-
ze... Entdeckung... etlicher grewlichen calvinischen 
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153  Eliáš Láni st. publikoval aj v slovenskom jazyku. 
Najznámejší je preklad Katechizmu Martina Luthe-
ra, ktorý vydal v Bardejove v r. 1612 a v Levoči 
v r. 1634. KUZMÍK, Jozef: c. d., s. 390 – 391.

154  Tamže, s. 437.
155  Tamže, s. 72 – 73, 99, 298 – 299, 745. Štefan Tama-

riscus pochádzal z Vrbova. Študoval ako alumnus 
Gregora Horváta-Stančiča. Po štúdiách bol konrek-
torom v Bardejove, rektorom v Spišskej Sobote a na-
koniec do r. 1645 evanjelickým farárom vo Vrbove.

156  Nicolaus Erhardus po štúdiách účinkoval ako rek-
tor od r. 1592 v Bardejove, kam sa vrátil zo Strážok 
v r. 1597. Tu žil až do svojej smrti (zomrel počas 
morovej epidémie v r. 1600). KUZMÍK, Jozef: c. d., 
s. 202.

157  KUZMÍK, Jozef: c. d., s. 469; II., s. 680 – 681, 725, 795 
– 796.

158  Georgius Creutzer sa narodil v Kežmarku. Po r. 1570 
skončil štúdiá v Štrasburgu, kde sa stal stúpencom 
Flacia Illyrica. Po štúdiách sa stal evanjelickým kňa-
zom v Strážkach, kde zomrel v r. 1589. KUZMÍK, Jo-
zef: c. d., s. 155.

Arthumben (Bardejov, 1596), Bellum Ioannis Cal-
vini... Antithesis doctrinae Calviniorum et Christi 
(Bardejov, 1597, Magdeburg, 1605). Pomocným 
pedagógom na škole v r. 1595 bol spomínaný 
Eliáš Láni st. Už od študentských rokov sa za-
pájal do polemických bojov o niektoré základné 
cirkevné otázky viacerými spismi, medzi ktorý-

gymnasii neerensis... (Bardejov, 1597). Posmrt-
ne vydal tretiu časť polemického spisu Gregora 
Horváta-Stančiča proti kežmarskému kalvinis-
tovi Sebastiánovi Lammovi pod titulom Posthu-
mus magnifici et generosi dni Gregorii Horvath... hoc 
est responsionis pars tertia (Bardejov, 1597). Okrem 
uvedených diel napísal aj ďalšie – veršovaný 
spis, kázne a príležitostné verše.156 V zbierke 
Duae orationes... publikoval ako Stančičov alum-
nus Joachim Mokoschinus, Matej Sivko, Pavel 
Szentiványi-Svätojánsky a Melichar Vereš pub-
likujúci aj v ďalšom období.157

Evanjelický kňaz Georgius Creutzer158 pat-
ril medzi najaktívnejších bojovníkov, popri Gre-
gorovi Horvátovi-Stančičovi, proti kalvínskym 
tendenciám spišského protestantizmu, najmä 
Caspara Pilca a Sebastiána Lamma. Prejavilo sa 
to v jeho spisoch Warnurng vor der Sakramentie-
rer, Zwinglianer und Calvinisten Lehre (Bardejov, 
1586), Proba der calvinischen Merckzeichen Caspa-
ri Pilcii Kirchdorfers (Bardejov, 1587) a Sendbrieff 
Georgii Creutzers (1587). Nezachovali sa jeho 
Newe Zeitung (Bardejov, 1586).

mi bolo aj dielo Scutum liberatis Christianae in usu 
ceremoniarum, nominatim antem imaginum (Barde-
jov, 1595).153 

Po štúdiách bol učiteľom v Strážkach Pavel 
Malus-Jablonovský, zrejme do r. 1595, keď už bol 
rektorom v Mošovciach. Jeho príležitostné la-
tinské verše boli uverejnené v diele Posthumus... 
Gregorii-Horváth... Responsionis pars tertia (Barde-
jov, 1597), v spisoch Eliáša Lániho Scutum liber-
tatis (Bardejov, 1595). Pavel Malus publikoval aj 
v ďalších rokoch.154

Publikačne činní boli viacerí študenti. Zo 
šľachtickej rodiny z Brezovice pochádzal Mi-
chal Berzevicaeus, ktorý uverejnil príležitostné 
latinské verše v zbierke N. Erharda Duae ora-
tiones (Bardejov, 1597) k úmrtiu Gregora Hor-
váta-Stančiča. V tej istej zbierke publikovali aj 
chorvátsky učiteľ Marka, syna Gregora Horváta 
Stančiča, Valentín Berzevicaeus, Štefan Tamari-
schus, Martin Bartholomaei, Ladislav Bartholo-
maeides, Matej Eybisch.155

Mikuláš (Nikolaus) Erhardus s prímením 
Dalhemius pôsobil v Strážkach v rokoch 1595 
– 1597. Uverejnil pohrebné reči k úmrtiu Grego-
ra Horváta-Stančiča a jeho manželky so zbier-
kou veršov profesorov a žiakov gymnázia pod 
titulom Duae orationes funebres. Item lacrymae 

Kostol sv. Anny a renesančná zvonica v Strážkach. 
Foto Archív Mestského úradu v Spišskej Belej
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Politicko-správne pomery

Po vzniku Československej republiky verej-
ná správa prešla mnohými zmenami. Strážky 
sa od r. 1923 stali súčasťou Okresu Kežmarok 
a Obvodného notárskeho úradu v Kežmarku. 
V r. 1936 bol zrušený Obvodný notársky úrad 
v Kežmarku a obce z jeho obvodu boli pričlene-
né k Obecnému notariátu pre mesto Kežmarok, 
čo trvalo až do r. 1939, keď bol opäť vytvorený 
Obvodný notársky úrad v Kežmarku-okolí, so 
sídlom v Kežmarku, a Obecný notársky úrad 
v Kežmarku pôsobil ďalej už len pre mesto Kež-
marok. Takýto stav pretrval do r. 1945.1

Podľa sčítania ľudu v roku 1938 bolo v Stráž-
kach 79 domov, v ktorých žilo 124 rodín pozostá-
vajúcich zo 458 osôb. K slovenskému štátnemu 
občianstvu sa hlásilo 401 obyvateľov, k občian-
stvu Podkarpatskej Rusi 1, Maďarska 1 a Poľska 
55. Podľa národnosti tu žilo 203 Slovákov, 1 Čech, 
226 Nemcov, 2 Maďari a 26 Židov. Podľa viero-
vyznania 310 rímskokatolíkov, 11 gréckokatolí-
kov, 106 evanjelíkov, 26 židov a 5 bez vyznania.2

Prvé obecné voľby v r. 1923 priniesli nové 
skúsenosti pre obecnú samosprávu a hlavne pre 
notárske úrady, ktoré ich museli zabezpečovať. 
Podľa zápisnice z volieb z 2. októbra 1927 za sta-
rostu bol v nich zvolený Ján Pavličko. 

Z hospodárskeho hľadiska dôležitý bol poľ-
nohospodársky liehovar, ktorý vyrábal lieh 
hlavne zo zemiakov. Patril miestnej šľachtickej 
rodine. 

Náboženské pomery

V 30. rokoch 20. storočia sa bohoslužby v rím-
skokatolíckom kostole v Strážkach slúžili výluč-
ne v nemeckom jazyku. Táto skutočnosť doku-
mentuje silné nemecké zázemie a hlavne svedčí 
o tom, že presadzovanie slovenského jazyka ne-
bolo bez ťažkostí. 

Veľkou vymoženosťou zo strany slovenské-
ho obyvateľstva bolo zavedenie slovenskej li-

Strážky od roku 1919 do súčasnosti

turgie do kostola. Po prvýkrát sa to podarilo až 
19. marca 1944. V deň sv. Jozefa sa evanjelium 
v ňom spievalo a čítalo po slovensky. Dohoda 
s nemeckou väčšinou bola takáto: každá 3. nede-
ľa v mesiaci patrí slovenskej liturgii.

Už počas 2. svetovej vojny boli z obce násilne 
vysťahované židovské rodiny. Židia mali v dedi-
ne pravdepodobne silnejšie zázemie, lebo mali 
vystavenú vlastnú drevenú synagógu. Stála ne-
ďaleko poľnohospodárskeho liehovaru a počas 
2. svetovej vojny zhorela do tla.

Vzdelávanie detí 

Dedinka si v novom štáte žila svoj pokojný kaž-
dodenný život naplnený prácou a každodenný-
mi starosťami. V 30. rokoch 20. storočia sa počet 
školopovinných detí pohyboval okolo 70. V žia-
dosti o rozšírenie pôvodnej budovy cirkevnej 
školy v r. 1931 sa uvádzalo 69 školopovinných 
detí, ktoré sa vyučovali v I. – V. ročníku.3 

Cirkevná rímskokatolícka škola v Strážkach 
bola zriadená Biskupským úradom v Spišskom 
Podhradí už v r. 1831. Pôvodná stavba školy dis-
ponovala len jednou učebňou. Vysoký počet 
detí bol jednou z príčin, prečo predseda rímsko-
katolíckej obce vo svojej žiadosti žiadal o kra-
jinskú podporu a štátny príspevok na rozšíre-
nie školy. Školu vo vecných nákladoch finančne 
podporovala rímskokatolícka cirkev. Učiteľ do-
stával štátny príspevok. Školu navštevovali vý-
lučne deti z obce. V školskej budove boli v pri-
vátnej časti 2 izby pre učiteľa a kuchyňa. Učebňa 
nezodpovedala hygienickým a pedagogickým 
požiadavkám. Stavebný zámer z tohto obdobia 
uvažoval o dostavbe, ktorá by riešila byt pre uči-
teľa (2 izby, kuchyňa, komora), kabinet, záchody 
s pisoárom pre deti a záchod pre učiteľa. Finanč-
né náklady na stavbu predstavovali 74 452 Kč. 
Sumou 10 000 Kč prispeli z darov a príspev-
kov cirkevnej obce. Zámery boli úspešné a de-
ti mohli do zrekonštruovanej budovy nastúpiť 
už 1. septembra 1931. Vyučovalo sa tu výlučne 
v nemeckom jazyku. Tento stav však určite ne-
bol na škodu deťom zo slovenských rodín, ktoré 
sa tak už v ranom veku učili cudzí jazyk. Obec-
ná kronika Strážok hovorí, že nemecká škola 
s nemeckým vyučovacím jazykom existovala tu 
až do roku 1935. 

1  ŠLAMPOVÁ, Martina: Okresný úrad v Kežmarku. In-
ventár. Poprad 1999, s. 3 – 4.

2  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K, Sčítanie ľudu Strážky 
1939, kr. 35. 

3  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 1125/1931.
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Keďže v šk. r. 1934/1935 navštevovalo školu 
v Spišskej Belej až 29 strážťanských detí sloven-
skej národnosti, školská stolica na svojom zasad-
nutí už 29. januára 1935 prerokúvala možnosť 
zriadenia slovenskej školy v tejto obci. Uzniesla 
sa na rozšírení pôvodnej rímskokatolíckej ľudo-
vej školy o jednu slovenskú triedu. Vyučovanie 
v slovenskom jazyku sa začalo 11. marca 1935, 

štúdií nastúpila na slovenskú školu v Strážkach. 
Vyučovanie slovenských detí, ktoré boli prevaž-
ne z rodín „komenciášov“, prebiehalo v chatrnej 
drevenej miestnosti pri riadnej škole. Ako mladá 
učiteľka absolvovala predstavenie u farára, u sta-
rostu i u barónky Margity Czóbelovej, majiteľky 
kaštieľa v Strážkach. Pomery na slovenskej škole 
boli veľmi ťažké. V tom čase bola dosť rozšírená 
tuberkulóza a štátni úradníci a ľudia z ligy pro-
ti tuberkulóze len sľubovali zlepšenie pomerov. 
Po dvoch rokoch tejto ťažkej práce bez vyhliad-
ky na zlepšenie rozhodla sa prijať omnoho lepšie 
miesto učiteľky na nemeckej škole. 

Počas prvej slovenskej republiky vzrástla 
podpora myšlienky vybudovania vlastnej budo-
vy slovenskej školy. Slovenskou ligou bola v po-
lovici septembra 1942 dokončená slovenská ško-
la, a tak sa túžba všetkých Slovákov mať vlastnú 
školu vyplnila. Škola sa stala aj kultúrnym stán-
kom Slovákov a strediskom slovenského pove-
domia. Ústredná Slovenská liga v Bratislave do-
dala pre školu najnutnejšie zariadenie. Na škole 
začali vyučovať rehoľné sestry sv. Kríža. Popri 
vyučovaní robili záslužnú prácu aj v kostole. 
Pripravovali kultúrne podujatia pri príležitos-
ti štátnych aj cirkevných sviatkov. Sestra Mária 
Švecová hrávala v kostole na organe. Slovenské 
deti a mládež začali po prvýkrát organizovať ve-
rejné slávnosti a divadelné predstavenia.

V roku 1944 školskú budovu zabralo vojsko 
a vyučovanie sa muselo prerušiť. Už 11. februára 
1945 boli pomery natoľko skonsolidované, že vy-
učovanie v slovenskej škole sa mohlo obnoviť. 

Okrem školskej mládeže mnoho získalo aj slo-
venské obyvateľstvo, lebo malo vlastný priestor 
na porady, prednášky a slávnosti. V obci vznikla 
aj detská opatrovňa, ale keďže v obci nebola ďal-
šia voľná miestnosť, na nejaký čas na tento účel 
uvoľnili školský kabinet. Najpotrebnejšie zaria-
denie pre opatrovňu – lavice a stoličky – daroval 
Ing. Fridrich Marsó, nájomca strážťanského veľ-
kostatku Margity Czóbelovej. Ústredná správa 
Slovenskej ligy vymenovala za detskú opatrova-
teľku Elzu Krchnákovú.

Spolková činnosť

Obecná kronika spomína, že prvý hasičský zbor 
vznikol v obci v roku 1881 a jeho veliteľ bol vte-
dy Ján Džurný. Ochrana pred požiarom bola tak 
v minulosti, ako aj v súčasnosti stále aktuálna. 
V roku 1922 vznikla Zemská hasičská jednota na 
Slovensku so sídlom v Martine. Hasiči v Stráž-

a to v prenajatej miestnosti. Vyučovanie umiest-
nili do náhradných a nevyhovujúcich priesto-
rov. Definitívu slovenskej škole v Strážkach 
potvrdili na zasadnutí školskej stolice 13. mája 
1938. Spočiatku nebolo jednoduché stabilizovať 
slovenského učiteľa v týchto veľmi ťažkých a pre 
školské vyučovanie nevhodných podmienkach.

Spomeňme aspoň niektorých učiteľov. 11. 
marca 1935 nastúpila na školu slovenská učiteľ-
ka Emília Chamradová, tá však už 30. septembra 
1935 odišla do Opavy a vyučovanie sa muselo 
prerušiť. Už 25. októbra 1935 nastúpila sem Oľga 
Mesiarčiková. Nevieme presne, kedy odišla.

Od 1. októbra 1939 do 1. októbra 1941, t. j. celé 
dva školské roky, pôsobila tu ako učiteľka Hel-
mi Krempaská, rodená Horbolová. Vo veku 86 
rokov v súčasnosti ešte žije ako vdova v Spišskej 
Belej. Životné cesty spomenutej učiteľky boli po-
zoruhodné. Narodila sa 24. novembra 1918 v Hel-
singsforse na Sibíri. Jej otec, rodený Podolínčan, 
padol ako nemecký vojak do ruského zajatia a bol 
internovaný na Sibíri. S manželkou, pôvodom 
Fínkou, sa zoznámil, keď mu pomáhala ukrývať 
sa na úteku. Otec, napriek svojej nemeckej národ-
nosti, zastával názor: Koho chlieb ješ, toho piesne 
spievaj. A tak prihlásil svoju dcérku do slovenské-
ho gymnázia v Kežmarku. Pre študentku, ktorá 
mala spočiatku evidentné problémy so sloven-
činou, nastali ťažké časy. No už v krátkom čase 
patrila medzi dobrých študentov. Po ukončení 

Tradičný maškarný ples v Strážkach v medzivojnovom  
období. Archív Mestskeho úradu v Spišskej Belej
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kach boli organizovaní v Nemeckej hasičskej 
jednote. Tento fakt dokumentuje ich žiadosť o fi-
nančnú podporu z roku 1933.4 

Zbory plnili veľmi závažné spoločenské 
a ekonomické poslanie. Najdôležitejšou bola 
ochrana proti požiarom a iným živelným pohro-
mám. Aktívne sa zúčastňovali na spoločenskom 
a kultúrno-osvetovom živote. Usporadúvali ve-
rejné ukážkové cvičenia, súťažné preteky, ochot-
nícke divadelné predstavenia a plesy. V rámci 
odpustových slávností na sv. Annu organizo-
vali Annabál. So súhlasom a podorou majiteľov 
kaštieľa sa táto slávnosť konala v barónskej zá-
hrade. Domáci sa spolu so svojimi odpustovými 
hosťami zabavili a zatancovali si pri živej hudbe 
pod malebnými korunami smrekov a dubov zá-
mockého parku.

Potravné družstvo v obci bolo založené pod 
vtedajším pomenovaním „Hangya“. Tento účas-
tinársky spolok mal za úlohu zabezpečovať zá-
sobovanie a predaj potravín a základných prie-
myselných výrobkov na dedinách. Účastinárske 
potravné družstvá vznikli okrem iného aj preto, 
aby zabránili neprimeranému zvyšovaniu cien 
privátnych obchodníkov. Družstvo sídlilo vo 
vlastnej budove a disponovalo aj vlastnými fi-
nančnými prostriedkami. V r. 1934 si vybudova-
lo nové skladisko.

27. januára 1945 ustupujúci nemeckí vojaci 
zničili most nad Čiernym potokom pri potrav-
nom družstve. Výbuch spôsobil veľké škody. 
Rozbitý bol hospodársky liehovar, čiastočne po-
travné družstvo, poškodené boli mnohé domy 
a popukali vnútorné múry novej školy. Už 
15. mája 1945 bolo vojnou poškodené potravné 
družstvo obnovené a občania prispeli novými 
úpisovými podielmi. Po prevrate v r. 1948 po-
travné družstvá na vidieku aj s ich majetkom 
prebrala Jednota. 

Barónka Margita Czóbelová

Nebolo by správne oddeliť pohnuté osudy de-
diny v 20. storočí od života poslednej majiteľky 
kaštieľa v Strážkach kontesy Margity Czóbelo-
vej. Barónka sa narodila 29. júna 1891 v Stráž-
kach, kde prežila celý svoj život. Rodina okrem 
majetkov na Slovensku vlastnila aj poľnohospo-
dárske usadlosti s niekoľkými kúriami v Anarci 
na území dnešného severovýchodného Maďar-

ska. Na týchto majetkoch členovia rodiny trávi-
li najmä zimy, ktoré boli v Strážkach v tom čase 
predsa len prituhé. Meno Czóbel je v tomto kraji 
ešte i dnes veľmi známe a požíva zaslúženú váž-
nosť. Škola v dedine nesie meno sestry Štefana 
Czóbela Minky, ktorá bola vynikajúcou poetkou 
a v Maďarsku je považovaná za zakladateľku 
modernej maďarskej poézie 20. storočia.

Margita mala dvoch súrodencov, sestru Ma-
riannu a brata Štefana. Štefan padol v 1. sveto-
vej vojne, Marianna pred vydajom do nemec-
kej šľachtickej rodiny ochorela na tbc a chorobe 
podľahla. 3. apríla 1932 jej zomrel otec Štefan 
a 5. mája 1937 aj matka. Rodičia aj sestra boli po-
chovaní v rodinnej hrobke v parku pri kaštieli.

 „Barónka bola drobnučké a skromné žieňa. V 30-
-tke vážila len 30 kg. V kaštieli ju navštevovali mnohí 
priatelia, napr. šľachtic Anton Sztáray z Michaloviec, 
pani Szirmayová z Kežmarku a pán Csáky z Levoče. 
Pre seba potrebovala len veľmi málo, bola vegetari-
ánka.“ K jej záľubám patrilo kúpanie sa v rieke 
Poprad. „Otužovanie vykonávala mladá Margita na 
radu lekára, lebo mala reumu. Margita bola uzavre-
tej povahy. Tvrdila, že do školy nikdy nechodila, mala 
súkromných domácich učiteľov. Hovorila po maďar-
sky, nemecky, francúzsky, anglicky a dohovorila sa aj 

4  ŠA LE, pobočka Poprad: OÚ K 4272/1933.
Spálňa barónky Margity Czóbelovej v kaštieli  

v Strážkach. Archív Mestskeho úradu v Spišskej Belej
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po slovensky.“5 Margita mala šťastnú povahu fi-
lantropa. Mala rada prírodu a prechádzky v nej. 
V mladosti jazdila po kraji na koni. V zime rada 
lyžovala a korčuľovala. Ešte aj vo vysokom veku 
ju vídavali na lyžiach po okolí. Pokiaľ jej to hrúb-
ka ľadu na rieke Poprad dovoľovala, zmenila ho 
na prírodné klzisko. V inej časti spomínaná uči-
teľka Helmi Krempaská vo svojich spomienkach 
na svoje prvé učiteľské miesto na slovenskej ško-
le v Strážkach spomínala aj oficiálnu návštevu 
u pani barónky. Domáca pani jej ponúkla jabĺč-
ko. Túto spomienku zachytil nadaný miestny in-
sitný maliar Peter Purdeš. 

Margita Czóbelová pochádzala z rodiny, 
v ktorej sa v niekoľkých generáciách pestovala 
maliarska tradícia. Okrem vynikajúceho umelca 
jej strýka Ladislava Mednyánszkeho sa maľova-
niu venovala aj barónkina matka. V súčasnosti 
sa v galérii Ladislava Mednyánszkeho v kaštieli 
v Strážkach nachádzajú aj jej diela. Vzbudzujú za-
slúženú pozornosť. Po smrti svojich príbuzných 
barónka zostala žiť v kaštieli. Oporou jej bola ku-
chárka Žofia Bednárová so svojimi tromi deťmi. 

V pohnutých časoch nástupu komunistov 
k moci M. Czóbelová čelila životu už sama. Pred 
príchodom oslobodzujúcich sovietskych vojsk 
prišiel Anton Sztáray z Michaloviec do kaštieľa, 
aby odviedol barónku do bezpečia. Do Michalo-
viec sa však vrátil sám. Krehká pani sa rozhodla 
zostať, aby zabránila drancovaniu kaštieľa. Čas 
ukázal, že táto výnimočná a statočná osobnosť 
konala správne. Spolu so staviteľom Makovič-
kom z Kežmarku a s pomocou ľudí z dediny ba-
lili a schovávali obrazy Ladislava Medňanského. 
Vyberali ich z rámov, stáčali a zabudovávali do 
pivnice pod schody. Margita sa bránila nútené-
mu odsunu, ktorý jej hrozil ako občianke maďar-
skej národnosti. Pomohli jej svedectvá miestnych 
občanov o pomoci partizánom. Tak sa podarilo 
dosiahnuť zmenu v konfiškácii a vrátenie 50 ha 
pôdy ako zdroja jej ďalšieho živobytia. 

Miestni obyvatelia registrovali „poslednú ba-
rónku“ chodiacu zásadne pešo medzi Strážka-
mi a cez kopec na Spišskú Belú, kde sa pravidel-
ne stretávala so sestrami Greisigerovými v ich 
dome. Na tieto stretnutia bola prizývaná aj pani 
Helmi Krempaská. Čulá konverzácia prebieha-
la v nemčine. V Kežmarku neobišla grófku Szir-
mayovú, ale ani pamätníkom známe papiernic-
tvo „U Marišky“. Mnoho umeleckých diel z tohto 
obdobia uzrelo svetlo sveta aj vďaka pani Márii 
Babáryovej – „Mariške,“ ktorá bola častým spon-
zorom farieb, štetcov a výkresov pre umelkyňu. 
Aj miestnym obyvateľom sa odmeňovala za pri-

vezenie dreva, či prinesené poľnohospodárske 
produkty obrázkom čarovných dedinských zá-
kutí, ako ich môže objaviť a vnímať len skutočný 
umelec. V 60. rokoch navštívil kaštieľ aj známy 
spisovateľ Ladislav Mňačko. Dojmy z tejto náv-
števy zachytil v poviedke Kde končia prašné ces-
ty. V nej však barónku opisuje ako osobu temer 
nesvojprávnu, žijúcu vo vlastnom svete hlbokej 
minulosti, vôbec si neuvedomujúcu realitu kaž-
dodenného života. Domnievame sa, že takto 
autor písal hlavne pod vplyvom doby, ktorá sa 
nevedela vyrovnať okrem iného so šľachtickým 
stavom. Podľa obyvateľov Strážok barónka bola 
vždy vo vynikajúcej psychickej kondícii. 

Barónka bola rímskokatolíckeho vierovyzna-
nia a pravidelne sa zúčastňovala bohoslužieb 
v strážťanskom kostole, kde mala vlastnú lavi-
cu. Na podnet farára Novajovského namaľovala 
pre tunajší kostol krížovú cestu. V 60. rokoch bol 
v Strážkach natočený surrealistický film v slo-
vensko-francúzskej koprodukcii Muž, ktorý luže. 
Jeho režisérmi boli Francúz Alain Robbe-Grillet 
a Slovák Albert Marenčin. Scenár filmu venovali 
M. Czóbelovej. Barónka sa živo zaujímala o ume-
lecké dianie v Európe. Mala prehľad o moder-
ných trendoch v umení. Úroveň nadobudnutých 
jazykových vedomostí si udržiavala najmä číta-
ním beletrie z bohatej rodinnej bibliotéky. Keď 
v r. 1968 Žofia Bednárová zomrela, starostlivosť 
o barónku prevzala jej dcéra Mária Milistenfero-
vá. Denne ju navštevovala ešte štyri roky. Priná-
šala jej jedlo a pomáhala urobiť všetko potrebné.

Margita Czóbelová bola nesporne obdivu-
hodnou osobnosťou vyžarujúcou potrebu ľud-
skosti vo svojom okolí. Svoj životný osud znáša-
la statočne a bez reptania. Svojou každodennou 
prítomnosťou v rodnom kaštieli zachránila pre 
budúce generácie historické a umelecké dedič-
stvo nevyčísliteľnej hodnoty. Renovovaný kaštieľ 
so svojimi zbierkami sa stal pamätníkom jej ľud-
ských hodnôt. Vyslúžila si uznanie a poďakova-
nie za svoje obetavé životné postoje. Jej telesné 
pozostatky boli podľa jej želania uložené v ro-
dinnej hrobke v parku pri kaštieli.

Strážky po 2. svetovej vojne

Strážky boli oslobodené 27. januára 1945. Po 
skončení vojny však nenastal mier a úľava pre 
všetkých obyvateľov. Vážne životné problémy na 

5  Zo spomienok Márie Milistenferovej zo Strážok.
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mnohých len čakali. Na začiatku bol prezident-
ský dekrét č.33/1945, ktorý poslúžil ako základ 
pre všetky nariadenia namierené proti Nemcom 
a Maďarom. Týmto dekrétom každý občan ne-
meckej a maďarskej národnosti, okrem niekto-
rých presne vymenovaných výnimiek, stratil 
štátne občianstvo Československa. Dekrét č.104/
1945 z 27. februára 1945, ktorý 23. augusta 1945 
schválila aj SNR, riešil zhabanie nehnuteľností. 

V Strážkach osud „nežiaducich“ postihol 
týchto jej obyvateľov: Jozef Džurný (č. d. 10), Má-
ria Dolláková (12), Anna Pavličková (14), Jozef 
Svätojánsky (16), Pavol Jozephy (17), Katarína 
Pavličková (18), Jakub Dollak (19), Ján Kredatus 
(20), Mária Alexyová (72), Zuzana Pavličková 
(21), Rudolf Köttler (22), Michal Demko (23), Jo-
zef Alexy (24), František Adamjak (80), Ján Dol-
lak (28), Rudolf Schlesinger (33), Anna Džurná 
(81), Zuzana Habermanová (55), Ján Schlesin-
ger (36), Juraj Bogdany (37), Juraj Laban (41), Ján 
Schlesinger (43), Johan Köttler (44), Juraj Alexy 
(48), Ján Pavličko (49), Jozef Mešar (52), August 
Mešar (53), Ján Mešar (79), Júlia Mešarová (52), 
Júlia Abašiová (64), Juraj Dinda (64), August 
Schlesinger (67), Zuzana Dindová (67) a Margita 
Czóbelová (1, 5 – 6).6 Niektorí z nich zostali, ak 
im to umožňoval právny stav miešaného man-
želstva (manžel alebo manželka boli Slováci). 
Majiteľka kaštieľa Margita Czóbelová tiež statoč-
ne prijala svoj osud, no podarilo sa jej využiť vý-
nimku súvisiacu s pomocou, ktorú počas vojny 
poskytovala partizánom. 

Ďalší osud našich rodákov bol pohnutý. Časť 
sa dostala do zóny sovietskeho vplyvu a časť do 
zóny amerického vplyvu. Rodáci z obce pri núte-
nom odchode zobrali aj nimi precízne vedenú ne-
meckú kroniku. Tento krok bol úplne prirodzený. 
Bol to kus ich vlastného života, ktorý bol násilne 
na jednej časti sveta ukončený a mal začať niekde 
celkom inde. Až po r. l989 v odstupe dvoch ro-
kov začali organizovať stretnutia krajanov. Podľa 
spomienok Márie Kornajčíkovej, rodenej Adam-
jakovej, ktorá sa niekoľkokrát zúčastnila týchto 
stretnutí, v úvode stretnutia im zo záznamu zne-
li autentické zvuky zvonov kostola v rodných 
Strážkach. Pri pohostení nesmela chýbať spišská 
borovička a bryndza. Konverzácia medzi zúčast-
nenými zásadne prebieha nie v spisovnej nem-
čine, ale v originálnom nemeckom strážťanskom 
dialekte zvanom „potoukš“. O zachovanie kon-
taktov a organizáciu stretnutí sa najviac zaslúžil 

Johann Bauer (1920 – 2004), ktorý žil v Eislinge-
ne v NSR. Naši rodáci zorganizovali aj zbierku 
na opravu kostola v Strážkach. Zozbieranú sumu 
120 000 Kčs odovzdali vdp. Horváthovi, správco-
vi rímskokatolíckej farnosti. 

Po oslobodení prebrali bezpečnostnú službu 
v štáte v úzkej spolupráci s prítomným soviet-
skym velením národné milície. Bezpečnostné 
orgány NKVD za pomoci informátorov začali 
zatýkať domácich obyvateľov. Stredobodom ich 
záujmu boli Slováci, ktorí pracovali ako úradní-
ci, učitelia, žandári, dôstojníci, príslušníci HSĽS, 
HG a občania nemeckej a maďarskej národnosti. 
Prvé obete odchádzali už vo februári l945. Ne-
nápadné oslovenie neznámymi osobami v práci, 
doma, na ulici, výzva k nasledovaniu, niekoľko-
dňové vypočúvanie a prevoz do levočskej väz-
nice s neurčitým prísľubom, že pôjdu pracovať 
na 3 mesiace do Ruska a potom sa vrátia. Sku-
točnosť však bola až príliš krutá. Volala sa gulag. 
Z dediny boli takto postihnutí 7 občania. 

František Adamjak (26. 2. 1903 Strážky – 7. 4. 
1968 Kežmarok) bol odvlečený 5. februára 1945 
a vrátil sa 15. októbra 1947. Miestom pobytu mu 
bol láger Nuzal a ťažké otročenie v bani Sadon. 
V týchto baniach sa ťažili ťažké kovy – olovo 
a cín. Toxické prostredie mu definitívne nalomi-
lo zdravie. Po návrate domov sa po čase dostal 
do invalidity a následkom chorôb získaných po-
čas odvlečenia podľahol. 

Jozef Belončák (27. 7. 1914 Strážky – 11. 10. 1968). 
Bol odvlečený od 3. marca 1945 do 25. októbra 
1949. Imricha Gallíka (nar. 16. 8. 1926) odvliekli 
10. marca 1945. Vrátil sa 20. decembra 1948.

Mnoho spoluobčanov, hlavne mladých ľudí, 
nemalo žiadne dôveryhodné informácie o týchto 
nešťastiach. Často šlo aj o náhodný výber – dopl-
nenie počtov v transporte. Osudy týchto nešťast-
níkov boli v mnohom podobné. Kus šťastia mali 
tí mladší, ktorým zdravý organizmus pomohol 
prežiť neľudské útrapy. Imricha Gallíka zobrali 
z práce v kežmarskej horárni pri Pradiarni traja 
príslušníci NKVD a 1 z ĽM v Spišskej Belej. Ako 
občan nemeckej národnosti bol členom domo-
brany. Po 5 dňoch vypočúvania bol eskortova-
ný pešo do Levoče. Tu dostal 3-dňové sprísnenie 
a pobyt v betónovej kobke bez svetla a o hlade. 
V Levoči ho držali dva týždne, potom aj s inými 
v eskorte ho previezli do Nowého Sandeca v Poľ-
sku. Spektrum uväznených osôb tu bolo veľmi 
bohaté a rôznorodé. Až na nasledujúci deň do-
stali vodu a jedlo. Potom ich eskortovali do Sa-
noka, kde nocovali v lágri postojačky. Ráno po 
osobnej prehliadke museli vytvoriť pochodovú 6  ŠA LE, pobočka Poprad: ONV K 665/50 pôd.



394 Strážky od roku 1919 do súčasnosti

kolónu na presun k nákladným vagónom pre do-
bytok. Postavili 8 mužov do radov, ktorí sa mu-
seli chytiť pod pazuchy. Po stranách istili kolónu 
stráže s odistenými samopalmi. Bol koniec mar-
ca, mrzlo a cesta v neľudských podmienkach tr-
vala 9 dní. Stravu dostávali raz denne. Obvykle 
varechu bôbu alebo fazule. Veľa bolo takých, kto-
rí nádobu nemali. Mali na výber. Nejesť, alebo si 
dať dávku vykydnúť do rúk. Vždy ráno ich suro-
vo sčítavali. Mnoho ich cestu neprežilo. Po devia-
tich dňoch tejto strastiplnej cesty dorazili do Ala-
giru, odkiaľ ich v noci pešo eskortovali asi 35 km 
dlhou cestou do Nuzalu. Mnohí padali nevládni 
pozdĺž cesty, keď im organizmus zlyhal. Potom 
prišlo nákladné auto, ktoré pozbieralo nevlád-
nych. Po strastiplnom nočnom putovaní dorazili 
do tábora. Ubytovali ich v drevených barakoch, 
v ktorých spali na holých doskách, bez prikrýv-
ky. Topánky si dávali pod hlavu miesto vankú-
ša. V stráženom, plotom ohraničenom tábore ich 
bolo počas roka okolo 2000 väzňov. V tábore bola 
nedostatočná hygiena (vši, ploštice), veľmi úbohá 
strava, ktorá nemohla dať chlapom silu pre ťažkú 
prácu v bani. Rozdelili ich do skupín. Časť praco-
vala v bani, časť na povrchu. 

Imrich Gallík mal v tom nešťastí aj trochu 
šťastia; tým bolo jeho stolárske remeslo, kto-
ré ovládal už vtedy na vysokej úrovni. Bol pri-
delený na výstavbu ďalšieho pracovného tábora 
v Zgite, kde stavali drevené baraky. Práce muse-
li byť prerušené pre vypuknutie týfusu a ruže. 
Denne tu zomieralo veľa mužov. Pochovávali ich 
do masových hrobov, ktoré boli označené len vä-
zenským číslom na tabuľke. V tom čase zahynu-
lo okolo 600 väzňov. Preto v tábore vyhlásili ka-
ranténu, ktorá trvala len 14 dní. Stravovanie sa 
potom na čas zlepšilo a ku kašovitej polievke im 
dali 300 g chleba. Vtedy sa obedovalo až po 18. ho-
dine. Po troch strastiplných rokoch ich rozdelili 
do transportov tak, že prví odchádzali beznádej-
ne chorí. Báli sa uveriť, že skutočne pôjdu domov. 
Imrich Gallík odišiel s posledným transportom 
a domov prišiel tesne pred Vianocami 1948.

Oskár Szabó (nar. 16. 4. 1911) bol odvleče-
ný 31. januára 1945 a vrátil sa vo februári 1949. 
Láger Donbas, ťažká práca v baniach, neľudské 
zaobchádzanie, infekčné choroby, smrť z podvý-
živy a vysilenia. Szabó utrpel v bani úraz na oku 
a hrozilo mu oslepnutie aj na druhé oko. Spolu-
väzeň, japonský lekár mu zachránil oči. Augus-
tína Regeca (nar. 11. 5. 1910) zavraždili 5. mája 
1945 v Rusku. Jeho pobyt v lágri Luzal mal krát-
ke trvanie. Ako spomína krajan a svedok Gallík, 
5. mája 1945, dva mesiace po zaistení, bol vo veku 

35 rokov zastrelený. Chcel si zavesiť mokrú koše-
ľu na slnko, a preto ho vojak ČA zastrelil. Doma 
nechal mladú manželku, ich spoločný život tr-
val len 5 mesiacov. Pravdu sa dozvedela až od 
svedkov po návrate domov. Rudolf Schlesinger 
(nar. 1907 v Strážkach) bol odvlečený 12. marca 
1945. Po prepustení strávil zvyšok života v Ne-
mecku. Juraja Schlesingera (nar. 1910 v Stráž-
kach) odvliekli 11. marca 1945. Zomrel a pocho-
vali ho v Rusku. Tieto tragické udalosti sa určite 
stanú predmetom záujmu historického bádania. 

V rokoch 1948 – 1950 komunisti likvidovali 
rehole. Preto museli odísť aj rehoľníčky zo Strá-
žok. Po nich nasledovali kňazi. V kostole nastalo 
ticho, nemal kto nahradiť organistku. Vtedy len 
19-ročný obyvateľ dediny Emil Pudziš sa ponú-
kol vtedajšiemu kňazovi Štefanovi Vaverčákovi, 
že by sa chcel naučiť hrať na organe. 6. septembra 
1950 s chlapcom z dediny, s ktorým nacvičoval 
liturgické piesne, si všimli v kostole neznámeho 
kľačiaceho chlapa. Ten požiadal Emila Pudziša, 
aby ho odviedol na faru do Spišskej Belej. Na veľ-
ké naliehanie sa mužovi podvolil. O dva dni bol 
Emil Pudziš zatknutý. Obvinili ho z protištátnej 
činnosti. Človek, ktorého odprevadil na faru, bol 
podľa vyjadrenia štátnej bezpečnosti špión. Emi-
la Pudziša odsúdili. Trest si odpracoval v najťaž-
ších podmienkach Jáchymovských baní pod čís-
lom 016532. Prepustili ho 29. januára 1954.

Formovanie nových politických síl  
a každodenný život dediny 

Po oslobodení sovietskymi vojskami nastali 
významné zmeny v politickom, ekonomickom 
i spoločenskom živote. Kvôli prevzatiu politickej 
a hospodárskej moci vznikli národné výbory, 
ktoré sa snažili o konsolidáciu života v obciach. 
Dňa 26. mája 1946 sa konali prvé povojnové voľ-
by do ústavodarného Národného zhromažde-
nia. Volebné právo mali obyvatelia slovenskej, 
českej a inej slovanskej národnosti od 18 rokov. 
Nemci a Maďari k voľbám pristúpiť nemohli. 
V Strážkach boli tieto výsledky: komunisti zís-
kali 87 hlasov, Demokratická strana 29, Strana 
slobody 3 hlasy, spolu 119 hlasov. Rok 1948 bol 
poznamenaný definitívnym uchopením moci 
komunistami. Národný front sa stal nástrojom 
jej legitimity. Jeho súčasťou sa stali odbory a spo-
ločenské organizácie, kde si komunisti zabezpe-
čili vedúce postavenie. Voľbami 30. mája 1948 sa 
začalo obdobie degradácie volebného aktu. Volič 
bol zbavený slobodného výberu a rozhodova-
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nia. Voľby sa stali na ďalších 40 rokov symbolom 
neslobody a diktatúry. Strach a apatia občanov 
im v tom bola vynikajúcou podporou. Vývoj po-
litickej situácie a pritvrdzovanie komunistickej 
diktatúry aj formou zatvárania v 50. rokoch boli 
jasným a nesporným dôkazom tejto stratégie. 

Ešte v marci 1948 (6. – 13. marca) sa uskutoč-
nili prvé misie v obci Strážky. Viedli ich pátri 
Dominik Novotný a Alojz Kalafut. Svojimi káz-
ňami povzbudzovali tunajších veriacich. Táto 
duchovná obnova mala veľký vplyv na zmier-
nenie napätia medzi ľuďmi. 21. – 24. apríla 1949 
bol zaznamenaný určitý pokus o obnovu misií, 
avšak už neúspešne. Hospodárska situácia sa 
od skončenia vojny zhoršovala. V júni 1948 bola 
predávaná konfiškovaná pôda za 10 % z pôvod-
nej ceny. Každý roľník súčasne dostal výmer na 
odovzdanie mlieka, mäsa, obilia, zemiakov a va-
jec pre verejné zásobovanie. V týchto ťažkých 
povojnových časoch bolo neraz temer nemožné 
nasýtiť vlastnú rodinu, a tak povinnosť „kon-
tingentu“ sa stala veľkým bremenom. Potreba 
každodenného chleba a jednoduchý rytmus ži-
vota dediny si napriek politickým víchrom žia-
dal svoje. Ročné obdobia sa našťastie nepýtali 
na majetkovoprávne a vlastnícke vzťahy. Slnko 
vyšlo, snehy zmizli a bolo treba orať a siať. Tak 
už akosi prirodzene tí, ktorí mali k poľnohospo-
dárstvu najbližšie, zaujali miesta po rodákoch 
a začali plniť príkazy prírody. Mnohí svojou 
statočnou prácou dokázali uchovať kontinuitu 
a natrvalo udržať charakter života v obci.

MNV Strážky – práca s občanmi  
a pre občanov7 

Stav obyvateľstva v Strážkach máme dokumen-
tovaný rokom 1961, keď tu bolo 526 obyvateľov. 
Do tohto počtu boli zahrnutí aj občania bývajú-
ci v osade školského majetku SPTŠ, pričom spo-
menutá časť patrila pod mesto Kežmarok. Prob-
lém hraníc katastra obce Strážky, vo vzťahu ku 
Kežmarku a Spišskej Belej, sa objavoval v tom-
to období viackrát. 4. januára 1968 sa na MNV 
v Strážkach zišli na porade o usporiadaní poli-
tických hraníc medzi obcou Strážky a susedia-
cimi mestami predsedovia národných výborov. 
Už vtedy navrhli riešenie tohto stavu zlúčením 
obce Strážky s mestom Spišská Belá. 

V nasledujúcich rokoch bol tento stav obyva-
teľov: v r. 1964 – 422 obyvateľov; v r. 1965 – 456 
obyvateľov, z toho deti 0 – 5 rokov 59, 6 – 9 rokov 
42, 10 – 14 rokov 64, 219 mužov, 237 žien, z toho 
pracovne aktívnych 217, z toho mužov 11 a žien 
100. V r. 1967 – 450 obyvateľov, z toho robotníkov 
200, pracujúcich v poľnohospodárstve 15 a inte-
ligencie 8. V r. 1968 tu žilo 467 obyvateľov.

Napriek už spomenutým udalostiam vede-
nie obce malo plné ruky práce. Na čele MNV od 
r. 1945 boli: predseda Gregor Gallík (od 1. febru-
ára 1945 do konca apríla 1945), Pavel Pásnik 
(od konca apríla 1945 do 25. júna 1947), Teodor 
Kňazovický (od 25. júna 1947 do februára 1948). 
Predsedom akčného výboru sa stal Ján Želonka 
(od februára 1948 do mája 1954). Od mája 1954 
do júna 1960 sa stal opäť predsedom Teodor 
Kňazovický a tajomníkom Erich Majkrák. V jú-
ni 1960 funkciu predsedu prevzal Jozef Koneč-
ný, podpredsedu Jakub Dvorožňák a tajomníka 
Juraj Krajňák. Tí boli vo funkciách až do júna 
1964, keď sa predsedom stal Gregor Gallík, pod-
predsedom Jakub Dvorožňák a tajomníkom Jo-
zef Židek. Vo voľbách 1968 získali funkcie: pred-
seda Gregor Gallík, tajomník Jozef Židek, ktorý 
v r. 1970 zomrel a na jeho miesto nastúpil Jakub 
Dvorožňák. Títo funkcionári spravovali obec až 
do r. 1972, keď bola zlúčená so Spišskou Belou. 
Ako administratívna pracovníčka na úrade naj-
dlhšie pracovala Emília Dvorožňáková.

Ako najproduktívnejšie sa pre obec javí vo-
lebné obdobie 1964 – 1968. Vtedy sa realizovala 
aj jediná akcia Z a iné opravy a úpravy. V roku 
1964 bola v akcii Z realizovaná výstavba kana-
lizácie v dĺžke cca 200 m na dnešnej Ulici Ladi-
slava Mednyánszkeho pod úrovňou chodníka. 
Hodnota tejto akcie bola 60 000 Sk. Kanalizácia 
však pre zlú konfiguráciu terénu mohla riešiť len 
domy na strane kostola a cintorína. Nedovoľovala 
napojiť na vybudované potrubie aj domy z druhej 
strany cesty. Následne bol urobený aj nový chod-
ník. V r. 1965 sa z prostriedkov ONV Poprad vy-
konala generálna oprava starej cesty v hodnote 
118 000 Sk. V r. 1966 sa urobilo oplotenie cintorí-
na, oprava cesty na cintorín, regulácia časti Čier-
neho potoka, chodník okolo požiarnej zbrojni-
ce. Obecný rozhlas bol v obci zavedený v r. 1959, 
mal 9 reproduktorov. Hospodárskou zmluvou zo 
7. septembra 1961 sa verejné osvetlenie dalo do 
údržby energetickým závodom. V r. 1962 bol za-
vedený telefón do Požiarnej zbrojnice, pričom sa 
napájal už od existujúcej verejnej hovorne. 

Národné výbory mali veľmi široké kompe-
tencie a často organizovali a riadili celý život 
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v obci od spoločenskej zábavy až po povinné do-
dávky mlieka, masla, vajec a mäsa. Plniť povin-
né dodávky bolo pre súkromne hospodáriacich 
roľníkov veľmi ťažké, a preto sa často nahrádza-
li aj inými produktmi. Zabiť vlastnú z vlastných 
zdrojov vychovanú ošípanú vôbec nebolo jed-
noduché. Prípravy na ňu sa mohli začať až po 
zaplatení poplatku za povolenie zabíjačky, kto-

a umožniť novému majiteľovi príkladne sa o ňu 
postarať. 

Rada MNV sa priebehu rokov mnohokrát 
zaoberala alarmujúcim stavom kaštieľa v Stráž-
kach. Už v r. 1964 riešila opravu strechy eterni-
tovou krytinou z majetku MNV. Havarijný stav 
budovy viedol k prijatiu uznesenia z 11. decem-
bra 1964, keď sa rada zaoberala opravou zvoni-

8  ŠA LE, pobočka Poprad: MNV Strážky 1950 – 1972.

rý bol v Strážkach 20 a neskôr 25 Kčs. Slanina 
však bola bez kože. Tá sa musela odovzdávať na 
spracovanie pre štátnu potrebu. Rada MNV sa 
zaoberala riešením nedostatkov v zásobovaní, 
ktorých bolo v tom čase neúrekom. Mäso a vý-
robky z mäsa boli privážané do obce len raz týž-
denne v nie dostatočnom množstve a často ani 
nie v požadovanej kvalite. Občania neboli spo-
kojní s kvalitou chleba dovážaného z pekární vo 
Svite a dožadovali sa dodávok chleba z pekárne 
v Spišskej Belej. Neúspešne. Nariadenia sa plnili 
tak, ako boli dané zhora.

Dňa 28. júna 1958 postihla Strážky veľká po-
vodeň. Po prudkých letných búrkach vo Vyso-
kých Tatrách stúpla hladina Čierneho potoka 
tak, že došlo k deštrukcii niekoľkých domov 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. Prednú časť 
domu Jozefa Alexyho voda odniesla.

Budovu potravného družstva užívala Jedno-
ta, pričom sa v budove nachádzali pohostinstvo 
a predajňa potravín. Pre časté problémy, ktoré 
súviseli hlavne s údržbou budovy, sa rada MNV 
6. februára 1964 rozhodla odovzdať budovu 
do bezplatného nájmu Jednote ĽSD v Poprade. 
Toto rozhodnutie malo vyriešiť bezprávny stav 

ce a kaštieľa. Členovia konštatovali, že podporu 
u zainteresovaných nenašli, a preto prijali uzne-
senie tohto znenia: „Rada MNV vyzve p. Jiráska, 
aby odfotil zvonicu a kaštieľ, ktorú fotografiu zašleme 
do úradov a na uverejnenie s poznámkou, že pamiat-
ky v Strážkach volajú SOS. Možnože touto cestou sa 
podarí nájsť patričný úrad, ktorý by sa ujal opravy.“8 
Želanie strážťanských poslancov bolo vypoču-
té a už v r. 1970 prebiehala čulá korešponden-
cia medzi MNV Strážky a Slovenskou národnou 
galériou v Bratislave, ktorá riešila prípravu ge-
nerálnej rekonštrukcie kaštieľa.

Aj v sociálnej oblasti národný výbor riešil 
otázku pomoci a podpory občanom, ktorí boli 
na to odkázaní. Takýmto spôsobom pravidelne 
každoročne riešil aj finančnú pomoc pre majiteľ-
ku kaštieľa M. Czóbelovú. V kaštieli už od ucho-
penia politickej moci komunistami bývali rodi-
ny, ktoré si takto riešili ťažkú životnú situáciu. 
Zväčša to boli rodiny, ktoré nemali vlastný dom 
či byt. Vždy sa tak dialo so súhlasom MNV, pri-

Mlátenie obilia na JRD 
Strážky. Archív Mestské-
ho úradu v Spišskej Belej
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čom ten svoj súhlas podmieňoval súhlasom ma-
jiteľky kaštieľa. 

V r. 1970 v kaštieli bývali títo nájomníci: Má-
ria a Helena Hovákové (od r. 1948, 1 izba); An-
ton, Mária, Ján, Vladimír a Mária Bílenovci (od r. 
1959, 1 izba); Anna Kapolková (od r. 1948, 1 izba); 
Gejza, Justína, Juraj, Karol, Žofia a Daniel Neu-
pauerovci (od r. 1964, 1 izba); Ján, Júlia a Jozef 
Lechovci (od r. 1964, 1 izba); Margita Czóbelová 
(od r. 1891, majiteľka kaštieľa).

Jednotné roľnícke družstvo

V r. 1949 vznikol prípravný výbor pre založenie 
poľnohospodárskeho družstva. Rok 1950 mož-
no považovať za rok vzniku družstva. Vzniklo 
jednotné roľnícke družstvo III. typu s majetkom 
263 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej 186 
ha, 11 ks kráv a 8 ks mladého dobytka, 6 koní a 7 
ošípaných. Počet členov 64, z toho aktívnych 18. 
Dlhoročným predsedom JRD bol Gregor Gallík. 
V r. 1961 malo JRD v majetku 6 kusov traktorov, 
z toho 4 po generálnej oprave, jeden nový a 1 po 
bežnej oprave, 1 silážny kombajn, jeden zemia-
kový kombajn, vyorávač (čert) 1 kus, rozmetadlá 
umelých hnojív 2 kusy, sejačky 3 kusy, triedič ze-
miakov 1 kus. Pri družstve pracovala aj pridru-
žená výroba. Často však sa zo strany okresných 
orgánov vyčítalo, že zamestnávali „kulakov“. 
Fakt, že JRD si viedlo dobre, dokumentuje zhod-
notenie plnenia dodávok za 1. polrok 1961. 

JRD

Produkt Plán Plnenie %
Mäso celkovo 13 730 kg 12 352 kg  89%
Hydina  4 600 kg  2 033 kg  44,2 %
Ošípané  9 130 kg  10 319 kg 113%
Mlieko  26 770 l  18 512 l  69,1%
Vajcia  63 750 ks  24 515 ks  38%

Súkromný sektor

Produkt Plán Plnenie %
Mäso celkovo 710 kg 104 kg 14,6%
Hydina 430 kg  0 kg  0 %
Ošípané 280 kg  91 kg 32,5%
Mlieko 500 l 1 150  l 230%
Vajcia 734 ks 3 640  l 496%

Správu podal Juraj Krajňák, tajomník MNV, 
na zasadnutí rady MNV 5. 8. 1961 v Strážkach. 
Napriek pomerne dobrému hospodáreniu, ktoré 
uvádzame v tabuľkách nižšie, na tlak nadriade-
ných orgánov družstvo v r. 1962 muselo prestať 
pracovať. Jedným z dôvodov bol rozvoj školské-
ho majetku SPTŠ.

Súkromne hospodáriaci roľníci mali problé-
my s dodávkami mäsa, no ich dodávky mlieka 
a vajec niekoľkonásobne prevýšili aj JRD.9

Vzdelávanie detí 

Štátna ľudová škola sídlila v budove pôvodnej 
nemeckej školy pri kostole, pričom tu sa nachá-
dzala len jedna trieda. Druhá trieda sa nachá-
dzala v priestoroch slovenskej školy. Do r. 1961 
pôsobil ako učiteľ v Strážkach Ľudovít Varečka. 
Do povojnovej histórie školstva v Strážkach sa 
ako učitelia významne zapísali manželia Peter 
Purdeš s manželkou Žofiou, rodenou Pisarčíko-
vou. Žiaci boli rozdelení do dvoch tried – po jed-
nej v už spomínaných dvoch budovách. Žiakov 
1., 2. a 3. ročníka učila Žofia Purdešová a 4. a 5. 
ročník vyučoval Peter Purdeš. Učiteľské povin-
nosti v týchto podmienkach boli veľmi ťažké 
a vyžadovali si obrovskú lásku a nadšenie pre 
učiteľské poslanie. Manželia Purdešovci vyko-
návali svoju prácu s obrovským nasadením. 

Divadelné predstavenia sa konali 2 – 3-krát 
ročne. Učiteľ Purdeš bol režisér, dramaturg, scé-
nický a kostýmový výtvarník i šepkár v jednej 
osobe. Manželia spoločne viedli aj folklórny sú-
bor Goralík. Deti boli už vtedy odeté v krojoch, 
pričom peniaze na nákup textílií na kroje si za-
robili na vstupnom z divadelných predstavení 
uvedených v dedine, ale i na turné v okolí. V šk. 
roku 1961/1962 bola prijatá organizačná zmena 
a 5. ročník bol pričlenený do Spišskej Belej. V ško-
le v Strážkach zostávali manželia Purdešovci. 

V šk. roku 1960/1961 sa tu vzdelávalo 104 žia-
kov; 1961/1962 68 žiakov; 1962/1963 67 žiakov; 
1964/1965 57 žiakov a v r. 1966/1967 52 žiakov. 
V archívnych fondoch sa nenašiel doklad o roku 
celkového presunu školy do Spišskej Belej. Po-
sledným riaditeľom bol Andrej Nedorostek. 

Podmienky pre prácu učiteľa i pomocnej 
sily – kuchárky v materskej škole boli dosť ťaž-
ké, a to aj napriek tomu, že materská škola sídli-
la v budove bývalej slovenskej školy, postavenej 
počas druhej svetovej vojny. Vodovod ešte nee-
xistoval, a tak vodu na varenie, hygienu a upra-
tovanie museli nosiť zo studne. V roku 1961 ako 9  ŠA LE, pobočka Poprad: MNV Strážky 1950 – 1972.



398 Strážky od roku 1919 do súčasnosti

riaditeľka materskej školy pracovala Elena Šol-
týsová a kuchárkou bola Bekešová. Od r. 1962 tu 
ako učiteľka a riaditeľka v jednej osobe pracova-
la Bešenyová. Priestory na vyučovanie v ľudovej 
škole i materskej škole v 60. rokoch boli nedosta-
čujúce a hrozila dvojsmennosť. Jedným z rieše-
ní tejto situácie bol presun žiakov 5. ročníka do 
Spišskej Belej. Dvojsmennosť vyučovania však 
hrozila naďalej. Preto školskozdravotná komi-
sia na svojom zasadnutí 13. novembra 1961 po-
dala návrh, aby sa z bytu na 1. poschodí mater-
skej školy, ktorý užíval už bývalý učiteľ Ľudovít 
Varečka, zriadila 2. trieda na vyučovanie žiakov. 
Materskú školu pravidelne navštevovali aj deti 
mladšie ako 3 roky. Všeobecne boli prijímané 
deti vo veku od 2 rokov, pričom často tvorili aj 
1/3 celkového počtu detí. V šk. roku 1961/1962 
bolo zapísaných 36 detí. Z tohto počtu prichá-
dzalo do škôlky 28 – 30 detí. Pracovný čas bol 
od 7.00 – 18.00 hod. Deti dostávali stravu 3-krát 
denne. 

Spolková a kultúrna činnosť

Veľký význam v kultúrno-osvetovej činnosti 
mala obecná knižnica. Funkciu knihovníčky vy-
konávala Žofia Purdešová. Knižnica sa nachá-
dzala v budove MNV, v samostatnej miestnos-
ti, bez vykurovania. V r. 1962 mala 101 čitateľov 
a 864 kníh. V r. 1964 mala 93 čitateľov, z toho detí 
do 15 rokov 65, 896 kníh a 1008 výpožičiek.

V budove potravného družstva sa nachádza-
la osvetová beseda a kino. Správcom osvetovej 
besedy bol Peter Purdeš. V sále sa konali všetky 
veselé i smutné udalosti (napr. kary) v dedine. 
Prebiehali tu nácviky i premiéry divadelných 
predstavení. V dedine boli aktívni i dospe-
lí ochotníci, ktorí hrali množstvo divadelných 
predstavení.

Autorkou kulís na jedno z predstavení s po-
hľadom na Vysoké Tatry bola grófka Margita 
Czóbelová. Peter Purdeš ju požiadal o pomoc 
a využil spôsob jej takto dôstojne a nevtieravo 
finančne vypomôcť, lebo bezdôvodne by penia-
ze neprijala. V kine sa premietalo 2-krát týžden-
ne a premietačom bol Peter Purdeš.

V obci veľmi aktívne pracoval požiarny zbor. 
Okrem svojich činností súvisiacich s požiarnou 
prevenciou a prípravou na hasenie požiarov sa 
výrazne podieľal na spoločenskom dianí v ob-
ci. Organizoval spoločenské podujatia a zábavy. 
Požiarnici vlastnili 1 motorové vozidlo a 1 moto-
rovú striekačku.

V obci pracoval aj Zväz žien, ktorý sa podie-
ľal na organizácii rôznych vzdelávacích kurzov 
a dával praktické podnety pre prácu kompetent-
ných úradníkov MNV. Podobne aktívnu činnosť 
vyvíjal aj Červený kríž, ktorý pomáhal pri orga-
nizovaní dobrovoľných darcov krvi. V rámci te-
lovýchovnej jednoty najaktívnejšie pracoval fut-
balový oddiel a aktívny tu bol aj Zväzarm.

V obci nesídlil lekár. Občania v prípade po-
treby vyhľadávali pomoc u obvodného lekára 
v Spišskej Belej.

Kaštieľ Strážky – Galéria Ladislava  
Mednyánszkeho (Medňanského)  
v správe Slovenskej národnej galérie

Vývoj a udalosti od prevzatia pozostalosti  
do dnešných dní

Po smrti poslednej majiteľky kaštieľa v rokoch 
1972 – 1976 kaštieľ spravoval Mestský národný 
výbor v Spišskej Belej. V tom čase bol urobený 
základný súpis pozostalosti a riešili sa men-
šie opravy strechy. Z tohto obdobia sa spomína 
ohromujúci nález nezarámovaných olejových 
malieb Ladislava Medňanského. Obrazy našli ro-
botníci prevádzkarne mesta pri prácach na pôj-
de kaštieľa. V meste sa povrávalo, že robotníci sa 
nájdené obrazy pokúšali predať v obchode alebo 
ich vymeniť za niečo „na zohriatie“. Našťastie sa 
uvedomelým miestnym funkcionárom podarilo 
zachrániť niekoľko desiatok Medňanského obra-
zov, ktoré na pôjde kaštieľa ešte pred prechodom 
frontu dala zamurovať barónka Margita Czóbe-
lová.. Svoje tajomstvo a dôvod, prečo ich už po-
tom nikdy nespomenula a ani nedala zo skrýše 
po vojne vybrať, si však zobrala do hrobu. 

V r. 1976 objekt i mobiliár prebrala Slovenská 
národná galéria v Bratislave. Príprava obnovy 
pamiatky prebiehala vo viacerých rovinách: pro-
jektová príprava a rekonštrukcia objektu, rešta-
urovanie diel v reštaurátorských ateliéroch SNG 
v Bratislave a reštaurovanie nábytku v dielňach 
Zámku Zvolen. Kolaudácia kaštieľa a jeho sprí-
stupnenie verejnosti bolo pôvodne plánované 
ešte na roky 1988 – 1989. Nedodržanie pôvodné-
ho termínu spôsobila deštrukcia drevených par-
ketových podláh drevokaznými hubami. Odbe-
ratelia (SNG) mali vážne podozrenie, že tento 
stav bol zapríčinený dodávateľom, ktorý porušil 
technológie. Parkety totiž boli uložené do dopo-
siaľ nevykurovaného objektu, ktorého pieskov-
cové murivá boli nasiaknuté vlhkosťou. SNG 
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preto podala podnet na arbitráž, ktorú v r. 1989 
vyhrala. Pamiatkostav Žilina, generálny dodá-
vateľ stavby, musel na vlastné náklady uložiť 
nové podlahy a vykonať komplexné ošetrenie 
murív proti drevokazným hubám. Všetky tech-
nológie boli dôkladne kontrolované odborníkom 
na výskyt drevokazných húb v historických ob-
jektoch, ktorého vyhľadala SNG v snahe vyhnúť 
sa ďalšej nezodpovednosti. V tejto fáze bolo nut-
né úplne vylúčiť riziko možného napadnutia 
obrazov a nábytku. Cieľom komplexnej rekon-
štrukcie kaštieľa a parku bolo pripraviť dôstojný 
a bezpečný stánok prezentácie tvorby Ladislava 
Medňanského i jeho netere Margity Czóbelovej, 
ako aj vzácnej historickej knižnice, bohatej rodo-
vej portrétnej galérie a historického nábytku.

19. mája 1991 kaštieľ v Strážkach sprístupnili 
verejnosti. Návštevník tu nachádza široké spek-
trum prezentácie dvoch štýlov pozývajúcich vo 
vzácnej symbióze do múzea i galérie. Prezentácia 
zbierkového fondu bola riešená pre galérie dosť 
netradične. Keďže pozostalosť obsahovala histo-
rický nábytok, interiérové predmety a artefakty 
z oblasti umeleckých remesiel, odborní pracov-
níci galérie sa rozhodli pre prezentáciu kombi-
náciou muzeálno-galerijného štýlu. Výsledná 
podoba evokuje charakter obytných priestorov 
šľachtického sídla. Expozícia historického portré-
tu 17. – 19. st. dokumentuje vývin portrétnej tvor-
by od renesancie po romantizmus 19. storočia. 
Vzácna humanistická knižnica vydala svedec-
tvo o bohatej histórii kaštieľa i o intelektuálnom 
zameraní rodiny v minulých storočiach. Galéria 
Ladislava Mednyánszkeho je výberom z rozsiah-
leho súboru diel maliara pochádzajúcich predo-
všetkým z raného obdobia jeho tvorby.

Kultúrne podujatia v kaštieli

Od prvých chvíľ sprístupnenia expozícií verej-
nosti mali zamestnanci kaštieľa silnú ambíciu 
vstúpiť do povedomia kultúrnej verejnosti aj 
doma v regióne. Pre spropagovanie novootvo-
reného objektu pripravili dlhodobú koncepciu 
osvetovej práce s občanom. Finančné a ani per-
sonálne možnosti zo strany SNG pre tieto pod-
ujatia neboli žiadne, preto sa organizátori roz-
hodli osloviť sponzorov. V r. 1992 bol program 
realizovaný v spolupráci s Okresným osveto-
vým strediskom v Poprade. Niekoľkokrát fi-
nančne prispelo aj mesto Spišská Belá a fond 
kultúry Pro Slovakia. Kultúrny program nasle-
dujúcich rokov dokumentoval úspešnosť nad-

šených organizátorov. 13. septembra 1992 sa 
uskutočnilo otvorenie 1. ročníka Kaštieľnych 
hier v Strážkach s týmto programom: Slávnost-
né otvorenie; sprievod kočov a koní (účinkova-
li Colegium TLT Levoča a herec Ondro Spišák); 
Divadlo Teatro Tatro s predstavením Tatranské 
povesti, bábkové divadlo v podaní sólobábkara 
Tomáša Platzkého z Košíc; ukážky starého soko-
liarskeho majstrovstva (sokoliari z Bojníc); kon-
cert vážnej hudby (účinkovalo dámske komorné 
trio SYLVIA z Popradu); divadelný súbor MA-
TICA z Matejoviec s divadlom Skrotenie čertice 
od W. Shakespeara. V pozdrave hostí účinkova-
li Skupina historického šermu BOJNÍK z Boj-
níc a súbor country tancov ROZÁLIA z Banskej 
Bystrice. 

11. – 12. septembra 1993 v 2. ročníku vystúpi-
li: Divadlo Teatro Tatro s hrou T. T. Tolkiena Pán 
prsteňov, Divadlo Prak Bratislava s rozprávkou 
Alfa Proysena Ženička malá ako čajová lyžička. 
Na záver vystúpili žiaci konzervatória v Brati-
slave s muzikálom podľa hry B. Thomasa Char-
leyho teta.

3. ročník sa uskutočnil 25. – 26. júna 1994. Od-
znel koncert pod názvom Blízke stretnutia, na 
ktorom vystúpil huslista Peter Michalica (kla-
vírny sprievod Tomáš Gaál). Predstavilo sa aj di-
vadlo Teatro Tatro. Detské popoludnie sa nieslo 
v duchu rozprávok, a to zásluhou divadelného 
súboru BURATINO zo ZŠ Matejovce a Štefa-
na Slezáka v zábavnom programe, v ktorom sa 
hercami stali aj deti. Hlavný program sa niesol 
v duchu hesla SIBI ET AMICIS – SEBE A PRIA-
TEĽOM. Tu vystúpil klub historického šermu 
FLAUROS s ukážkami starých bojových umení, 
Strašidlá z Vaďoviec ocenené na festivale v Boj-
niciach a Divadlo SMOČEK. 

23. – 25. júna 1995 bola v rámci 4. ročníka 
otvorená výstava INSITA 95 – výber slovenskej 
kolekcie, na ktorej predstavili diela Štefana Sivá-
ňa (1906 – 1995) a Ondreja Šteberla (1897 – 1977). 
Potom vystúpili: divadlo Teatro Tatro, Divadlo 
Jonáša Záborského v Prešove. Spevácky zbor pri 
ZŠ pre nevidiacich v Levoči vystúpil v programe 
Kaštieľ deťom – maľovaný detský svet. V rám-
ci podujatia bola otvorená súťaž detskej maľby 
Maľujme si zámky. Ďalším predstavením boli 
Rapotačky – ľudové rozprávky o tom, ako va-
lach k veľkému šťastiu prišiel v podaní Štátneho 
bábkového divadla v Nitre a vystúpenie Zuzany 
Homolovej v programe Balady a piesne

V roku 1996, 24. – 25. augusta a 1. septembra, 
vystúpilo divadlo Teatro Tatro, Bábkové divadlo 
Nitra a Radošinské naivné divadlo.
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V programe 13. – 15. júna 1997 sa uskutočnila 
vernisáž Exteriérová expozícia plastík 20. storo-
čia (komisárka Zora Rusinová). Okrem toho vy-
stúpila skupina historického šermu FLAUROS 
a uskutočnilo sa divadelné predstavenie hry 
Christiane Giudicelliovej Nezúfaj, stádočko...! 
– s herečkami A. Gáborovou a V. Strniskovou. 
Detský úsmevný deň sprevádzalo Bábkové di-
vadlo v Košiciach hrou Libuše Lopejskej Koz-
liatka a vlk. Vystúpilo aj Teatro Pimprlo zo Žili-
ny a Bábkové divadlo z Nitry.

12. – 14. júna 1998 sa v kaštieli v rámci hier 
premietal film Muž, ktorý luže, natočený v 60. 
rokoch 20. storočia v interiéroch a exteriéroch 
kaštieľa v Strážkach, Spišskej Sobote a okolí. 
Bola odohraná aj monodráma Viery Strniskovej 
Pre bláznivú Pavlínu a divadelné predstavenie 
Dieťa tej druhej. Deti rozveselil známy Majster 
N. Na záver divadlo Teatro Tatro.

Dosiaľ posledné hry sa uskutočnili 27. – 29. 
augusta 1999. Otvoril ich koncert vážnej hud-
by KECSKÉS ENSEMBLE z Maďarska. Divadlo 
Teatro Tatro uviedlo hru Bianka Braselli, žena 
s dvoma hlavami. Známi moderátori televízie 
Markíza v relácii Kakao Kakaovníci I. Adamec 
a M. Vanek sa postarali o zábavný program pre 
deti. Zaujímavým bolo predstavenie Farbičkovo, 
ktoré zahrali deti zo Združenia na pomoc teles-
ne a mentálne postihnutým ľuďom v Kežmarku. 
Skupina historického šermu Rád sv. Michala zo 
Starej Ľubovne pripravil okrem iného aj súťaže 
pre deti. 

Príprava, organizačné a finančné zabezpeče-
nie náročných programov si vyžiadalo nemalú 
energiu a obetavosť od organizátorov. Pre kaž-
dý ročník musel byť pripravený aj variant pre 
zlé počasie. Exteriér i interiér musel byť pripra-
vený vždy duplicitne. Organizačný tím tvorili: 
Mgr. Mária Šelepová – správkyňa kaštieľa, Má-
ria Kovalčíková – lektorka (2 ročníky) a Bc. Da-
niela Sochová-Kostková – lektorka. Také nároč-
né podujatia s účasťou niekoľkých stoviek ľudí 
bolo možné pripraviť len vďaka finančnej po-
moci sponzorov, práci všetkých zamestnancov 
kaštieľa a kladnej odozve desiatok ďalších oslo-
vených subjektov. 

V Strážkach bola v minulosti živá tradícia 
Anna bálov, preto sa organizátori rozhodli kráčať 
aj touto cestou. Výsledkom desiatich rokov tejto 
osvetovej práce bol kaštieľ v popredí povedomia 
verejnosti, čo dokumentuje aj bohatá návštevnosť. 
Úsilie organizátorov splnilo svoj cieľ i poslanie 
a nastal čas rozvíjať aktivity, ktoré by vhodnejšie 
korešpondovali so zameraním inštitúcie.

Kaštieľ a park začali ožívať umelcami z ra-
dov študentov i majstrov s maliarskymi paleta-
mi. Vznikala vynikajúca spolupráca s univerzi-
tami v Prešove, Banskej Bystrici i Ružomberku. 
V poslednom období sa pravidelnými návštev-
níkmi kaštieľa stali deti materských škôl a žiaci 
základných škôl zo širokého okolia. Zúčastňova-
li sa tvorivých dielní a animačných programov 
pripravovaných pre špeciálne vekové skupiny 
s pestrou ponukou výberu tém. 

Strážky vstúpili do kultúrneho povedomia 
aj na prelome tisícročí. V roku 2002 si obyvate-
lia a pracovníci SNG pripomenuli 150. výročie 
narodenia Ladislava Medňanského. Snaha zain-
teresovaných pripraviť dôstojnú oslavu výročia 
mala viac rozmerov. Pretože v roku 2000 SNG 
kúpila 17 kresieb a 64 malieb umelca, túto akvi-
zíciu chceli jej pracovníci prezentovať reinštalá-
ciou galérie. 

Akademická sochárka Rozália Darázsová 
zhotovila pamätnú tabuľu na pamiatku 150. vý-
ročia narodenia umelca. V pláne podujatí pre 
slávnostné výročie bolo aj vydanie poštovej 
známky s dielom Ladislava Medňanského. Prí-
prava sa uskutočnila, no technické problémy 
boli príčinou preloženia tejto slávnosti na rok 
2003.

Poštová známka v prevedení akademického 
maliara Františka Horniaka s dielom Ladisla-
va Medňanského Potok za humnami bola ocene-
ná medzinárodnou filatelistickou organizáciou 
WIPA ako najkrajšia známka na svete na rok 
2003. Vyhlasovateľ súťaže WIPA (Wiener Inter-
nationale Postwertzeichen Ausstellung) je me-
dzinárodné združenie filatelistov vo Viedni. 
Vzniklo v r. 1933 pod záštitou Medzinárodnej 
filatelistickej federácie (FIP). Každoročne hod-
notí národnú známkovú produkciu a najkrajším 
známkam udeľuje prestížne ocenenie Grand Prix 
de l´Exposition WIPA. Známka dostala aj tri do-
máce ocenenia – dve ceny ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácií ako najkrajšia známka roku 
2003 a ako najkrajšia známková rytina roku 2003. 
V ankete o najkrajšiu poštovú známku roku 2003 
získala najvyšší počet odovzdaných hlasov.

Prírodný anglický park vždy tvoril pôsobivú 
kulisu kaštieľa, brehov rieky Poprad i impozant-
ných pohľadov na tatranské štíty. Jeho metamor-
fózy ročných období veľmi vyvážene súťažili 
s umením za múrmi kaštieľa. SNG tu začala od 
r. 1997 budovať exteriérovú expozíciu sochár-
stva. Kaštieľ v Strážkach tak ponúkol návštev-
níkovi umeleckohistorický exkurz do minulosti 
i súčasnosti.
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Obecná symbolika Spišskej Belej

Pečať a znak mesta Spišská Belá

V regionálnej historiografii slúžili pečate a erby 
dlhý čas predovšetkým iba ako vhodné ilustrá-
cie. Svojou výtvarnou jedinečnosťou osviežova-
li obrazovú prílohu každej mestskej či obecnej 
monografie. Už niekoľko desaťročí je však nie-
len známa, ale aj využívaná veľká vypovedacia 
schopnosť pečatí a erbov, a to najmä pri osvet-
ľovaní mestotvorného procesu. Jedným z vý-
znamných medzníkov v dejinách mesta či obce 
bol vznik organizovanej správy a v tej súvislosti 
aj vznik kancelárskej činnosti v príslušnej loka-
lite. Dosiahnutie tohto stupňa vývinu svedčilo 
o vyspelosti stredovekého mesta či obce, o jeho 
plnokrvnom fungovaní. Na datovanie tejto vý-
znamnej udalosti sa spravidla využíval najstar-
ší zachovaný úradný dokument, ktorý skúma-
né mesto či obec vydalo. Nie je to najpresnejšia 
metóda. Pečatidlo, ktorým je príslušný doku-
ment overený, je vždy staršie než samostatná pí-
somnosť. V nejednom prípade je časový rozdiel 
medzi prvou zachovanou písomnosťou mesta 
a vznikom jeho pečatidla aj dvesto rokov. Pre-
svedčíme sa, že na viac ako dvestoročný rozdiel 
medzi vznikom kancelárskej činnosti a prvým 
zachovaným dokumentom poukazuje aj situácia 
v Spišskej Belej. Prvá písomnosť overená mest-
ským pečatidlom je z r. 1557,1 ale najstaršie peča-
tidlo Spišskej Belej právom očakávame už v pr-
vých rokoch 14. storočia.

Rozsiahly výskum slovenskej mestskej a obec-
nej symboliky, ktorého počiatky siahajú do 50. ro-
kov 20. storočia, ako aj pomerne detailná obsaho-
vá i formálna analýza veľkého počtu znakových 
pečatí poskytli poznatok, že voľba a tvorba mest-
ských a obecných symbolov je dobovo podmie-

nená, že v nej jestvuje určitá zákonitosť. Táto zá-
konitosť nám umožňuje relatívne presne datovať 
naše sfragistické pramene. Ukázalo sa, že počas 
stredoveku vzniklo päť hlavných vývinových 
etáp. Každej vývinovej etape zodpovedá vyhra-
nený typ mestského symbolu, ktorý sa svojím ob-
sahom výrazne odlišuje od ostatných typov.

Najstaršie mestské symboly na Slovensku 
vznikali v 13. storočí. Vznikli len v tých lokali-
tách, ktoré sa už v tomto čase vyvinuli na stre-
doveké mestá v plnom zmysle slova. Symboly 
najstarších miest, ktoré sa stali samosprávnymi 
inštitúciami do začiatku druhej polovice 13. sto-
ročia, pozostávali z topografického motívu – 
z mestského opevnenia (napr. Bratislava, Banská 
Štiavnica). Ide o prvý typ mestskej symboliky, 
o predheraldické znamenia, ktoré sa rozšírili 
aj v krajinách, kde sa v stredoveku heraldická 
tvorba neujala. V celej Európe evidujeme až 192 
miest, ktoré si za svoj pôvodný znak zvolili to-
pografický motív – mestské opevnenie.2 Každé 
mesto sa symbolizovalo prvkom, ktorý bol preň 
najcharakteristickejší – opevnením. Ani v jed-
nom prípade nešlo o verné zobrazenie konkrét-
nej fortifikácie. Najpresvedčivejšie to dokazuje 
symbolika Ríma. Od 11. do 16. storočia na bule 
každého rímskeho cisára i na bulách niekoľkých 
pápežov 11. storočia je zobrazený Rím. Na jednej 
bule má stavba dve, na inej tri alebo aj päť veží. 
Že každá stavba symbolizuje Rím, o tom svedčí 
nápis vyrytý vždy na reverze pečate. Všetky tri 
typy stavby sú označené textom „Aurea Roma“ 
alebo „Roma caput mundi“.3

Stredoveké mestá, ako zdroj veľkých príjmov 
kráľovskej pokladnice a ako silný spojenec pa-
novníka proti oligarchii, sa tešili veľkej priazni 
uhorských panovníkov. Od polovice 13. storočia 
panovníci vymanili mestá spod právomoci žu-
panov a tieto im začali priamo podliehať. Ten-
to nový vzťah sa prejavil aj na obsahu mestskej 
symboliky a vznikol druhý typ znakov. Tie lo-
kality, ktoré sa v druhej polovici 13. storočia vy-
vinuli na plnoprávne stredoveké mestá, si zvo-
lili erb, ktorého obsah korenil v štátnom znaku. 
Týmto spôsobom prejavili svoju priamu závis-
losť na panovníkovi. Všetky mestá na území Slo-
venska (Zvolen, Žilina, Levoča, Gelnica, Topoľ-
čany, Skalica, Šurany – okrem Banskej Bystrice) 
začali používať erby s dvojitým krížom, s pôvod-
ným znakom Uhorska.4 Banská Bystrica (Nový 

1  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA LE): Mesto Levoča 
XIII 20/1; CHALUPECKÝ, Ivan: Pečate 16 spišských 
miest. In: Historické štúdie, 11, 1966, s. 237.

2  Die Wappen der wichtigsten Städte Europas in chro-
mo-lithographischen Abbildungen. Leipzig 1887. 
Podľa štúdie: WENDLAND, Ulrich: Das Wappen von 
Lüneburg. Seine Ursprung und seine Entwicklung. 
In: Lüneburger Blätter, 1957, zošit 7/8, s. 29 – 30.

3  KUBINYI, András: Buda város pecséthasználatának 
kialakulása. In: Tanulmányok Budapest multjából, 
14, 1961, separát.

4  NOVÁK, Jozef: Slovenské mestské a obecné erby. 
Bratislava 1967, s. 30; 2. vyd., Bratislava 1972, s. 37. 
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Zvolen, Neosolium, Neusohl) si za erb zvolila 
novší znak Uhorska – „arpádovské brvná“.5 Erby 
všetkých vymenovaných miest v štátnom znaku 
iba korenia. Každý mestský erb má prvok, kto-
rý ho od štátneho znaku odlišuje. V tomto čase 
jeden znak nemohol reprezentovať dve rôzne 
inštitúcie. Mestský erb sa začal zobrazovať ako 
totožný so štátnym znakom až v čase hlbokého 
úpadku heraldiky. V tejto súvislosti je potrebné 
zdôrazniť, že voľba pretvoreného štátneho zna-
ku za mestský erb (na Slovensku dvojitého krí-

týchto patrónov je realistické, nie symbolické, 
preto je neheraldické.

V Spišskej Belej, ako je známe už aj zo star-
šej literatúry, bol okolo r. 1260 postavený dnešný 
Kostol sv. Antona Pustovníka (zvaného tiež Veľ-
ký). V r. 1263 sa spomína dedina so slovenským 
názvom Belá i zárodky mestečka Belá, obýva-
ného kolonistami. V r. 1271 v rámci kolektívne-
ho privilégia pre spišských Nemcov sa zo Spiš-
skej Belej stalo slobodné mestečko. Už v r. 1279 
je známe aj meno richtára Spišskej Belej Tyla.7 

Pečatidlo Spišskej Belej z polovice 15. storočia. Zvonec je atribútom patróna mesta sv. Antona.
Erb Spišskej Belej z r. 1880 od K. Tagányiho. V modrom štíte so striebornou pažiťou je striebornoodetý  

sv. Anton s dvojitým krížom v pravej a zvoncom v ľavej ruke.
Erb Spišskej Belej z r. 1967 od J. Šveca

ža, v Maďarsku „arpádovských brvien“) je súčasne 
nezvratným dôkazom, že dvojitý kríž sa v dru-
hej polovici 13. storočia stáva teritoriálnym zna-
kom Slovenska.6 Tento druhý typ tvorby mest-
ských znakov zanikol vymretím Arpádovcov 
v roku 1301.

Tretí typ mestských znakov, ku ktorým patrí 
už aj Spišská Belá, patrí do obdobia používania 
cirkevných motívov. Nové lokality, ktoré na za-
čiatku 14. storočia dosiahli charakter plnopráv-
nych stredovekých miest, sa pri voľbe svojho 
znaku museli prispôsobiť novej politickej situá-
cii. Dynastické spory, ale hlavne cudzí panovní-
ci na uhorskom tróne, viedli nové mestá k voľbe 
neutrálneho symbolu, k používaniu cirkevného 
motívu. Symbolmi nových miest sa stali patró-
ni farských kostolov. Tretí typ symbolu sa podľa 
kritérií heraldickej tvorby nedá pokladať za erb. 
Cirkevné motívy nie sú znakmi, ktoré istú sku-
točnosť či udalosť len symbolizujú, zastupujú. 
Sú naopak vyobrazeniami, ktoré sa usilujú túto 
skutočnosť viac alebo menej verne zachytiť. Sv. 
Martin presekáva svoj plášť, aby sa oň podelil 
s nahým žobrákom; sv. Katarína kľačí pred ko-
lesom a čaká na svoje umučenie. Vyobrazenie 

Toto všetko nás vedie k presvedčeniu, že už na 
začiatku 14. storočia si Spišská Belá musela dať 
zhotoviť vlastné pečatidlo so znakom, aby bola 
spôsobilá vybavovať a spísomňovať agendu pre 
svojich obyvateľov. Postavenie Spišskej Belej 
ako mestečka nedovoľovalo použiť štátny znak, 
dovoľovalo však použiť jej patróna, sv. Antona 
Pustovníka. Odtlačky tohto pečatidla zatiaľ nie 
sú známe, azda sa v budúcnosti predsa len ob-
javia.

Nasledujúce pečatidlo je z 15. storočia. Jeho 
odtlačok je už dávnejšie známy. Ide o gotické 

ŽIFČÁK, František: K počiatkom levočského erbu. 
In: Heraldika na Slovensku. Martin 1997.

5  NOVÁK, Jozef: Slovenské mestské a obecné erby, 
s. 92 – 95, 88 – 91; GRAUS, Igor: K najstaršej podobe 
erbu Banskej Bystrice. In: Genealogicko-heraldický 
hlas. Martin 2000, č. 2, s. 16 – 22.

6  NOVÁK, Jozef: Štátne znaky v Čechách a na Sloven-
sku dnes aj v minulosti. Bratislava : Práca, 1990, s. 24 
– 26.

7  VOJTAS, Jozef: Z minulosti Spišskej Belej. In: GRI-
GER, Michal (zost.): Spišská Belá I. Bratislava 1971, 
s. 28 – 29, 31; CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým de-
jinám Spišskej Belej do roku 1918. In: GRIGER, Mi-
chal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej, 4, 1998, s. 7.
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menšie pečatidlo Belej, ktoré priamo kvalifiku-
je náš práve vyslovený predpoklad ako opod-
statnený. Menšie pečatidlo vzniklo iba tam, kde 
existovalo väčšie, v našom prípade zatiaľ ne-
nájdené väčšie pečatidlo mestečka s cirkevným 
motívom.

Menšie pečatidlo je pozoruhodné aj z hľadis-
ka heraldického. O viacerých mestách vieme, že 
v 15. storočí neboli spokojné so svojím neheral-
dickým znakom, s postavou patróna. Erb je totiž 
svetské znamenie, a práve preto v tomto obdo-
bí dochádza na Slovensku k tzv. „zosvetšťovaniu“ 
cirkevných motívov. Mestá namiesto celej posta-
vy svätca vkladali do štítu iba jeho atribút. Po-
kiaľ ide o Spišskú Belú, tá do svojho pečatného 
poľa, ktoré v skutočnosti nahrádza štít, vložila 
iba atribút svätca, v tomto prípade zvonec. Ťaž-
ko čitateľný neúplný kruhopis pečatidla, vyrytý 
v gotickej minuskule, podľa Ivana Chalupecké-
ho znie: S ... DER D BEL ...8 Napriek tomu, že od-
tlačok tohto pečatidla sa našiel až na dokumente 
z r. 1599, vlastné pečatidlo vzniklo nepochybne 
už okolo polovice 15. storočia.

Tento znak upútal našu pozornosť už v r. 1967 
a spolu s Jánom Švecom sme ho heraldicky upra-
vili. Do červeného štítu J. Švec vložil strieborný 
zvon, ktorý, žiaľ, nie je nakreslený v podobe atri-
bútu sv. Antona, ale v podobe mohutného vežo-
vého zvona. Nasledujúci text nechce byť ospra-
vedlňujúci, ale chce iba poukázať na okolnosti, 
za akých erb vznikal. 

Ani na origináli menšieho pečatidla nie je 
vyrytý malý zvonec s rúčkou, ale zvon s uchom 
na zavesenie. Získať bližšie informácie z hagio-
grafickej literatúry bolo v tom čase takmer ne-
možné. V knižniciach tento druh spisby nebol 
prístupný a konzultovať na teologickej fakulte 
sme sa v tom čase neodvážili. K určitej náprave 
v zobrazení zvona došlo v r. 1990 v tom, že nová 
kresba erbu Ladislava Čisárika vernejšie rešpek-
tuje originál.9 

Aby sme symbolike a erbu Spišskej Belej do-
konale rozumeli, priblížme si základné údaje 
o opátovi sv. Antonovi Pustovníkovi. Sv. Anton 

Pustovník je považovaný za zakladateľa aske-
tizmu. Narodil sa v Egypte v oblasti stredného 
toku Nílu. Žil medzi rokmi 251 – 356. Po smrti 
rodičov svoj majetok rozdal chudobným a uchý-
lil sa do egyptskej púšte. Počas epidémie, vraj 
ruže (erysipel), ktorá prepukla v Európe v 11. sto-
ročí, boli mnohé uzdravenia pripisované vzý-
vaniu jeho mena. Táto choroba sa stala známou 
ako oheň sv. Antona. Svätec býva zobrazovaný 
ako starec s bradou v mníšskom habite s kapuc-
ňou. Nesie palicu v tvare T (tau) ako berlu. Sv. 
Anton drží zvonček a sprevádza ho brav, zvie-
ra v stredoveku chované rehoľníkmi žijúcimi na 
spôsob života sv. Antona. Bravčová masť sa vraj 
používala ako liečivý prostriedok proti ohňu 
sv. Antona. Pri zobrazovaní svätca je zvonček 
niekedy zavesený na krku brava. Tu je pôvod 
tvaru zvonca v pečatidle Spišskej Belej, zvonca 
s uškom.10

Najstaršie známe pečatidlo, ktoré zobrazu-
je nie atribút, ale celú postavu sv. Antona, je až 
z prvej polovice 16. storočia. Objavil ho Ivan Cha-
lupecký na dokumentoch z rokov 1557 a 1558.11 
Sv. Anton s kapucňou na hlave a v mníšskom 
habite vypĺňa celú plochu pečatného poľa. V pra-
vej ruke drží vysoký dvojitý kríž i zvonček, v ľa-
vej ruke drží pred sebou knihu. Vedľa ľavej nohy 
je vyrytý malý brav. Kruhopis pečatidla rozlože-
ný po stranách svätca znie: SIGILLVM * OPIDI * 
BELA. Je dôležité vedieť, že pečatidlo nevznik-
lo na samom počiatku 16. storočia. Dokazuje to 
skutočnosť, že nevykazuje žiadne gotické prvky. 
Vzniklo asi až okolo polovice 16. storočia. Opí-
sané pečatidlo je jedinou sfragistickou pamiat-
kou Belej, na ktorej je vyrytý aj brav. Vo všetkých 
nasledujúcich pečatidlách tento atribút svätca 
chýba. Ivan Chalupecký sa právom pozastavil 
nad tým, že sv. Anton v pravej ruke nedrží an-
tonský, ale dvojitý kríž. Domnieva sa, že je od-
vodený z erbu Provincie spišských Sasov.12 Čas-
tý výskyt dvojitého kríža na celom Slovensku 
a vo všetkých historických obdobiach nás vedie 
k presvedčeniu, že ide skôr o úmysel lokalizo-
vať Spišskú Belú na Slovensko. S touto funkciou 
dvojitého kríža sa stretávame nielen v mest-
ských a obecných erboch, ale aj v rodovej a cir-
kevnej heraldike.

O niečo známejšie je pečatidlo mesta z ro-
ku 1599, ktoré sa dodnes zachovalo v Štátnom 
archíve v Levoči. Sv. Anton má v jeho poli svo-
ju najobvyklejšiu podobu. Stojí na úzkom pod-
stavci, v pravej ruke drží vysoký dvojitý kríž, 
v ľavej zvonec. Kruhopis vložený na stuhu znie: 
SIGILLVM OPIDI BELA 1599. Jeho odtlačky sme 

8  CHALUPECKÝ, Ivan: Pečate..., s. 237. 
9  KARTOUS, Peter – NOVÁK, Jozef – VRTEĽ, Ladi-

slav: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bra-
tislava 1991, s. 220 – 221.

10 HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvar-
ném umění. Praha 1991, s. 52 – 53; REMEŠOVÁ, Věra: 
Ikonografie a atributy svatých. Praha 1991, s. 10. 

11 CHALUPECKÝ, Ivan: c. d., s. 237 – 241, tb. III – IV. 
12 CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám..., s. 11.
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našli na písomnosti ešte aj z r. 1776.13 Antal Ál-
dásy toto pečatidlo chybne datoval rokom 1509.14 
Odtlačok pečatidla poznal aj Károly Tagányi.15 
Znak z jeho poľa heraldicky upravil a už v r. 1880 
ako prvý uverejnil erb Spišskej Belej, v podsta-
te s nevhodným obsahom. Do modrého štítu na 
striebornú pažiť postavil striebornoodetého sv. 
Antona s dvojitým krížom v pravej a so zvoncom 
v ľavej ruke.

Nové pečatidlo vzniklo v r. 1601 a rovnako sa 
dodnes zachovalo v Štátnom archíve v Levoči. 

prvýkrát vyrytý do pečatidla z r. 1797, o ktorom 
sa zmienime nižšie.) Ivan Chalupecký vo svojej 
štúdii o pečatiach 16 spišských miest uvádza, že 
spolu s pečatidlom (z r. 1774, renovovaným v r. 
1855) si Spišská Belá dala vyhotoviť aj pečiatku, 
ktorá sa od pečatidla vôbec v ničom nelíšila. Jej 
reprodukciu neuverejnil a ani my sme ju na do-
kumentoch nenašli.

Do r. 1855 sa hlási aj renovácia pečatidla z ro-
ku 1599. V skutočnosti ide o renováciu v duchu 
19. storočia. Patrón má síce na hlave kapucňu, 

Nové pečatidlo z r. 1797. Je prvým pečatidlom, na ktorom má 
sv. Anton na hlave mitru. Zobrazený je teda ako opát.  Na roz-
diel od predchádzajúcich okrúhlych pečatidiel je oválne a podľa 
kruhopisu ide o menšie mestské pečatidlo:  * SIGILLUM M(i-
nus) OPIDI BELA * 1797 * 

Pečatidlo mesta z r. 1599. Sv. Anton má v jeho poli svoju naj-
obvyklejšiu podobu. Stojí na úzkom podstavci, v pravej ruke  
drží vysoký dvojitý kríž, v ľavej zvonec. Kruhopis vložený na 
stuhu znie: SIGILLVM OPIDI BELA 1599 

Ide opäť o menšie pečatidlo Spišskej Belej. Ob-
rázok odtlačku tohto pečatidla zatiaľ nik neuve-
rejnil, určite iba preto, že je úplne totožné s pe-
čatidlom z r. 1599. Je zanedbateľné, že má menší 
priemer a že svätec nestojí na podstavci. Takmer 
totožný je nielen znak, ale ešte aj text kruhopisu, 
samozrejme s iným vročením: SIGIL(lvm) OPI-
DI BELE * 1601. Opis tohto pečatidla uverejnili 
aj starší autori.16 

Chronologicky by malo nasledovať pečatidlo 
z r. 1774. Zatiaľ je celkom neznáme. O jeho exis-
tencii musíme usudzovať iba na základe kru-
hopisu pečatidla z r. 1855, ktorý hovorí, že ide 
o renováciu pečatidla z roku 1774. Legenda je 
v nemčine a znie: SIGIL DER 16 ZIPS(er) K(önig-
liche) STADT BELA VON 1774 ERN(euert) 1855. 
Táto renovácia sa zachovala v Štátnom archíve 
v Levoči. Jej odtlačok sme našli na liste z roku 
1866.17

Kým na všetkých predchádzajúcich peča-
tidlách má sv. Anton na hlave kapucňu, na práve 
opísanom renovovanom pečatidle z r. 1855 má 
na hlave mitru. (S mitrou na hlave je svätec po 

avšak nezaberá celé pečatné pole ako na pred-
lohe. Pôvodne hlboký reliéf znaku je na renová-
cii plochý, aký sa uplatňoval v 19. storočí. Posta-
vu v pečatnom poli zmenšuje kruhopis, ktorý je 
vyrytý po celom obvode poľa. Text kruhopisu 

13  Magyar országos levéltár. Kamarai levéltár. Városi 
és községi pecétekkel ellátott iratok fasc. 35, Szepes 
vármegye. (Ďalej MOL. Kamarai lvt.)

14  ÁLDÁSY, Antal – CZOBOR, Alfréd: A Magyar nemze-
ti múzeum könyvtárának címerlevelei, zv. 6. Buda-
pest 1960, s. 30 (tu je chybne uvedený rok vzniku pe-
čatidla: 1509). 

15  TAGÁNYI, Károly: Magyarország czimertára. Buda-
pest : Altenburger, G. a Rumbold, B., 1880, tb. I/43.

16  PODHRACZKY, Josephus: Sciographia sigillorum 
omnium laborarum et regiarum civitatum ac XVI 
oppidorum Scepusiensium inclyti regni Hungariae. 
Rkp. V Magyar Széchenyi Könyvtár, quart. lat. 189. 
Porov. CHALUPECKÝ, Ivan: Erb Spišskej Belej. In: 
GRIGER, Michal (zost.): Spišská Belá 1971, s. 49 – 50; 
PODHRACZKY, Josephus: Collectio diplomatum, 
quibus privilegia ac jura omnium liberarum regia-
rumque civitatum ac districtuum inclyti regni Hun-
gariae, partiumque eidem adnexarum continentur, 
ordine alphabetico facta per Josephum Podhraczky, 
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je síce v latinčine, avšak obsahovo je ovplyvne-
ný kruhopisom v nemčine: SIGIL(lum) R(egiae) 
COR(onae) OPPIDI BELA 1599. Aj toto pečatidlo 
sa dodnes zachovalo v Štátnom archíve v Levo-
či. Do dreva vyryté pečatné pole sa nachádza 
v kežmarskom múzeu.

V rade originálnych pečatidiel nasleduje 
nové pečatidlo, ktoré vzniklo v r. 1797. Je prvým 
pečatidlom, na ktorom má sv. Anton na hlave 
mitru. Zobrazený je teda ako opát. Na rozdiel od 
predchádzajúcich okrúhlych pečatidiel je oválne 

bohatstvo chotára a jednak miestne poľnohos-
podárstvo. Kruhopis nás informuje, že pečati-
dlo bolo vyhotovené pre Belú – obec: SIGILLUM 
POS(essionis) BELA * (nasleduje nečitateľný le-
topočet). Jeho odtlačok sme našli na dokumen-
te z roku 1819.18 Vznik tohto pečatidla nevieme 
vysvetliť. Poukazuje na veľkú, určite iba krátko-
dobú zmenu v postavení Spišskej Belej. Táto voľ-
ba typicky dedinského znaku možno zavinila aj 
ďalšiu zmenu symbolu Spišskej Belej, ktorá sa, 
ako uvidíme, udiala na konci 19. storočia.

Pečatidlo z konca 18. stor. s úplne novým obecným znakom. 
V jeho oválnom poli je vyrytý z pažite vyrastajúci smrek,
po stranách kmeňa je vyryté kolmo postavené čerieslo a lemeš 
s hrotmi smerujúcimi hore. Nad náradiami je po jednej hviez-
dičke. 

Pečiatka mestskej správy Spišskej Belej z rokov 1860 – 1876. 
V ľavej polovici pečatného poľa na pažiti stojí sv. Anton s biretom  
na hlave, s dvojkrížom v pravej a so zvoncom v ľavej ruke. Po-
tok nad pažiťou prekračuje medveď, nad ktorým je vyrytý pás  
siedmich smrekov a štyri masívne bralá Vysokých Tatier.

a podľa kruhopisu ide o menšie mestské pečati-
dlo: * SIGILLUM M(inus) OPIDI BELA * 1797 *. 
Aj toto pečatidlo sa dodnes zachovalo v Štátnom 
archíve v Levoči.

Na koniec 18. storočia datujeme celkom ne-
známe pečatidlo s úplne novým obecným zna-
kom. V jeho oválnom poli je vyrytý z pažite vy-
rastajúci smrek, po stranách kmeňa je vyryté 
kolmo postavené čerieslo a lemeš s hrotmi sme-
rujúcimi hore. Nad náradiami je po jednej hviez-
dičke. Nový znak symbolizuje jednak lesné 

V druhej polovici 19. storočia viaceré zmeny 
nebývalou mierou ovplyvnili aj potvrdzovacie 
prostriedky mesta. Nie sme si celkom istí, či sme 
následný sfragistický vývin správne postihli. 

Je potrebné vedieť, že Provincia 16 spišských 
miest bola síce v r. 1860 zrušená, avšak k jej de-
finitívnemu zániku došlo až v r. 1876. V tomto 
roku Spišská Belá dostala štatút mesta so zriade-
ným magistrátom. V r. 1890 chcela byť iba veľkou 
obcou, aby nemusela vydržiavať veľkú a náklad-
nú správu. Tento zámer jej však nevyšiel. Naďa-
lej ostala mestom so zriadeným magistrátom.19 
Osvetlíme si teraz, ako sa táto situácia odrazila 
na pečatidlách a pečiatkach mesta.

V Spišskej Belej sa od r. 1844 namiesto nemči-
ny začalo úradovať po maďarsky.20 Pečatidlá však 
mali neustále latinský kruhopis. Pripomeňme si, 
že v r. 1855 vznikla renovácia pečatidla z r. 1774, 
v ktorom má sv. Anton mitru a v pečatidle je po 
prvýkrát použitý národný jazyk, kruhopis je ne-
mecký. Keďže v novom pečatidle s maďarským 
kruhopisom má sv. Anton na hlave rovnako mit-
ru a text kruhopisu má v maďarčine takmer rov-

exc. Camerae Regiae Hungar. Aulic. Officialem Rati-
onario. Accessere earundem liberarum regiarum ci-
vitatum sigilla delineata. Rkp. Tamtiež, fol. lat. 2230. 
Porov. VARJÚ, Elemér: Czimeres könyvek a Magyar 
nemzeti múzeum könyvtárávan. In: Turul, roč. 20, 
1902, s. 89. DARVASY, Mihály: Középkori városaink 
címereinek eredete és fejlődése. Budapest, 1942, s. 13.

17  Štátny archív Košice, pobočka Košice. Zbierka pečatí.
18  MOL. Kamarai lvt.
19  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám Spišskej 

Belej ..., s. 17 – 18.
20  Tamtiež, s. 18.
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Pečiatka mestskej rady z r. 1879 s kruhopisom * SZEPES BÉLA 
VÁROS TANÁCSA 1879 sa vrátila k pôvodnému znaku mes-
ta. V poli pečiatky je ako jediný znak Spišskej Belej sv. Anton 
s biretom na hlave, s tradičným dvojitým krížom a zvoncom

Pečatidlo mestského kapitána z r. 1876 s nápisom *BELA SZ(a-
bad) KIR(ályi) KOR(ona) VÁROSA KAPITÁNY PECSÉTJE

naké znenie ako renovácia z r. 1855, predpokla-
dáme, že nové pečatidlo s kruhopisom * SZEPES 
BÉLA XVI SZEPE(esi) VÁROS ELÖLJÁRÓSÁ-
GA vzniklo tiež v r. 1855. Pečatidlo sa nachádza 
v Štátnom archíve v Levoči.

V období posledných rokov trvania Provincie 
(1860 – 1876) vznikli tri pečatidlá a štyri pečiat-
ky jednotlivých oddelení mestského úradu s ma-
ďarským kruhopisom. Ide o pečatidlo a pečiatku 
mestskej správy: * SZEPES-BÉLA KIR(ályi) KO-
RONA XVI SZEP(esi) VÁROS TANÁCSA; o peča-

tidlo a pečiatku žandárskeho kapitána: ... VÁROS 
RENDŐRKAPITÁNYI HIVATALA; o pečatidlo 
a pečiatku sirotského úradu: ... VÁROS ÁRVAS-
ZÉKE; a o pečiatku (pečatidlo sa asi stratilo) meš-
ťanostu: ...VÁROS POLGÁRMESTERE. Všetky 
opísané potvrdzovacie prostriedky sú dodnes 
v Štátnom archíve v Levoči. Je isto zaujímavé, že 
tieto typáriá sa používali ešte aj v r. 1903 a pred-
pokladáme, že ich mesto používalo až do r. 1906 
– do vzniku pečiatky z dielne budapeštianskeho 
kovorytca Ignáca Felsenfelda.

Prv ako by sme opísali nový mestský znak, kto-
rý je vyrytý v strede vymenovaných okrúhlych 
pečatidiel a pečiatok, upozorňujeme, že po roku 
1876 – po definitívnom zrušení Provincie – sa 
opísané pečatidlá a pečiatky so šestnástkou ne-
mali používať. Po roku 1876 pravdepodobne 
vznikla aj sada oválnych pečatidiel a pečiatok, 
na ktorých je číslovka XVI – evokujúca Provin-
ciu –, vynechaná. Kruhopis jediného známeho 
pečatidla, pečatidla mestského kapitána, znie: 
* BELA SZ(abad) KIR(ályi) KOR(ona) VÁROSA 
KAPITÁNY PECSÉTJE. Vznik tohto pečatidla 
datujeme do roku 1876.

Prekvapujúci a neuveriteľný je hlavne nový 
znak Spišskej Belej, ktorý sa na všetkých práve 
vymenovaných sfragistických pamiatkach na-
chádza. Je ukážkou vrcholného úpadku našej 
komunálnej heraldiky na konci 19. storočia. Pe-
čatné pole je po prvýkrát štiepené. V jeho dolnej 
časti je štiepená aj pažiť a nad ňou je naznačený 
Beliansky potok. (Na pečatidle mestského kapi-
tána je vynechaný.) V ľavej polovici pečatného 
poľa priamo na pažiti stojí sv. Anton s biretom na 
hlave, s dvojkrížom v pravej a so zvoncom v ľa-

vej ruke. Najprekvapujúcejší je znak v pravej po-
lovici poľa. Potok nad pažiťou prekračuje med-
veď, nad ktorým je vyrytý pás siedmich smrekov 
a štyri masívne bralá Vysokých Tatier. (Na peča-
tidle kapitána sú iba štyri smreky a tri tatranské 
bralá.)21 Tento celkom nový znak bol v r. 1903 he-
raldicky upravený takto: Prvé pole štítu je mod-
ré, pažiť je zelená (potok je vynechaný), sv. An-
ton s kapucňou je striebornoodený, dvojitý kríž 
je zlatý, zvonček strieborný. Druhé pole je strie-
borné. Okrem zelenej pažite a čierneho medveďa 
farby ostatných figúr nie sú vyznačené.

Keďže časť Vysokých Tatier patrila do chotá-
ra Spišskej Belej, Ivan Chalupecký použitie tat-
ranského motívu v erbe mesta dal do súvislosti 
s rozvíjajúcim sa turistickým ruchom. Súčasne 
si neodpustil výstižnú poznámku, že mesto svoj 
pôvodný historický erb zamenilo za reklamu.22 

Hoci sa opísané pečatidlá a pečiatky s číslom 
16 a s motívom Vysokých Tatier používali až 

21  CHALUPECKÝ, Ivan: Erb Spišskej Belej..., s. 49 – 50.
22  CHALUPECKÝ, Ivan: K politickým dejinám..., s. 18. 
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do roku 1906, zdá sa, že všeobecná spokojnosť 
s nimi nebola. Okrúhla pečiatka sirotského úra-
du z roku 1878 (s kruhopisom * SZEPES BÉLA 
VÁROS ÁRVASZÉKI HIVATALA 1878) a pečiat-
ka mestskej rady z r. 1879 (s kruhopisom * SZE-
PES BÉLA VÁROS TANÁCSA 1879) ignorujú 
jestvujúcu symboliku a vracajú sa k pôvodné-
mu znaku mesta. V poli pečiatok je opäť ako je-
diný znak Spišskej Belej sv. Anton s biretom na 
hlave, s tradičným dvojitým krížom a zvoncom. 
Pečiatka mestskej rady je dodnes v Štátnom ar-
chíve v Levoči.

Do vzniku ČSR Spišská Belá overovala svo-
je písomnosti pečiatkou, ktorá vznikla v dielni 
budapeštianskeho kovorytca Ignáca Felsenfel-
da. Ide o erbové pečatidlo. V strede poľa je vyry-
tý úpadkový erb Spišskej Belej z roku 1903. Od 
vzniku prvej republiky obec vo svojej kancelár-
skej činnosti používala už iba nápisové pečiat-
ky, po druhej svetovej vojne pečiatky so štátnym 
znakom. 

V roku 1899 sa stala Spišská Belá mestom so 
zriadeným magistrátom a bola ním až do roku 
1922. Potom sa stala „veľobcou“ s právom ozna-
čovať sa ako mesto. 31. júla 1925 prijalo zastupi-
teľstvo štatút mesta. Erb so zvoncom (heraldicky 
upravený mestský znak z polovice 15. storočia) 
sa veľmi nesmelo používal od r. 1967, častejšie sa 
v literatúre a na propagačných materiáloch ob-
javila jeho upravená verzia z r. 1990. Dlho nevy-
držala. V r. 1995 sa mesto vrátilo k erbu z roku 
1903. Bola to škoda, pretože z hľadiska heraldic-
kého znamenala niekoľko krokov späť. Historic-
ky i heraldicky správny erb so zvoncom podľa 
pečatidla z 15. storočia Spišská Belá opäť obno-
vila v júli 2003. 

Pečať a znak mestskej časti Strážky

Strážky sú od r. 1971 (s oficiálnou platnosťou 
od 1. 1. 1972) miestnou časťou Spišskej Belej. Sú 

rovnako staré ako Spišská Belá. Vďaka poslaniu 
svojich obyvateľov – strážiť hranice uhorského 
štátu – mali od samého vzniku veľký význam. 
Mali menej šťastia ako susedná Spišská Belá. 
Dlho boli iba osadou, bez akýchkoľvek privilé-
gií. Dynamickejší rozvoj zaznamenávajú až v 15. 
storočí. Výstavba kaštieľov, kostola, zvonice, to 
všetko viedlo k prosperite obce.23 Už v tomto ra-
nom období predpokladáme v Strážkach nielen 
organizovanú obecnú správu, ale aj vznik mest-
skej symboliky.

V 15. storočí sa iba u miest vyvíjal nový typ 
znakov. Po krátkom neheraldickom treťom ob-
dobí s cirkevnými motívmi mestská heraldická 
tvorba opäť obnovila štátnu symboliku. Na uhor-
skom tróne sa definitívne udomácnili Anjouovci 
a ich štátny znak si novovzniknuté mestá zača-
li privlastňovať už v druhej tretine 14. storočia.24

Obce túto situáciu nekopírovali. Na dlhé sto-
ročia ostali verné cirkevnej symbolike, ktorú vo 
svojich pečatidlách uplatňovali až do najnovších 
čias. Ani Strážky neboli v tomto smere výnim-
kou. Najstaršie známe pečatidlo pochádza zo sa-
mého počiatku 17. storočia. Do tohto obdobia sa 
hlásili najmä kruhopisom, ktorý znel: SIGILLVM 
VILLAE (diftong AE je vyrytý ako litterae conti-
guae – posledný ťah písmena A je prvým ťahom 
litery E) NEHRE. Názov obce je v nemčine. Od-
tlačky pečatidla sme našli ešte aj na písomnos-
tiach z rokov 1867 a 1870.25

Patrónkou farského kostola z konca 15. storo-
čia je sv. Anna.26 Očakávali by sme, že v strede 
pečatného poľa bude vyrytá v obvyklej podobe 
ako matka s dcérou, Pannou Máriou. V peča-
tidle Strážok sú vyryté až tri postavy. V strede 
poľa na pažiti stojí Madona s dieťaťom s glo-
riolami okolo hlavy. Postava po jej ľavej strane 
musí byť sv. Anna. Nehovoríme to presvedčivo 
iba preto, že na nezreteľnom odtlačku sa tretia 
postava zdá byť korunovaná a koruna sv. Anne 
nijako neprislúcha. Ak je tretia osoba skutočne 
sv. Anna, potom je znakom Strážok „sv. Anna sa-
motretia“.27

Opis pečate sa nachádza aj v Krajinskom ar-
chíve v Budapešti. Aj maďarskí archivári-heral-
dici boli na rozpakoch. Znak Strážok opisujú 
ako „Panna Mária s Ježiškom, vedľa s menším svät-
com“.28

Spomínaný dynamický rozvoj obce v 15. sto-
ročí, ako aj vznik farského kostola na konci tohto 
storočia nás vedú k presvedčeniu, že v Strážkach 
máme plné právo očakávať aj gotické pečatidlo 
obce. Bude zaujímavé zistiť, aký obsah malo pô-
vodné typárium Strážok.

23  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava 
1978, s. 93, 530; ROTH, Dušan: Mesto malých múzeí. 
In: Verejná správa, 1995, č. 7, s. 18 – 19.

24  NOVÁK, Jozef: Slovenské erby..., s. 39 – 40.
25  Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave. 

Operáty katastrálnych máp, Spišská župa č. 9; Stereo-
grafické projekcie o. Kežmarok, č. 22.

26  HUDÁK, J.: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984, 
s. 99. 

27  REMEŠOVÁ, Věra: c. d., s. 10.
28  Magyar országos levéltár III. osztály. Altenburger 

pecsétgyüjteménye, fasc. 47, Szepes vármegye.
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BERZEVICI (BERZEVICZY), Kokoš (Gallus) 
– kolonizátor Spiša, magister 
(13. stor. – okolo r. 1327)

Pred rokom 1326 bol smolníckym grófom. 
V bojoch o trón po smrti Ondreja III. podporo-
val Karola Róberta z Anjou, od ktorého dostal 
Strážky v r. 1307. S bratom Jánom a Rikolfom ko-
lonizoval neosídlené oblasti Zamaguria. Za spo-
luúčať na zavraždení Fridricha, syna Arnolda 
z Hrhova bol odsúdený v r. 1307 na navštívenie 
6 kláštorov, v ktorých mal dať odslúžiť 400 omší. 
V r. 1319 daroval kartuziánom zo Skaly útočis-
ka obec Lechnica, so 62 poplužiami zeme, kde 
sa v r. 1320 začala výstavba Červeného Kláštora, 
ktorému daroval ďalšie majetky (1326 Strážky). 
Ako smolnícky gróf sa staral o rozvoj baníctva 
na Spiši, spreneveril však 2-tisíc mariek striebra, 
za čo mu odňali všetky majetky na severnom 
Spiši.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, I. zv., 
A – D. Martin 1984, s. 236.

FABRY, Ján (Johan) Juraj (Georg) 
– ekonóm, dopravca
(12. 8. 1826 Spišská Belá – 15. 7. 1873, pochovaný 
v Spišskej Belej)

So Zuzanou, rod. Hankoziovou uzavrel man-
želstvo 8. januára 1850.

Ľudovú školu navštevoval v rodnom meste, 
vyučil sa za garbiara, získal ekonomické vysoko-
školské vzdelanie. Známym sa stal hlavne pre-
vozom osôb a tovarov zo Spišskej Belej do Buda-
pešti. Túto cestu vykonával v rokoch 1847 – 1873, 
počas ktorých prepravil okolo 54 080 osôb, teda 
ročne okolo 2080. Fabry vypravoval zo Spišskej 
Belej každý utorok 2 vozy do Budapešti, kde do-
razili v sobotu. Na spiatočnú cestu z Budapešti 
vyrážali v pondelok a v piatok boli cestujúci 
v Belej. Špeciálne vozy, ktoré boli upravené na 
tieto účely, mali silnú konštrukciu, boli zakry-
té plachtou a v záprahu ich ťahali 3 kone. Vozy 
boli v r. 1896 vystavené na výstave v Budapešti. 
Cestovné za osobu bolo 5 florénov a o niečo viac 
stála batožina. Cestovali predovšetkým remesel-
níci a slúžky. Takto bola prevážaná aj borovička, 
hrach, bryndza a pod. Cesta zvyčajne ubiehala 
hladko, pokiaľ vozy nenapadli zbojníci medzi 
Hranovnicou a Muráňom. Cestujúci oddycho-
vali a nocovali v gazdovskom dome „U červené-
ho vola“. Fabryho spolupracovníkom bol Jakub 

Osobnosti mesta

Lang, ktorý absolvoval množstvo ciest. Fabry 
bol uznávanou osobnosťou aj v Budapešti. Počas 
jednej z ciest sa nakazil cholerou, ktorej ako 47-
-ročný podľahol. V Belej jeho zásluhy zhodnoti-
li slovami: „Pán brat Fabry bol všeobecne uznávaný 
a obľúbený.“
Literatúra: WEBER, Samuel: Ehrenhalle ver-
dienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 
– 1900. Spišská Nová Ves 1901, s. 398 – 400.

GABRIEL, Adolf 
– organizátor turistiky, podnikateľ
(25. 9. 1853 Spišská Belá – február 1930 Spišská 
Belá /?/)

Pochádzal zo statkárskej rodiny. S manžel-
kou Amáliou mal 9 detí.

Ľudovú školu ukončil v Spišskej Belej, stred-
nú v Kežmarku. Hospodáril na rodinnom ma-
jetku a vlastnil výrobňu borovičky. V rokoch 
1923 – 1926 žil u dcéry v Maďarsku. Zaslúžil sa 
o vybudovanie tabakovej továrne a železničné-
ho spojenia. Od r. 1880 bol členom mestskej rady 
v Spišskej Belej. Venoval sa rozvoju turistických 
zariadení. V r. 1883 sa pričinil o založenie Tatran-
skej Kotliny ako spišskobelianskych mestských 
kúpeľov. Postaral sa o výstavbu komunikácií 
sprístupňujúcich jaskyňu a v nej elektrického 
osvetlenia, budovanie chodníkov na atraktívne 
miesta Belianskych Tatier (Kopské sedlo, Skal-
né vráta, Tokáreň, Bujačí vrch a i.) a o vznik tu-
ristickej magistrály po hrebeni horstva. Správa-
mi prispieval do časopisu Karpathen Post. Bol 
funkcionárom a od r. 1922 čestným členom spol-
ku Karpathenverein.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, II. zv., 
E – J. Martin 1987, s. 148.

GRESCH, August 
– advokát, mecén, 
kultúrno-spolo-
čenský činovník 
(24. 1. 1842 Spišská 
Belá – 31. 7. 1910)
S Pavlou Weiszo-
vou uzavrel man-
želstvo v r. 1870.

Študoval v Spiš-
skej Belej, neskôr si 
zriadil advokátsku 
kanceláriu v Kež-
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marku, kde pôsobil 25 rokov. Charakteristickým 
preň bolo, že podporoval každé kultúrne, huma-
nitárne a ľudomilné úsilie, ktoré pomáhalo roz-
kvetu Spišskej Belej a Spišskej župy. Podporoval 
aj rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. 
Zo svojho platu založil základinu, z ktorej úro-
ky používali na prilepšenie platov učiteľov. Ná-
rodohospodárskou činnosťou zasiahol do vý-
stavby vicinálnej železnice Kežmarok – Spišská 
Belá. Do konca života bol riaditeľom Spišsko-be-
lianskej sporiteľne, spoluzakladateľom spišsko-
belianskej tabakovej továrne. Aktívne sa zapájal 
aj do života evanjelickej cirkvi, kde bol inšpek-
torom, založil beliansky duchovný dotačný 
fond. Veľa urobil aj pre poštátnenie ľudovej ško-
ly v Spišskej Belej. Pôsobil v mnohých župných 
ľudovohospodárskych a kultúrnych komisiách 
ako ich člen. Po dohode s manželkou testamen-
tárne venoval svoj majetok v sume 2400-forinto-
vej základiny chlapčenskej mestskej škole. Bol 
členom výboru Karpatského spolku.
Literatúra: M. L.: Nekrolog. August Gresch. 1842 
– 1910. In: Jahrbuch des ungarischen Karpathen-
vereins, XXXVIII. Spišská Nová Ves 1911, s. 164 
– 166; ŠA LE: SŽ 2924/1892.

GRESCH, Ján 
– učiteľ, kazateľ
(Spišská Belá – 17. storočie)

Po ukončení štúdia vo svojom rodnom mes-
te Spišská Belá študoval 8 rokov v Levoči pod 
vedením Petra Dingischa, v Bratislave 1 rok 
pod vedením Jozefa Alauda, potom v Bardejove 
1 rok pod vedením rektorov Eliasa Plenyho a Ri-
charda Güntera. Ďalej sa učil 2 roky na gymná-
ziu v Kronstadte v Sedmohradsku, potom dva 
roky v Prešove pod vedením rektorov Samuela 
Dürnera a Jána Büringera. Svoje štúdiá ukončil 
v Gdansku. Nastúpil za rektora do Veľkej, kde 
pôsobil 30 rokov, a to od r. 1651. Potom bol po-
mocným kazateľom v Spišskej Belej a od r. 1687 
mal farnosť v Smižanoch.
Literatúra: WEBER, Samuel: Monographie der 
evangelischen Gemeinde A. C. Bela. Kežmarok 
1885, s. 59.

GREISIGER, Michal 
– lekár, prírodovedec, botanik, zoológ, archeo-
lóg, paleontológ, Dr. med. 
(25. 12. 1851 Stráne pod Tatrami – 10. 9. 1912 Spiš-
ská Belá) 

Jeho otcom bol roľník Michal a matkou Má-
ria, rod. Faixová, ktorí mali 11 detí. S manžel-
kou Helenou, rod. Lerchovou (18. 7. 1859 – 28. 10. 

1940), mal 4 dcéry, z ktorých najznámejšou bola 
botanička Irma Juliana (16. 1. 1882 – 29. 6. 1947), 
vydatá Györfyová. Bola prvou ženskou poslu-
cháčkou matematiky a prírodopisu na univer-
zite v Kluži. Spolupracovala s manželom pri vý-
skume machorastov a rias, robila však i vlastné 
výskumy, najmä vo Vysokých Tatrách. Bola dob-
rou znalkyňou tatranských očianok.

Základné vzdelanie získal v rodnej obci, 
stredoškolské ukončil maturitou 26. júna 1872 
na gymnáziu v Kežmarku. Medicínu študoval 
na medicínsko-chirurgickej jozefínskej akadé-
mii Josephinum vo Viedni. Po dvoch rokoch 
štúdium prerušil (1874). Krátky čas pôsobil ako 
vychovávateľ v rodine Mariášiovcov. V štúdiu 
pokračoval v Budapešti, kde bol 8. decembra 
1877 promovaný na doktora medicíny. 

V r. 1878 sa usadil v Spišskej Belej ako prak-
tický lekár a úradný lekár tabakovej továrne. 
V r. 1883 sa stal hlavným mestským lekárom. 
Jeho zdravotnícky obvod siahal od Popradu po 
Hniezdne, cez Zamagurie, Ždiar a Javorinu až 
do Poľska. Chudobných, najmä Rómov z Rakús 
a Krížovej Vsi, liečil zadarmo, ba prispieval im 
na lieky a stravu. Liečil robotníkov z tabakovej 
továrne, bol osobným lekárom kniežaťa Hohen-
loheho, zemianskej rodiny Švábiovcov v Sloven-
skej Vsi a Hrhovskovcov (Görgeyovcov) v To-
porci. V rokoch 1886 – 1889 si postavil dom na 
vtedajšej Zimnej ulici na mieste zbúraných sta-
rých domov č. 22 a 23. 

Venoval sa hlavne zdravotníckej osvete, naj-
mä boju proti fajčeniu a alkoholizmu, komunál-
nej politike, prispel k vybudovaniu kanalizácie 
v Spišskej Belej a rozvoju turistiky. Zaoberal sa 
aj vlastivedným výskumom, skúmal okolitú tat-
ranskú prírodu. Intenzívne sa venoval botani-
ke, faunistike, archeológii (objavil napr. lokalitu 
Burbrich východne od Veľkej Lomnice), paleon-

Hrobka Michala Greisigera
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tológii a kultúrnej histórii Spiša. Zakladal her-
báre, zriadil si pri svojom dome botanickú zá-
hradu s liečivými rastlinami, ktorú využíval vo 
svojej lekárskej praxi. Pozoroval život vtákov 
a ich sťahovanie, správy zasielal do Ornitologic-
kého ústredia v Budapešti. Všímal si život vy-
sokej zveri vo Vysokých Tatrách, skúmal ryby 
v prítokoch Popradu a Dunajca a jaskynnú fau-
nu. Vlastnil bohatú zbierku vtákov, chrobákov 
a motýľov z tatranskej oblasti, archeologickú 
zbierku s nálezmi z doby kamennej a bronzo-
vej z Popradskej kotliny, paleontologickú zbier-
ku s nálezmi z Gánoviec. Niektoré svoje zbierky 
venoval Karpatskému múzeu v Poprade. Arche-
ologické zbierky odkúpilo v r. 1951 Kežmarské 
múzeum od jeho dcéry Edity. Výsledky pozoro-
vaní publikoval nielen v miestnej, ale i v zahra-
ničnej tlači. 

Bol zakladajúcim členom a funkcionárom 
Uhorského karpatského spolku. Ešte pred posta-
vením Karpatského múzea zhromažďoval expo-
náty do jednotlivých oddelení múzea, bol zvole-
ný za kustóda zoologického oddelenia. V r. 1887 
urobil v múzeu zoologickú expozíciu. V parku 
okolo múzea spoločne so Samuelom Weberom 
vysadil tatranské alpínky a horské dreviny. Od 
r. 1881 bol členom Rakúsko-uhorského ornitolo-
gického spolku s ústredím vo Viedni, kde boli 
jeho ornitologické správy publikované v Tschu-
siho ornitologických ročenkách (1882 – 1890), po 
vzniku Uhorského ornitologického ústredia po-
sielal svoje ornitologické správy do Budapešti, 
od r. 1894 ich publikoval v časopise Aquila. Bol 
dlhoročným členom a predsedom Rybárskeho 
spolku v Spišskej Belej.
Literatúra: Biografický slovník okresu Poprad. 
Poprad 1996, s. 60; BOHUŠ, Ivan: Kto bol kto vo 
Vysokých Tatrách. In: Vysoké Tatry 7, 1968, č. 1, 
s. 15; BOHUŠ, Ivan: Kto bol kto vo Vysokých Tat-
rách. In: Vysoké Tatry 12, 1973, č. 6, s. 30; GRI-
GER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej. 
Spišská Belá. 1994; GRIGER, Michal: Dr. Mi-
chal Greisiger – posledný polyhistor a ľudomil, 
jeho príspevok do regionálnej kultúry Spiša. In: 
ŠVORC, Peter (zost.): Spiš v kontinuite času. Pre-
šov – Bratislava – Wien 1995, s. 132 – 135; Slo-
venský biografický slovník, II. zv., E – J. Martin 
1987, s. 225; VOJTAS, Jozef: Dr. Michal Greisiger, 
beliansky lekár a prírodovedec. In: Spišská Belá 
2. Spišská Belá 1972, s. 131 – 135.

GRIGER, Michal 
– pedagóg, vlastivedný pracovník a múzejník, 
organizátor ľudovej umeleckej výroby, historik

(24. 11. 1919 Vyšné 
Repaše – 8. 10. 2005 
Spišská Belá)
Otec Michal, matka 
Mária, rod. Grige-
rová, súrodenci Ján 
a Tomáš. S man-
želkou Emou, rod. 
Smrekovou (*1924) 
mali deti Ing. Má-
riu Dobákovú 
(*1947), PhDr. Mar-
tu Weissensteine-

rovú (*1949); Michala Grigera (*1950), MUDr. 
Kristínu Bartkovú (*1953), Ľubomíru Grigerovú 
(*1955) a Beátu Purdešovú (*1960). Jeho manžel-
ka sa ako učiteľka venovala mimoškolskej čin-
nosti, výšivkárskym krúžkom v Spišskej Belej 
a v Slovenskej Vsi. Bola dlhoročnou členkou uči-
teľského spevokolu Tatran v Poprade.

Do ľudovej školy chodil v rodnej obci, do 
gymnázia v Levoči. Po nadobudnutí učiteľského 
vzdelania na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapi-
tule začal pôsobiť ako učiteľ a organista v Nede-
ci (1939 – 1940) a v Jurgove (1940 – 1943). Kvali-
fikáciu pre základné školy získal v r. 1939, pre 
meštianske školy v r. 1943 (slovenský jazyk, de-
jepis, zemepis) a pre stredné školy v r. 1972 na 
Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Prešove (slovenský jazyk a literatúra – de-
jepis).

Jurgovu a jeho okoliu venoval mnoho tvori-
vej a organizačnej práce, do ktorej patrilo aj or-
ganizovanie ľudovej umeleckej výroby. Pričinil 
sa o založenie rezbárskej dielne v Jurgove, kto-
rá bola zriadená v r. 1942 Spolkom pre zveľaďo-
vanie domácej výroby na Slovensku v Bratisla-
ve. Tu bol správcom dielne. Po pričlenení časti 
obcí zo Zamaguria Poľsku, vrátane Jurgova, po 
2. svetovej vojne, odišiel do Spišskej Belej, kde 
patril medzi zakladateľov Umelecko-priemysel-
ného výrobného družstva, s. r. o. Javorina (1947) 
a kde pôsobil do r. 1956. O rok neskôr odišiel 
pracovať do Ústredia ľudovej umeleckej výro-
by v Bratislave. Zotrval tam do r. 1967. V rokoch 
1968 – 1972 pracoval v múzeu Hrad v Kežmar-
ku a napokon učil na gymnáziu v Spišskej Starej 
Vsi, odkiaľ odišiel v r. 1982 do dôchodku. Svojou 
organizačnou prácou ovplyvnil ľudovú umelec-
kú výrobu na východnom Slovensku a prispel 
k rozvoju rezbárstva na Slovensku, Česku a aj 
v južnom pohraničí Poľska. 

Ako pracovník múzea sa zaslúžil o povzne-
senie literárnej histórie Spiša a literárneho mú-
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zejníctva. Bohatá bola jeho publikačná činnosť. 
Do Pedagogickej encyklopédie Slovenska spra-
coval heslá o najstarších školách na Spiši. Pre Slo-
venský biografický slovník vypracoval portréty 
významných osobností Spiša. Zostavil a autor-
sky prispel do zborníkov Spišská Belá, Spišská 
Stará Ves a Zamagurie, Štátna meštianska škola 
Jurgov, Prof. ThDr. Alojz Miškovič (1902 – 1967) 
a Zborník prednášok k 180. výročiu založenia 
Učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí (Spiš-
ská Kapitula, 1999). Redigoval ročenku Z mi-
nulosti Spišskej Belej (Spišská Belá, 1994, 1995 
– 1996, 1997, 1998, 2002).

Odborne a organizačne pracoval na vzniku 
Múzea Dr. Michala Greisigera v Spišskej Belej. 
Spolupracoval na príprave monografie Spišská 
Belá, ktorej vydania sa, žiaľ, nedožil. Mnoho prá-
ce venoval zbieraniu ľudových piesní a ich úpra-
ve. Veľkú pozornosť venoval obrane a udržiava-
niu identity slovenskej národnostnej menšiny 
na Orave a Spiši v Poľsku. Patril medzi popred-
ných členov spišského dejepisného spolku. Od 
24. februára 1996 bol jeho čestným členom.
Literatúra: HORNÍK, Ján: Mgr. Michal Griger 
(Michal Grieger) jubiluje. In: CHALUPECKÝ, 
Ivan: Z minulosti Spiša VII – VIII, 1999/2000, Le-
voča 2001, s. 248.

HAZAI (Hazay), Július 
– malakozoológ, právnik
(14. 3. 1842 Spišská Belá – 5. 10. 1887 Budapešť)

Študoval na gymnáziu v Sárospataku, Spiš-
skej Novej Vsi, Prešove a na právnickej fakulte 
v Pešti. Bol súkromným tajomníkom neskoršie-
ho predsedu uhorskej vlády grófa Júliusa An-
drášiho, v r. 1867 bol pracovníkom ministerstva 
financií, od r. 1871 spoluzakladateľom a proku-
ristom, neskôr riaditeľom Ľudovej banky v Bu-
dapešti, po ochorení riaditeľom kúpeľov v Novej 
Ľubovni.

Už na gymnáziu sa zaujímal o štúdium prí-
rody, venoval sa štúdiu mäkkýšov. Zhromaž-
dil o nich zaujímavé údaje, okrem recentných 
suchozemských a sladkovodných študoval aj 
kvartérne druhy. Pripravované syntetické dielo 
o mäkkýšoch Uhorska nedokončil, jeho zbier-
ku slimákov prevzalo Národné múzeum v Bu-
dapešti. Prispieval do odborných časopisov. Do 
budapeštianskych i miestnych novín prispieval 
aj veršami.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, II. zv., 
E – J. Martin 1987, s. 301. 

HORVÁT, Gregor 
– náboženský spi-
sovateľ, župný 
hodnostár
(1. 8. 1558 Kör-
mend, Maďarsko – 
15. 1. 1597 Strážky)

Otec Marek, ka-
pitán hradu Siget, 
ktorý za jeho ob-
ranu pred Turka-
mi dostal od Fer-
dinanda I. v r. 1556 
aj majetky na Spiši, matka Kristína, rod. Haho-
tiová. S manželkou Eufrozínou, rod. Amadeo-
vou, druhou Eufrozínou, rod. Semberiovou mal 
3 dcéry a 2 synov. Z nich Baltazár bol v rokoch 
1622 – 1624 spišským podžupanom.

Vychovávali ho poručníci určení otcom, 
okrem iných pécssky biskup Juraj Draškovič. Po 
absolvovaní domácich škôl študoval pravdepo-
dobne na univerzitách v Padove, Baseli, Štras-
burgu, Ženeve, Wittenbergu. Počas štúdia a po 
jeho skončení cestoval po Taliansku, Švajčiar-
sku, Francúzsku, Veľkej Británii, Nemecku, Ra-
kúsku a asi od r. 1581 hospodáril na majetkoch 
na Spiši. V rokoch 1590 – 1592 bol spišským pod-
županom.

Bol prívržencom a podporovateľom reformá-
cie, s ktorou sa zoznámil počas pobytu v západ-
nej Európe. Na majetku v Strážkach okolo roku 
1588 založil školu – gymnázium, známu v ce-
lom Uhorsku. Povolal na ňu popredných domá-
cich i zahraničných učiteľov, na udržiavanie ško-
ly a podporu jej chudobnejších študentov ročne 
vynakladal asi 600 zlatých. Školu sám viedol 
a prednášal na nej dialektiku, etiku a rétoriku. 
Zasahoval do dobových teologických sporov 
v protestantských cirkvách, najmä do zápasov 
okolo Formula Concordiae, ktorej bol zástan-
com. 

Svoje názory prezentoval na kolokviu v jú-
ni 1591 v Csepregu, v decembri 1595 a v januá-
ri 1596 v Kežmarku v niekoľkých polemických 
spisoch v boji s tzv. kryptokalvinizmom, naj-
mä s kežmarským farárom Sebastiánom Lam-
mom. V týchto sporoch odmietal odstraňovanie 
umeleckých artefaktov z evanjelických chrámov 
a tam, kde im hrozila skaza, usiloval sa o ich zá-
chranu, preto je považovaný za jedného z pred-
chodcov starostlivosti o záchranu umeleckých 
a historických pamiatok. Pre gymnázium vybu-
doval knižnicu. V maďarskom preklade vydal 
protikalvínske spisy M. Chemnica (Bardejov, 
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1587, 1588) a v rukopise zostali jeho záznamy 
z ciest po Európe.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, II. zv., 
E – J. Martin 1987, s. 388. 

HORVÁTH, Štefan 
– kňaz
(*24. 10. 1926 Spiš-
ské Podhradie – 1. 9. 
2003 Nitra)

Pochádzal z ôs-
mich detí v rodine 
kováča. Po ukon-
čení ľudovej školy 
študoval na gym-
náziu v Kežmar-
ku. Po šiestej trie-
de sa prihlásil do 
noviciátu na Zobor, v r. 1945 skladal prvé sľuby 
a v roku 1946 maturoval na štátnom gymnáziu 
v Nitre. Dva roky študoval filozofiu vo Viedni. 
Po dvoch rokoch štúdia teológie v Nitre bol po-
čas „barbarskej noci“ „sústredený“ v kláštore 
v Podolínci. Odtiaľ ho odviezli do vojenského 
útvaru PTP Sv. Dobrotivá v Čechách a neskôr do 
Kladna, kde pracoval v kováčskej dielni. Zostal 
tam i po svojom prepustení 31. decembra 1953. 
V r. 1955 sa vrátil na Slovensko. Tu sa zamestnal 
v štátnych lesoch v Spišskom Podhradí, nezostal 
tu dlho a vrátil sa späť. Po pohrebe Jána Fajkusa 
18. februára 1957 prešiel cez rieku Olza pri Kr-
nove do Poľska. Tu bol ordinovaný 23. decembra 
1958. Pôsobil ako výpomocný duchovný v Lub-
line, v Nise od r. 1961 do septembra 1964. Po 
súde 16. decembra 1964 bol zamestnaný ako ku-
rič v zotavovni Revolučného odborového hnutia 
v Tatranskej Lesnej. 

V r. 1965 nastúpil ako záhradník v charitnom 
dome v Broumove, kde bol súčasne aj duchov-
ným správcom rehoľných sestier.

V apríli 1968 na zjazde rehoľných predstave-
ných v Hradišti u Znojma sa stal členom sekre-
tariátu vyšších rehoľných predstavených až do 
jeho likvidácie v r. 1970. Medzitým sa stal v ro-
ku 1968 farárom v Uloži, ktorú musel pre svoju, 
údajne protištátnu, činnosť  náhle opustiť. V ro-
ku 1970 bol preložený do Rakús. Neskôr (1977) 
dostal štátny súhlas na farnosť v Spišskej Belej 
ako excurrendo v Bušovciach, kde pôsobil 15 ro-
kov.

V r. 1992 bol vymenovaný za provinciála Slo-
venskej provincie SVD v Nitre. Počas tejto služ-
by sa zúčastnil na generálnom zhromaždení 
v Sao Paulo v Brazílii a na 14. generálnej kapi-

tule v Ríme. Bol predsedom východného bloku 
SVD. V tejto funkcii zotrval do r. 1998.
Literatúra: Schematizmus Spišskej diecézy. Spiš-
ské Podhradie 1996, s. 142; HORVÁTH, Štefan 
(zost.): 75 rokov Spoločnosti Božieho slova na 
Slovensku. Trnava 2000, s. 199 – 201.

IVÁNKA, Imrich 
– politik, dôstojník, statkár, spisovateľ
(9. 12. 1818 Horné Semerovce – 27. 7. 1896 Besnyö, 
Maďarsko)

Na základe vojenskej kariéry sa stal tajom-
níkom predsedu vlády Ľudovíta Baťána pre ná-
rodnú gardu. Od augusta 1848 bol veliteľom ná-
rodnej gardy v Zadunajsku, s úspechom bojoval 
s Jelačičovými vojskami. Bol spoluzakladateľom 
a funkcionárom Krajinského spolku honvédov, 
svetským funkcionárom evanjelickej cirkvi, veľ-
majstrom slobodomurárskej lóže. Pôsobil pri 
výstavbe železníc a vodných kanálov. Bol spo-
luzakladateľom Prvej uhorskej paroplavebnej 
spoločnosti a v rokoch 1878 – 1891 riaditeľom Se-
verovýchodnej železnice. Napísal práce o uhor-
skej armáde, prispieval do viacerých časopisov 
a novín. V rokoch 1861 – 1895 bol poslancom 
uhorského snemu a od r. 1895 členom panskej 
snemovne. V r. 1878 bol vyznamenaný Radom 
železnej koruny III. triedy a v r. 1882 malým krí-
žom Radu sv. Štefana. Angažoval sa v sociálnej 
činnosti a bol funkcionárom Červeného kríža.

Okolo r. 1885 bol vo Vysokých Tatrách a bý-
val vo Vile Mária, kde sa zdržiavala jeho sestra 
barónka Kaasová. Podľa Samuela Webera si toto 
prostredie natoľko obľúbil, že podporoval do-
pravu, cestovný ruch, výstavbu v okolí Belian-
skej jaskyne a propagoval aj jej návštevy. Za túto 
prácu mu obyvatelia Spišskej Belej v r. 1889 ude-
lili čestné občianstvo.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, II. zv., 
E – J. Martin 1987, s. 497 – 498; WEBER, Samu-
el: Geschichte der Stadt Béla. Spišská Nová Ves 
1892, s. 375 – 377.

JURÁŇ, Vidor 
– poľovnícky funkcionár, prozaik, učiteľ
(30. 12. 1879 Hniezdne – 5. 7. 1963 Hniezdne)

Otec František Juráň bol učiteľom, matka Le-
opoldína, rod. Košíková. Mal 13 súrodencov.

Ukončil učiteľský ústav a stal sa učiteľom 
v Šahách, v Krompachoch a nakoniec bol správ-
com ľudovej školy v Spišskej Belej. Bol veľkým 
znalcom tatranskej prírody a propagátorom jej 
ochrany. Po 1. svetovej vojne sa stal spoluzakla-
dateľom prvej poľovníckej organizácie na Slo-
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vensku a úzko spolupracoval s jej prvým predse-
dom – MUDr. J. Červíčkom. V r. 1932 sa zaslúžil 
o zákaz odstrelu medveďov. V r. 1923 – 1927 bol 
redaktorom maďarskej časti poľovníckeho časo-
pisu Nimród a v r. 1927 – 1945 redaktorom Va-
dászlapu, maďarskej mutácie časopisu Lovec. 
Z poverenia Loveckého ochranného spolku 
(LOS) zorganizoval 3. – 31. júna 1926 v budove 
Karpatského múzea v Poprade prvú celosloven-
skú poľovnícku výstavu. V r. 1937 s pracovníkmi 
Československej mysliveckej jednoty organizo-
val účasť skupiny poľovníkov na svetovej výsta-
ve v Berlíne. Vydal publikáciu Naše poľovníctvo 
(1935), dovtedy jedinú s touto tematikou na Slo-
vensku. Po r. 1945 prispieval do časopisu Poľov-
nícky obzor. Ku koncu života uverejňoval svoje 
odborné a beletristické články v denníku A Hét 
a Szabad földműves. 
Literatúra: BOHUŠ, Ivan: Celoslovenská poľovníc-
ka výstava v Poprade a bývalé Karpatské múze-
um. In: Múzeum, 6, 1959, s. 13 – 18; Slovenský bio-
grafický slovník, II. zv., E – J. Martin 1987, s. 198. 
 
KALTSTEIN, Augustín 
– speleológ, podnikateľ
(10. 12. 1844 Spišská Belá – 24. 8. 1921 Spišská 
Belá)

Otec Pavol, roľník a garbiar, matka Katarína, 
rod. Raisová.

U otca sa vyučil za garbiara a prevzal rodin-
né hospodárstvo i garbiareň. Postupne rozšíril 
podnikanie o obchod s vínom. Zakladal tkáčov-
ňu ľanu v Kežmarku a v r. 1891 – 1892 sa podie-
ľal na výstavbe miestnej školy. V r. 1881 pomáhal 
sprístupňovať a stavať Tatranskú Kotlinu. 
Literatúra: Slovenský biografický slovník, III. zv., 
K – L. Martin 1989, s. 29. 

LUDVIGH, Ján
(Johann) 
– publicista, práv-
nik
(12. 5. 1812 Spišská 
Belá – 11. 7. 1870 
Budapešť)

Otec Tobiáš, 
matka Mária, rod. 
Cuchonová, man-
želka Amália, rod. 
Mayerová, syn Jú-
lius, stavebný in-
žinier. Študoval 
v Kežmarku, Prešove a Sárospataku. Po práv-
nických štúdiách v Sárospataku sa začiatkom 

30. rokov vrátil do rodného mesta. V r. 1835 sa 
stal hlavným notárom. Združil okolo seba pro-
maďarsky zmýšľajúcich Beľanov do spolku Bélai 
Magyar Egyesület (Belianske maďarské zdru-
ženie, 1830). Úlohou spolku bolo presadzovať 
maďarskú kultúru a jazyk. Stanovy však na po-
žiadanie Provincie 16 spišských miest neposlal, 
a preto založenie spolku Miestodržiteľská rada 
neschválila. Spolok pôsobil ilegálne.  V r. 1844 
bol zvolený do parlamentu ako zástupca spiš-
ských miest. Bol prívržencom reformného hnu-
tia maďarskej strednej šľachty, spolupracov-
níkom novín Pesti Hírlap, navrhoval zriadiť 
osobitnú spoločnosť pre šírenie maďarčiny na 
Spiši. V revolúcii 1848 – 1849 bol vládnym ko-
misárom a poslancom uhorského snemu, po jej 
potlačení emigroval do Bruselu, kde sa publicis-
ticky angažoval proti Habsburgovcom. V neprí-
tomnosti ho odsúdili na smrť. 

Počas pôsobenia v Bruseli spolupracoval 
s maďarskou emigráciou a Ľudovít Košút (Kos-
suth) ho poveroval diplomatickými úlohami. 
Bol dopisovateľom Independence Belge, vydával 
brožúry a letáky o problematike Uhorska s pro-
tihabsburským zameraním. V roku 1861 a 1865 
bol v kežmarskom volebnom obvode zvolený 
za poslanca uhorského snemu. Domov sa vrátil 
v roku 1867. O dva roky neskôr ho zvolili za po-
slanca. Do r. 1861 je uvádzaný ako starosta. V ro-
ku 1869 bol opäť zvolený do snemu.
Literatúra: Slovenský biografický slovník. III. zv., 
K – L. Martin 1989, s. 435; WEBER, Samuel: Ges-
chichte der Stadt Béla..., s. 371 – 373. 

LUDVIGH (LUDWIGH), Július 
– stavebný inžinier
(21. 4. 1841 Spišská Belá – 6. 1. 1919 Budapešť)

Otec Ján, matka Amália, rod. Mayerová. 
Stredoškolské a vysokoškolské štúdiá ab-

solvoval v Bruseli. Bol projektantom v Belgic-
ku, v r. 1863 v Španielsku, od r. 1867 v ústrednej 
kancelárii uhorských železníc. Od r. 1881 praco-
val ako vedúci oddelenia stavby ciest a verejných 
stavieb na ministerstve verejných prác. V r. 1883 
bol už pracovníkom riaditeľstva, v r. 1887 – 1901 
riaditeľom uhorských štátnych železníc a od 
roku 1909 Košicko-bohumínskej železnice. Vie-
dol projekčné práce na železnici zo Sevilly do 
Portugalska, projektoval bosniansko-rumunské 
železničné uzly. Za svoju bohatú činnosť bol vy-
menovaný za kongresového predsedu na sveto-
vej výstave v Paríži v r. 1889. Od r. 1887 bol mi-
nisterským radcom, v r. 1893 členom panskej 
snemovne, v r. 1905 skutočným tajným radcom 
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a v r. 1906 štátnym tajomníkom. Za svoju prácu 
bol vyznamenaný Radom železnej koruny III. 
stupňa (1887), rytierskym krížom Leopoldov-
ho radu (1892), dôstojníckym krížom Radu ru-
munskej koruny, Radom Františka Jozefa (1909) 
a inými francúzskymi, ruskými, srbskými a tu-
reckými vyznamenaniami. 
Literatúra: Slovenský biografický slovník, III. zv., 
K – L. Martin 1989, s. 435 – 436.

MEDŇANSKÝ (MEDNYÁNSZKY), Ladislav 
– maliar
(23. 4. 1852 Beckov – 17. 4. 1919 Viedeň)

Otec barón Eduard, matka Anna Mária, rod. 
Szirmayová. Medňanský sa narodil na území 
Trenčianskej župy na panstve Medňanskovcov, 
kde strávil prvých desať rokov života. Odmalič-
ka mal podlomené zdravie, nesmel vykonávať 
žiadnu fyzickú prácu a bol pod neustálym do-
hľadom súkromných učiteľov. Preto sa až v de-
siatich rokoch naučil čítať. Traduje sa o ňom, že 
vedel skôr kresliť než rozprávať. Ako sedemroč-
nému mu pribudla sestra Margita. Vďaka ču-
lej korešpondencii a sestriným spomienkam sa 
o Ladislavovi zachovali mnohé poznatky.

V r. 1854 – 1860 ho v Strážkach súkromne vy-
učoval viedenský maliar a grafik Thomas En-
der. V r. 1866 začal súkromne študovať strednú 
školu u evanjelického farára A. Justha a učiteľa 
D. Webera v Kežmarku, skúšky zložil na tamoj-
šom gymnáziu. V r. 1870 sa chcel zapísať na po-
lytechniku v Zürichu, keďže ho neprijali, zostal 
v Solothurne, kde sa pripravoval na štúdium. 
V r. 1871 sa prihlásil na prípravku zürišskej po-
lytechniky, v r. 1872 sa zapísal na AVU v Mní-
chove, v r. 1873 – 1875 študoval na École des Be-
aux – Arts v Paríži, kde pôsobil do r. 1878, znovu 
1889 – 1892 a 1896 – 1897. Medzitým a potom žil 
a tvoril striedavo v Strážkach, Beckove, Buda-
pešti, vo Viedni a v iných mestách a dedinách 
monarchie. V jeseni 1876 maľoval v Strážkach 
a v Tatrách. V nasledujúcom roku vystavoval 
v parížskom Salóne a získal prvý medzinárod-
ný úspech. Nasledoval prvý pobyt v Barbizone. 
Leto a jeseň zase strávil v Strážkach a ďalších 
miestach na Slovensku. Na jar 1879 sa vrátil na 
Slovensko. V r. 1880 sa stretol s Ferdinandom 
Katonom. Spolu s ním odišiel do Viedne, kde 
v r. 1882 vystavoval na medzinárodnej výstave. 
V Strážkach býval aj v r. 1887. 

V záverečnej etape tvorby sa usadil v Buda-
pešti a tamojší pobyt prerušoval maľovaním na 
Slovensku a pobytmi vo Viedni. Na svojich ces-
tách po Slovensku pokračoval v práci na repre-

zentačnej publikácii Österreichisch-ungarische 
Monarchie im Wort und Bild. Po letnom pobyte 
na Slovensku v r. 1898 sa v Budapešti zoznámil 
s obchodníkom s obrazmi J. Wolfnerom, ktorý si 
vzal na starosť jeho finančné zabezpečenie pod 
podmienkou, že mu umelec bude odovzdávať 
väčšinu tvorby. 

Od r. 1898 sa začal pravidelne zúčastňovať 
na výstavách v budapeštianskom Mücsarnoku. 
Pretože ho sústavne sužoval reumatizmus, viac-
krát sa liečil v Budapešti a v kúpeľoch v Orav-
skej Polhore. 

V máji až júli 1901 cestoval po Dalmácii 
a po Čiernej Hore. Veľa času strávil na cestách 
po Uhorsku, maľoval v okolí Budína a Vacova 
(1907), Balatonu (1908), navštívil aj Sedmohrad-
sko (1912). Každoročne, zvyčajne v lete, sa vracal 
na Slovensko.

Po vypuknutí vojny sa v r. 1914 dobrovoľ-
ne prihlásil do armády, kde pôsobil ako fron-
tový výtvarník. Spočiatku maľoval na ruskom, 
v r. 1916 na talianskom fronte. Po zranení sa zdr-
žiaval vo Villachu a striedavo navštevoval Vie-
deň, Budapešť, Beckov a Strážky a koncom roka 
sa opäť vrátil do Viedne. Na jeseň znova odišiel 
na taliansky front. Po ťažkom ochorení obličiek 
sa vrátil do nemocničného ošetrenia a defini-
tívne skončil činnosť frontového maliara. Ne-
doliečený pracoval od konca roka 1917 v zlých 
podmienkach vo Viedni. Na jar 1918 odišiel do 
Strážok, kde naposledy trávil leto. Na výzvu vo-
jenského veliteľstva sa v r. 1919 vrátil do Vied-
ne. Bol nositeľom viacerých cien, ktoré mu boli 
udelené v r. 1888 v Mücsarnoku v Budapešti 
a v r. 1914 tiež v Budapešti.

Rozsah jeho umeleckej pozostalosti nie je 
možné komplexne rekonštruovať nielen vzhľa-
dom na jeho spôsob života, ale aj pre jeho väčši-
nou takmer ľahostajný postoj k ďalšiemu osudu 
svojich prác. Mnohé diela počas svojich ciest da-
roval alebo lacno predal. Doposiaľ sa nepodarilo 
zistiť, čo sa stalo s obrazmi a štúdiami, ktoré vy-
tvoril v Paríži a Barbizone. 

Už počas jeho života začali vznikať prvé 
zbierky jeho diel. Po autorovej smrti, v apríli 
1919, bola časť pozostalosti, ktorá sa nachádza-
la v ateliéroch vo Viedni a v Budapešti, úradne 
zabavená (deponovaná v Szépmüvészeti Mú-
zeu) a časť sa dostala do majetku vydavateľstva 
Singer a Wolfner. Podstatná časť dnešnej zbierky 
diel Medňanského sa nachádza v Maďarskej ná-
rodnej galérii v Budapešti. Rozsiahlejšia zbier-
ka je aj vo fondoch Slovenskej národnej galérie. 
Jej súčasťou sú diela tzv. „strážťanskej“ kolek-
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cie, rodinnej zbierky, obsahujúcej prevažne prá-
ce uchovávané autorom v domácom prostredí 
v Beckove a v Strážkach, ktoré daroval členom 
rodiny alebo ich vytvoril v spomenutých ob-
ciach. Maliarovi rodičia Strážky často navštevo-
vali ešte počas života Ladislavovho starého otca 
Baltazára Szirmaya, ktorý mal na mladého umel-
ca silný vplyv. Rodinná kolekcia, ktorú uchová-
vala Medňanského mladšia sestra barónka Czó-
belová a neskôr jej dcéra Margita, obsahovala 
unikátne kresby z detstva, diela z prvých obdo-
bí umelcovej tvorby, práce tematicky viažuce sa 
na prostredie Strážok a ich okolia. V kolekcii sa 
zachovali obrazy, ktoré autor namaľoval pria-
mo v Strážkach (Zasnežená krajina, Ohyb rieky 
Poprad, s motívmi parku pri kaštieli a rieky Po-
prad, Zvonica v Strážkach). 

Po r. 1945 rodinná zbierka stratila dovtedaj-
šiu celistvosť, lebo umelcova neter, barónka Czó-
belová, nemala vo vypätej povojnovej situácii 
dostatok prostriedkov a síl, aby udržala rodin-
ný majetok. Po r. 1948 samotná barónka predala 
niekoľko obrazov, mnohé sa dostali do súkrom-
ných rúk za protislužby a za pomoc. V priebehu 
50. a 60. rokov 20. storočia získala SNG do svo-
jich zbierok niekoľko desiatok obrazov zásluhou 
jej riaditeľa Karola Vaculíka. V máji 1991 bola 
v kaštieli v Strážkach sprístupnená stála expozí-
cia diel Ladislava Medňanského. Zaslúžil sa o to 
Anton Glatz. Bola prvým pokusom o komplex-
né spracovanie materiálu v Strážkach, ktorý sa 
nachádzal v zbierkach SNG. V rámci svojej ak-
vizičnej činnosti SNG získala v r. 2000 rozsiahly 
súbor malieb (64) a kresieb (17) Ladislava Med-
ňanského, ktoré pravdepodobne pochádzali zo 
Strážok. Diela z tohto nákupu sa stali súčasťou 
reinštalovanej stálej expozície a verejnosti bola 
sprístupnená pri príležitosti 150. výročia naro-
denia umelca v júni 2002. Vladimír Štric o ňom 
natočil dokumentárny film Svetlo vnímané ako 
osvietenie.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, IV. zv., 
M – Q. Martin 1990, s. 133 – 135; www.snm.sk/
old/pamiatky/pam_2003_3_b.htm, s. 4 – 9; www.
civil.gov.sk/casopis/2004/13/1326si.htm, s. 1 – 3.

NOVAJOVSKÝ,  František 
– kňaz
(*22. 4. 1956 Spišská Belá)

12. mája 1986 bol v Bratislave tajne vysvätený 
za kňaza. Za cirkevné aktivity bol prenasledova-
ný a súdený. Po zmene politických pomerov sa 
v r. 1990 dostal do pastorácie ako kaplán v Spiš-
skom Podhradí. 

V r. 1990 – 1993 absolvoval postgraduálne 
štúdium na Lateránskej univerzite Academia 
Alfonsiana v Ríme. V septembri 1993 získal li-
cenciát teológie. 

Od 1. júna 1993 sa stal spirituálom v seminári 
Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí – Spišskej 
Kapitule. Na Teologickom inštitúte prednášal 
morálnu teológiu. 1. júla 1997 bol vymenova-
ný za vicerektora Slovenského ústavu sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme. Cirkevné orgány mu 27. mar-
ca 1998 udelili titul Monsignore a 8. septembra 
1998 ho vymenovali za rektora Pápežského Slo-
venského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme.
Literatúra: GRIGER, Michal: Náboženské pomery 
v Spišskej Belej. In: GRIGER, Michal (zost.): Z mi-
nulosti Spišskej Belej IV; Spišská Belá 1998, s. 57.

PETZVAL, Ján Fridrich 
– vynálezca, pedagóg, hudobník
(4. 7. 1775 Loděnice, okr. Znojmo – 3. 11. 1852 Le-
voča)

Otec František, učiteľ. Manželka Zuzana, rod. 
Kreutzmannová, mal 3 dcéry a 3 synov, z kto-
rých mimoriadne úspešnými boli Jozef Maximi-
lián a Oto. 

V rokoch 1799 – 1815 pracoval ako učiteľ a re-
genschori v Spišskej Belej, v rokoch 1815 – 1819 
v Kežmarku, v rokoch 1819 – 1852 regenschori 
a mestský geometer v Levoči. Bol aj nadaným 
hudobníkom, vynašiel zvláštny mechanizmus 
bicích hodín, skonštruoval a dal si patentovať 
špeciálny typ písacieho stroja (pod názvom Po-
lygraph).
Literatúra: Slovenský biografický slovník, IV. zv., 
M – Q. Martin 1990, s. 425.

PETZVAL, Jozef  
Maximilián 
– fyzik, matematik, 
vynálezca, univer-
zitný profesor, Ing., 
PhDr.
(6. 1. 1807 Spišská 
Belá – 17. 9. 1891 Vie-
deň) 
Otec Ján Fridrich, 
matka Zuzana, rod.  
K reut zma n nová, 
bratia Oto a Ján a 3 
sestry. Zo Spišskej Belej do Kežmarku sa rodina 
presťahovala v roku 1815, o pár rokov neskôr do 
Levoče. Ľudovú školu vychodil v Spišskej Belej 
a v Kežmarku, nižšie gymnázium v Podolínci, 
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vyššie v Levoči, v r. 1823 – 1825 študoval na Krá-
ľovskej akadémii v Košiciach, v r. 1825 – 1826 pô-
sobil ako vychovávateľ u grófa Almášiho v Žda-
ni pri Košiciach. V r. 1826 – 1828 študoval na 
Institutum geometricum v Budapešti a v r. 1828 
sa zapísal na tamojšiu filozofickú fakultu, kde 
bol v r. 1831 vymenovaný za adjunkta na kated-
re fyziky. 

Titul Ing. získal v r. 1828 a PhDr. v r. 1832 a stal 
sa suplentom matematiky, mechaniky a praktic-
kej geometrie na peštianskej univerzite. Pôsobil 
v Pešti ako inžinier (1828 – 1835), neskôr profesor 
matematiky na peštianskej univerzite, v r. 1837 
bol vymenovaný za riadneho profesora vyššej 
matematiky. Od r. 1837 prednášal matematiku 
na Viedenskej univerzite, kde pôsobil 40 rokov. 

Vynikal v riešení algebraických a diferenciál-
nych rovníc. V najvýznamnejšej práci Integrácia 
lineárnych diferenciálnych rovníc s konštantným 
alebo premenlivým koeficientom (1847) zhrnul 
vtedajšie poznatky o integrácii lineárnych dife-
renciálnych rovníc. Bol mimoriadne zručným 
brusičom skla a jemnomechanikom. Venoval sa 
akustike, a to kmitaniu strún, diferenciálnym 
rovniciam kmitania strún, matematickej teórii 
hudobných nástrojov, balistike, analytickej me-
chanike a vypracoval projekty plavebného kaná-
la okolo Pešti.

Počas geodetických prác v Pešti sa obozná-
mil so základmi optiky a optických prístrojov. 
Vo Viedni na podnet prof. A. von Ettingshau-
sena v r. 1840 urobil výpočet portrétového ob-
jektívu, zároveň vypočítal i parametre pre kra-
jinársky objektív. Podľa jeho nákresov zostrojil 
viedenský optik F. Vojgtländer v r. 1840 portré-
tový objektív, skladajúci sa z dvoch sústav šo-
šoviek. Vojgtländer čoskoro začal aj s výrobou 
tohto objektívu vo veľkom, a to s mimoriadnym 
komerčným úspechom. 

Petzval neuzavrel s výrobcom žiadnu zmlu-
vu a svoj objektív nedal ani patentovať. Jedinou 
jeho odmenou bolo dvetisíc zlatých, ktoré od Vo-
igtländera dostal za svoje výpočty. Táto odme-
na bola zanedbateľná v porovnaní s optikovými 
ziskami a došlo medzi nimi k otvorenej roztržke 
a vážnym sporom. V roku 1857 predložil vieden-
skej akadémii krajinársky objektív, nazývaný aj 
ortostop, ktorý bol trikrát svetlejší ako najlepšie 
krajinárske šošovky. Jozef Petzval je považova-
ný za zakladateľa modernej fotografie. Navr-
hol aj konštrukcie osvetľovacích a premietacích 
prístrojov, ďalekohľad a zrkadlovú (Petzvalovu) 
lampu, kde je maximálne možné využitie svetel-
nej energie. Jeho hlavným prínosom v optike je 

matematický výpočet korekcie optických sústav. 
Jeho menom (tzv. Petzvalova suma) sa nazýva 
charakteristický výraz pre zakrivenie poľa pri 
optických systémoch bez astigmatizmu. Počítal 
aj optiku Galileiho ďalekohľadu a optiku mikro-
skopov. 

Zostrojil objektív na premietanie s veľkou 
svetelnosťou. Vypracoval projekt osvetľovacie-
ho zariadenia pre lode na Dunaji. Prenosným 
reflektorom o priemere 1,3 m mohol osvetľovať 
predmety až do vzdialenosti 2,7 km. Zdokonalil 
mikroskop a ďalekohľad. Prispel k rozvoju akus-
tiky. V r. 1859 vytvoril teóriu kmitov napnutých 
strún. Pomocou exaktnej matematickej metó-
dy vytvoril vlastnú teóriu tónových systémov, 
vypočítal i relatívne výšky a logaritmy relatív-
nych výšok všetkých 53 stupňov svojej stupnice. 
Skonštruoval klavír, ktorého klávesnica obsaho-
vala tri rady klávesov. 

Vysokú úroveň mali jeho práce v oblasti ana-
lytickej mechaniky, osobitne sa zaoberal otázka-
mi stability mostov, lanových dráh a výškových 
budov. Matematické výsledky publikoval v roz-
pravách viedenskej akadémie. Vedecké výsled-
ky v prednáškach sprístupňoval mládeži. Bol 
náročný na seba a aj na svojich kolegov. Nekom-
promisne vyžadoval preukázateľné výsledky. 
Zdá sa však, že jeho do istej miery konfliktná 
a sarkastická povaha mohla brzdiť všeobecné 
uznávanie jeho vedeckých výsledkov. Pre osob-
né konflikty ho napríklad neprávom obvinili 
z plagiátorstva. 

Od r. 1846 bol dopisujúcim členom a od r. 
1849 riadnym členom viedenskej akadémie vied. 
Bol vyznamenaný radom Františka Jozefa. Jed-
nota českých matematikov ho r. 1881 zvolila za 
čestného člena. 

Od r. 1877 bol na dôchodku. Žil vo Viedni 
v ústraní v budove opusteného kláštora na Kah-
lenbergu, ktorú si po príchode do Viedne pre-
najal. V r. 1859 sa neznámi zlodeji vlámali do 
jeho sídla a zničili jeho rukopisy, výsledky mno-
horočných optických výskumov, ktoré sklama-
ný autor už na veľkú škodu vedy nikdy nedal 
dohromady. Zomrel vo Viedni, kde je pochova-
ný na tamojšom Ústrednom cintoríne. 

Desať rokov po jeho smrti sa našli časti ru-
kopisov (Teória systémov tónových osnov; Te-
ória oporných čiar; Petzvalove sedemmiestne 
logaritmy). Na jeho pamiatku bola z iniciatívy 
viedenskej Fotografickej spoločnosti v arkádach 
čestného nádvoria viedenskej univerzity v roku 
1901 osadená pamätná tabuľa. Podľa neho je po-
menovaný jeden z kráterov Mesiaca a planétka 
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objavená v r. 1980 českým astronómom Antoní-
nom Mrkosom. 

Jeho menom bolo pomenovaných aj niekoľko 
ulíc v európskych mestách. V r. 1957 bola v Ma-
ďarsku založená pamätná Cena Jozefa Petzvala 
– ocenenie pokrokov dosiahnutých na poli op-
tiky, akustiky, filmovej technológie a videotech-
nológie, jemnej mechaniky, fotochémie a diva-
delnej technológie. U nás sa pamätná Medaila 
Jozefa Petzvala udeľuje tradične za zásluhy o fo-
tografiu. V jeho rodnom dome bolo 2. júla 1964 
otvorené múzeum ako jedno z oddelení Tech-
nického múzea v Košiciach s modernou expozí-
ciou dejín optiky a fotografie. 

V r. 1965 bola pred budovou múzea odhale-
ná jeho busta, ktorej autorom je akademický so-
chár V. Löffler. V r. 2007 by mala Národná banka 
Slovenska vydať striebornú mincu nominálnej 
hodnoty 200 Sk k 200. výročiu Petzvalovho na-
rodenia.
Literatúra: ADAMUV, Pavel: Nehnuteľné pamiat-
ky vedy, výroby, techniky a technického školstva 
na východnom Slovensku. In: Historica Carpati-
ca 13/1982, s. 221; DANČO, Július: Jozef Maximi-
lián Petzval. In: GRIGER, Michal: Spišská Belá. 
Spišská Belá 1972, s. 121 – 130; GUGENBERGER, 
Tomáš: Jozef Maximilián Petzval. In: Vlastived-
ný časopis XXXIII, 1984, č. 2, s. 90 – 91; Slovenský 
biografický slovník, IV. zv., M – Q. Martin 1990, 
s. 425 – 426; WEBER, Samuel: Ehrenhalle ver-
dienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 
– 1900. Spišská Nová Ves 1901, s. 247 – 248. www.
osobnosti.sk 8. 5. 2006; www.civil.gov.sk/caso-
pis/2003/18/1826st.htm 8. 5. 2006.

PETZVAL, Oto (Otto) 
– inžinier, matematik, univerzitný profesor
(6. 1. 1809 Spišská Belá – 28. 8. 1883 Budapešť) 

Študoval na gymnáziu v Levoči, filozofiu 
v Košiciach. Od r. 1828 pôsobil na geometrickom 
inštitúte v Pešti, v r. 1837 – 1850 bol profesorom 
na Katedre matematiky geometrického inštitú-
tu, v r. 1851 – 1857 na Kráľovskej jozefínskej tech-
nike, od r. 1858 na univerzite v Pešti, v r. 1872 
– 1873 bol suplujúcim profesorom na Katedre 
astronómie. Bol autorom učebníc a pôvodných 
vedeckých prác. Významne prispel k tvorbe ma-
ďarskej technickej a matematickej terminológie. 
V r. 1843 – 1849 a 1860 – 1863 bol dekanom filo-
zofickej fakulty, od r. 1862 členom štátnej skú-
šobnej komisie stredoškolských učiteľov. Za svo-
ju aktivitu bol vyznamenaný veľkou cenou UAV 
a v r. 1877 Radom železnej koruny III. triedy.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, IV. 

zv., M – Q. Martin 1990, s. 426; WEBER, Samuel: 
Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Ja-
hrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves 1901, 
s. 218 – 219.

PORUBOVIČ,
Jozef 
– reštaurátor, 
pedagóg, profe-
sor (*19. 3. 1944 
Spišská Belá)

Osemročnú 
základnú školu 
ukončil v rodis-
ku v r. 1958. V r. 
1958 – 1961 sa 
vyučil v Učňov-
skej škole miest-
neho hospodárstva v Kežmarku a v rezbárskom 
Družstve Javorina v Spišskej Belej, neskôr štu-
doval na Strednej škole umeleckého priemyslu 
v Bratislave odbor rezbárstvo (1961 – 1965) a tu 
sa venoval aj reštaurovaniu umeleckých pamia-
tok z dreva. Vysokú školu výtvarných umení 
ukončil v r. 1971 pod vedením profesorov Kuli-
cha, Štefunku a Veselého so zameraním na rešta-
urovanie umeleckých a historických pamiatok. 

V roku 1968 absolvoval študijný pobyt v Ta-
liansku. V roku 1971 – 1990 pôsobil na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave najskôr ako 
asistent na reštaurátorskom oddelení u prof. Ve-
selého (1971 – 1973), neskôr ako vedúci rezbár-
skej dielne, kde vyhotovoval technické kópie 
v dreve a sochárske práce v kameni (1973 – 1975) 
a suploval i v kamenárskej dielni. Neskôr sa stal 
vedúcim plastického oddelenia reštaurovania, 
vedúcim katedry reštaurovania (1979 – 1990) 
a vedúcim drevenej a polychromovanej plastiky. 
V r. 1980 bol vymenovaný za docenta a 1. febru-
ára 1989 bol vymenovaný za prvého slovenského 
profesora pre odbor reštaurátorstvo umeleckých 
a historických pamiatok. 

Od r. 1990 pracuje ako reštaurátor v slobod-
nom povolaní, od r. 1997 ako autorizovaný reš-
taurátor pre drevo a kameň. Od r. 1996 je spolu-
majiteľom Združenia VILLARD – združenie pre 
reštaurovanie a obnovu pamiatok. Absolvoval 
viaceré zahraničné študijné pobyty.

Je veľmi aktívny aj v profesijných spoločen-
ských organizáciách. V r. 1989 bol spoluzakla-
dateľom Obce reštaurátorov, v r. 1994 Komory 
reštaurátorov Slovenska a je členom Umelecko-
historickej spoločnosti. Za mimoriadnu aktivitu 
bol ocenený Rezortným ocenením Ministerstva 
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školstva SR, Medailou mesta Bratislavy a via-
cerými oceneniami pamiatkových inštitúcií. 
Jeho mottom je: „Šíriť profesijnú úctu a lásku ku 
kultúrnemu dedičstvu.“

Dielo: Barokový oltár farského kostola v Tvr-
došíne (1782), reštaurovanie a dotvorenie bron-
zovej plastiky leva so štátnym znakom od prof. 
Kafku, pre Pamätník československej štátnos-
ti v Bratislave, Náhrobok J. H. Blendigera z ro-
ku 1684 vo Svätom Jure, Oltár sv. Juraja z r. 1519 
v rímskokatolíckom kostole vo Svätom Jure, Sú-
sošie sv. Trojice v Komárne (18. stor.), Immacu-
lata v Gbeloch (18. stor.), Morový stĺp v Kremni-
ci, v Tužinej, Immaculata v Žiline, Renesančné 
erby v kaštieli v Bytči, sochárska výzdoba Palu-
gyajovho paláca v Bratislave, secesná fasáda na 
hoteli Slavia v Košiciach, obnova fasády Ľudovej 
banky v Košiciach, secesná fasáda na Radnici 
v Košiciach, súsošie sv. Trojice v Bratislave, se-
verná veža, severná sakristia, pastofórium, kle-
notnica Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Kaplnka 
sv. Michala v Košiciach, premiestnenie súso-
šia S. Petöfiho v Bratislave, úpravy schodísk na 
Hlavnom námestí v Topoľčanoch, obnova inte-
riéru veže, Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka sv. Žo-
fie, Kaplnka Panny Márie, sakristia, južná pred-
sieň v Dóme sv. Martina v Bratislave, kamenná 
architektúra a celková obnova fasád na starej 
radnici v Bratislave, prípravná výskumná a reš-
taurátorská dokumentácia na severnom portáli 
Dómu sv. Alžbety v Košiciach.
Literatúra: Komora reštaurátorov v Bratislave. 
Súkromný archív prof. Poruboviča.

QUENDEL, Michal 
– vojak
Brat cirkevného reformátora Vavrinca Serpilia 
Quendela, ktorý priniesol do Spišskej Belej v r. 
1545 reformáciu. 

Michal Quendel bol silnej postavy, no predo-
všetkým vynikal svojou statočnosťou. Zápoľský 
na jeho margo povedal: „Ak by som mal armádu 
len 2000 mužov, ktorí sú takí statoční a nebojácni ako 
Quendel, aj keď sa mu nechcem zaliečať, v krátkom 
čase by bola moja celá Európa.“ Quendela Zápoľský 
odmenil v r. 1530 šľachtickým titulom a menom 
Serpilius, ktoré mu potvrdil aj Ferdinand II. v ro-
ku 1630. Rodina Quendelovcov patrila k vysoko 
váženým rodinám v Spišskej Belej a aj v ostat-
ných zálohovaných mestách. Posledným jej čle-
nom bol bratislavský kňaz Samuel Wilhelm Ser-
pilius, ktorý zomrel v r. 1761.
Literatúra: WEBER, Samuel: Geschichte der Stadt 
Béla...., s. 366 – 367.

SLODIČKA, Anton 
– poručík letectva
(17. 4. 1915 Spišská 
Belá – 31. 3. 1939 
Spišská Nová Ves)

Otec Gregor, mat-
ka Júlia, rod. Tribu-
lová. Prisťahovali sa 
zo Ždiaru v r. 1901. 
Mali jedenásť detí, 
z ktorých bol Anton 
siedmy.

Do ľudovej školy chodil v Spišskej Belej, ab-
solvoval 5 tried na nemeckom Reálnom gym-
náziu ev. a. v. cirkvi v Kežmarku (1925 – 1930). 
Vstúpil do rehole Spoločnosti Ježišovej v Ružom-
berku. Maturitnú triedu navštevoval na rímsko-
katolíckom patronátnom slovenskom verejnom 
reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde 
v r. 1934 maturoval. Pre tichú povahu, skromnosť 
a žičlivosť bol medzi spolužiakmi veľmi obľúbe-
ný. V r. 1934/1935 študoval filozofiu a teológiu na 
Canisiu v Innsbrucku. Štúdium prerušil zrejme 
aj pod vplyvom otcovej smrti (v r. 1935) a vrátil 
sa do civilného života. 

Prihlásil sa k vojsku. 1. októbra 1935 na-
stúpil do Ašpirantskej školy leteckého učilišťa 
v Prostějove. Tu absolvoval základný peší a na-
vigátorský výcvik. Od 1. septembra študoval na 
Vojenskej akadémii v Hraniciach. Štúdium ukon-
čil 29. augusta 1937. Ministerstvo obrany v Prahe 
mu udelilo hodnosť poručíka letectva. Po apli-
kačnom kurze letectva v Prostějove sa stal zá-
stupcom veliteľa letiska v Brne. Pridelili ho k 75. 
ľahkej bombardovacej peruti. Jeho vzorom bol 
Milan Rastislav Štefánik. Po vzniku Slovenského 
štátu prešiel z Brna do Piešťan a odtiaľ do Spiš-
skej Novej Vsi, kde sa po pripojení Košíc k Ma-
ďarsku organizovala letecká formácia na obranu 
východného Slovenska.

Slovenskí letci vykonávali prieskumné lety 
od 22. marca 1939. Slodička sa zúčastnil na troch 
akciách. 31. marca 1939 sa časť leteckého útvaru 
zo Spišskej Novej Vsi z bezpečnostných dôvodov 
premiestňovala na poľné letisko do Mečedelo-
viec. Počas štartu lietadlo Š-238 havarovalo a je-
ho posádka – por. letectva Anton Slodička a ppor. 
letectva Ľ. Šulík zahynuli. 

2. apríla bol pochovaný v Spišskej Belej. Na 
prvé výročie smrti mu na rodnom dome odhali-
li pamätnú tabuľu so štátnym znakom a textom: 
„Por. let. Anton Slodička hrdinsky padol za slobodu 
Slovenska v roku 1939. Česť jeho pamiatke! Na stráž ! 
Hlinkova garda.“
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V r. 1939 mu prezident Slovenskej republi-
ky udelil Vyznamenanie za hrdinstvo 1. stupňa 
a minister národnej obrany Pamätnú medailu 
za obetavú účasť pri obrane Slovenska. In me-
moriam bol povýšený na nadpor. let. s platnos-
ťou od 28. októbra 1938, na kpt. let. s platnosťou 
od 1. januára 1939 a za štábneho kpt. let. s plat-
nosťou od 1. marca 1939.
Literatúra: GRIGER, Michal: Život na oltár vlasti. 
In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej 
Belej III. Spišská Belá 1997, s. 20 – 27.

SZUTORIS, Fridrich 
– botanik, učiteľ
(16. 3. 1854 Spišská Belá – 28. 2. 1926 Prešov)

Otec Fridrich, meditepec, matka Júlia, rod. 
Weiszová, manželka Ema, rod. Šuleková.

Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmar-
ku, prírodné vedy na univerzite v Budapešti, 
v r. 1880 zložil odbornú učiteľskú skúšku z prí-
rodopisu a chémie. V rokoch 1886 – 1925 učil prí-
rodopis, zemepis, nemecký a maďarský jazyk, 
po r. 1918 aj geológiu a chémiu na Slovenskom 
evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešo-
ve. Súčasne bol správcom fyzikálnych a príro-
dovedných zbierok školy a v rokoch 1909 – 1916 
rektorom kolégia. Z Prešova odišiel do Sárospa-
taku, kde sa popri pedagogickej práci venoval 
popularizácii prírodopisu a botaniky. V Prešove 
vynikol ako pedagóg a pokračovateľ v činnosti 
F. Hažlinského. Usiloval sa rozšíriť jeho prírodo-
pisnú zbierku v prešovskom kolegiálnom gym-
náziu. Bol autorom ilustrovaného diela Svet rast-
lín a človek, v r. 1914 vydal príručku Sprievodca 
po Šariši a bol spoluautorom učebnice prírodo-
pisu pre ľudové školy. Angažoval sa v prírodo-
vednej sekcii Karpatského spolku, v ktorom sa 
snažil rozvíjať turistiku a propagáciu Vysokých 
Tatier. Bol predsedom spolku Karpatenverein, 
poslanec a župný podpredseda národnej strany 
pracujúcich.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, V. zv., 
R – Š. Martin 1992, s. 420.

THEISS (Theisz), Jakub – obchodník 
(24. 4. 1814 Spišská Belá – 26. 7. 1876 Ždiar-Pod-
spády)

Otec Jakub, matka Zuzana, rod. Habereno-
vá. Prvá manželka Jana, rod. Thernová, druhá 
Amália, rod. Schönviznerová.

Bol vedúcim furmanskej gildy, ktorá obsta-
rávala obchodné styky spišských podnikateľov 
s Poľskom, Sliezskom, Nemeckom, východným 
Maďarskom a Sedmohradskom. Spolupracoval 

s bratmi Jánom a Samuelom Ciriakovcami z Veľ-
kej Lomnice. Zo Spiša do cudziny vozili najmä 
plátno, meď, lieh, bryndzu, kobalt z Dobšinej, 
minerálnu vodu zo Sulína, víno z tokajskej ob-
lasti, späť dovážali najmä koloniálny tovar. Za-
hynul pri cestnej nehode medzi Javorinou a Pod-
spádmi.
Literatúra: Slovenský biografický slovník, VI. zv., 
T – Ž. Martin 1994, s. 52; WEBER, Samuel: Ehren-
halle verdienstvoller Zipser..., s. 400 – 403.

VAVERČÁK, 
Roman – hostinský 
(21. 2. 1884 Ždiar 
– 28. 4. 1957 Spišská 
Belá) 

Detstvo prežil 
v Ždiari a mladosť 
na učňovských van-
drovkách. Spolu 
s manželkou Žofiou, 
rod. Adamjakovou 
(1893 – 1981), dcérou 
richtára Ždiaru, sa ešte pred 1. svetovou vojnou 
presťahovali do Spišskej Belej. Potom odišiel za 
prácou do Ameriky, kde sa v baníckej obci Wil-
kes Barre počas 6 rokov, keď tam pracoval v bani 
ako predák, stretol aj s Jozefom Murgašom, s kto-
rým neprerušil kontakty ani po svojom návrate 
na Slovensko. S manželkou mali 6 detí: Júlia (zo-
mrela ako dvojročná), Roman (učiteľ), František 
(lekár), Jozef (tajomník liečebného domu Ther-
mia v piešťanských kúpeľoch, neskôr komunis-
tami väznený), Žofia, Angela Emília. Počas pre-
vratu v r. 1918 sa Roman Vaverčák vyslovil v liste 
SNR v Martine v mene Slovákov zo Spišskej Be-
lej za vznik ČSR. Bol horlivým a aktívnym Slo-
vákom. Po r. 1918 začal podnikať ako hostinský 
na Zimnej ulici č. 16 (dnes Hviezdoslavova uli-
ca). Od apríla 1922 začal spolu s Margitou Grebo-
vou páliť borovičku, v r. 1931 mali výnos viac ako 
50 000 Kč, po vzájomnej dohode sa od r. 1932 za-
čal venovať iba hostinskej a výčapníckej živnosti, 
ktorú 27. 7. 1930 rozšíril o ďalšie služby. 

VOJTAS, Jozef 
– regionálny historik, kňaz
(24. 11. 1906 Jurgov – 22. 3. 1977 Kežmarok)

Otec František, roľník a hájnik, matka Žofia, 
rod. Chovancová. Mal 7 súrodencov. V rokoch 
1917 – 1919 študoval na gymnáziu v Podolín-
ci, v rokoch 1919 – 1922 v Košiciach, 1922 – 1925 
v Levoči, 1925 – 1926 na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave, 1926 – 1930 te-
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ológiu v Spišskej Ka-
pitule a v r. 1930 bol 
vysvätený za kňaza. 
V r. 1930 – 1932 bol 
rímskokatolíckym 
kaplánom v Hrabu-
šiciach, 1932 – 1934 
administrátorom, 
1934 – 1947 farárom 
vo Veľkej Frankovej 
a v rokoch 1947 – 
1950 v Levoči. V ro-
koch 1950 – 1969 bol mimo pastorácie. 

7. júla 1950 bol internovaný a odvezený do 
Mučeníkov. Jedným z dôvodov bolo organizo-
vanie levočskej vzbury v roku 1949. 28. novem-
bra 1951 bol Štátnym súdom v Bratislave odsú-
dený za vlastizradu a pokus o organizovanie 
hromadného úteku za hranice na 16 rokov ža-
lára, 50 tisíc Kčs pokuty, prípadne na 3 mesiace 
väzenia, ak nemá z čoho zaplatiť, prepadnutie 
majetku a na 10 rokov straty občianskych práv. 
Prepustili ho na amnestiu prezidenta republiky 
z 9. mája 1960. 

V rokoch 1969 – 1971 bol administrátorom 
fary v Spišskej Belej. V roku 1948 ho spišský bis-
kup Ján Vojtaššák vymenoval za čestného kano-
nika spišskej katedry. 27. septembra 1990 ho re-
habilitovali.

Venoval sa dejinám Spiša, podieľal sa na 
spracovaní dejín spišských mestečiek, publi-
koval historické štúdie v zborníkoch a v regio-
nálnych monografiách. V rukopise zostali jeho 
práce z dejín spišského prepoštstva, biskupstva 
a náboženské práce. 

Bol členom Krúžku historikov Spiša v Levo-
či a od r. 1971 členom Slovenskej historickej spo-
ločnosti v Bratislave.
Literatúra: GRIGER, Michal: Jozef Vojtas – kňaz 
a historik. In: GRIGER, Michal (zost.): Z minu-
losti Spišskej Belej II., 1995 – 1996. Spišská Belá 
1995 – 1996, s. 33 – 63; Slovenský biografický 
slovník, VI. zv., T – Ž. Martin 1994, s. 305.

WEBER, Samuel 
– kňaz, historik
(26. 3. 1835 Poprad – 18. 5. 1908 Spišská Belá).

Otec Ján Samuel Weber, garbiar a dlhoročný 
richtár mesta Poprad, matka Jana, rod. Hirtho-
vá, z troch bratov sú známi Rudolf, Pavol a mal 
aj tri sestry. S manželkou Máriou, rod. Steinero-
vou, dcérou farára Samuela Steinera, profesora 
prírodných vied a filozofie, sa zosobášili 26. no-
vembra 1863. Mali šesť detí – dvoch synov a štyri 

dcéry. Prvorodeným 
synom bol Samuel 
Konštantín, ktorý 
sa dal na vojenskú 
dráhu, druhý syn 
zomrel pri pôrode. 
Známe sú mená dcér 
Marty a Alice. 

Základnú školu 
navštevoval v Popra-
de, od 1844 študoval 
na evanjelickom lý-
ceu v Kežmarku, 1854 maturoval na katolíckom 
kráľovskom gymnáziu v Levoči, 1854 – 1856 štu-
doval teológiu v Prešove. Po skončení štúdia bol 
dva roky vychovávateľom v rodine Albína Čáki-
ho v Spišskej Novej Vsi. V r. 1859 – 1860 študoval 
teológiu a filozofiu v Jene. V r. 1860 bol kaplá-
nom v Spišskej Belej, potom krátko pôsobil ako 
farár nemeckého cirkevného zboru v Banskej 
Štiavnici, v r. 1861 sa vrátil do Spišskej Belej.

Mal významné postavenie medzi evanje-
lickými duchovnými – stal sa konzistoriálnym 
radcom, konseniorom (1896) a v r. 1901 senio-
rom Spišského seniorátu. Zvolený bol za pred-
sedu Spišského spolku evanjelických farárov. 
Patril k vedúcim predstaviteľom Uhorského 
protestantského spolku a Uhorského evanjelic-
kého literárneho spolku. Bol dobrým kazateľom 
a niekoľko jeho kázní vyšlo aj tlačou. Pripravil 
učebnice náboženstva pre cirkevné školy. Bol aj 
predsedom Spišského evanjelického farárskeho 
spolku.

Mimoriadne činorodý bol i vo verejnom 
a spoločenskom živote na Spiši. Patril medzi čle-
nov Municipiálneho výboru Spišskej župy, mest-
ského zastupiteľstva v Spišskej Belej, v r. 1873 
bol zakladajúcim členom Uhorského karpatské-
ho spolku (v r. 1883 – 1890 podpredsedom), čle-
nom Uhorskej historickej spoločnosti, Spišského 
dejepisného spolku (člen výboru od jeho vzniku 
v r. 1883 až do r. 1908), Spolku spišských učiteľov, 
od 1883 vedúcim botanického oddelenia Kar-
patského múzea v Poprade. V Spišskej Belej sa 
pričinil o založenie viacerých spolkov. Bol spo-
luzakladateľom hospodárskeho kasína (r. 1875), 
stal sa jeho predsedom a vyvíjal bohatú orga-
nizátorskú a prednáškovú činnosť. Založil žen-
ský a mládežnícky spolok, Beliansky spevokol, 
podieľal sa na vzniku dobrovoľného hasičského 
spolku, ktorého bol predsedom, a Belianskeho 
svojpomocného spolku. Vďaka nemu vznikla aj 
tabaková továreň. Stal sa veľkým propagátorom 
turistiky v Tatrách. 



421Osobnosti mesta

Popri pastoračnej činnosti a náboženskej 
spisbe sa zaoberal históriou spišských miest, 
kultúrou a spôsobom života miestnych obyva-
teľov, výskumom života a diela významných 
osobností Spiša. Sústreďoval pramene k dejinám 
Tatier, venoval sa štúdiu názvoslovia tatran-
ských štítov a osád. Zaujímal sa o botaniku, naj-
mä liečivé rastliny a tatranskú prírodu. Od 70. 
rokov prispieval do Zipser Bote, Szepesi hirnök, 
Szepesi Lapok, Karpathen Post, Kaschauer Zei-
tung, Ethnographia. Vážnejšie práce mu vychá-
dzali v ročenkách spišského dejepisného spol-
ku i ako samostatné práce. Významné boli jeho 
monografie Spišskej Belej (Geschichte der Stadt 
Béla) (1892), Podolínca (Podolin város történe-
te) (1893), Ľubice (Geschichte der Stadt Leibitz) 

Hrobka rodiny Weberovcov

(1896), o dejinách Spiša (Zipser Geschichts- und 
Zeitbilder) (1880) a o evanjelickej cirkvi v Spiš-
skej Belej (Monografie der evangelischen Geme-
inde A. C. Béla) (1885).

V Budapešti vyšla v r. 1892 jeho monografia 
o Kežmarčanovi Jurajovi Buchholtzovi ml. (Id 
Buchholtz György és kora 1643 – 1724) a v čase 
miléniových osláv o Gregorovi Horváth-Stan-
sithovi a jeho rodine (Grádeczi Stansith Horváth 
Gergely és családja). Záujem o biografie Spišia-
kov vyvrcholil v diele Ehrenhalle verdienstvol-
ler Zipser des XIX. Jahrhunderts, v ktorej pred-
stavil 141 osobností z rôznych oblastí života na 
Spiši. Spišský dejepisný spolok mu v r. 1908 vy-
dal ako XI. ročník spolkovej ročenky jeho dodat-
ky k Wagnerovmu diplomatáru Spiša (Supple-
mentum III. Analectorum terrae Scepusiensis). 
Tu uverejnil 123 rôznych dokumentov k dejinám 
Spiša.

Na znak všeobecne veľkej úcty bol v r. 1907 
vyznamenaný Radom Františka Jozefa 3. triedy. 
V r. 1936 mu v Spišskej Belej odhalili pamätnú 
tabuľu.
Literatúra: BOHUŠ, Ivan: Samuel Weber a Tatry. 
In: GRIGER, Michal (zost.): Z minulosti Spišskej 
Belej 2, 1995 – 1996, s. 26 – 30; PAVLÍK, Eduard: 
Samuel Weber – kňaz a historik. In: GRIGER, 
Michal (zost.): Z minulosti Spišskej Belej 2..., s. 11 
– 24.; Slovenský biografický slovník, VI. zv., T – 
Ž. Martin 1994, s. 348; ŽIFČÁK, František: Spiš-
ský historik Samuel Weber (1835 – 1908). In: His-
torický zborník 15, 1/2005, s. 205 – 207.
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Spišská Belá/Zipser Bela gehört zu den kleineren 
Städten der Zips. Umgeben ist sie von den Höhen-
zügen der Hohen und Belaner Tatra. Die Anfänge 
des heutigen Katastergebiets reichen in die erste 
Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Gegenwär-
tig umfasst es zusammen mit dem Kataster der 
ehemals selbständigen Gemeinde Strážky/Nehre 
3393,98 Hektar. 

Die Stadt liegt in der gemäßigt warmen und ge-
mäßigt feuchten Klimazone mit kalten Wintern. Es 
wurden hier Temperaturen auf der Skala von -27° 
C bis 32,5° C gemessen. Hydrologisch gehört die 
Region zum Sammelgebiet des Flusses Poprad mit 
dem Mündungsgebiet Ostsee. Der westliche Teil 
des Katastralgebietes von Zipser Bela, in dem sich 
weitflächige Torfmoore befinden, liegt im Natur-
schutzgebiet TANAP (Tatranský národný park/
Nationalpark Hohe Tatra). 

Das Gebiet von Zipser Bela war bereits in der 
Urzeit kontinuierlich besiedelt, was zahlreiche ar-
chäologische Funde aus dem 19. bis zum 21. Jahr-
hundert bezeugen. Als einer der ersten Forscher 
befasste sich im 19. Jahrhundert Dr. Michael Grei-
siger mit entsprechenden Grabungen. In der Lage 
Langer Rain (Dlhá medza) sind einzigartige Stein-
spalterzeugnisse ausgegraben worden, die mit der 
Kultur der Federmesser-Witow-Gruppe in Verbin-
dung stehen. Auffallend ist ein dichteres Netz von 
Funden, die ins Mesozoikum datiert werden. Das 
Neolithikum ist durch Funde aus der Lage Kahlen-
berg (Stirn), das Eneolithikum durch Reste der Ba-
dener Kultur vertreten. Prägnanter ist die Besied-
lung aus der Bronzezeit. In die ältere bis mittlere 
Bronzezeit datiert beispielsweise die in den Lagen 
Alte Straße und Kahlenberg gefundene Keramik. 
Bonzegegenstände aus dem 11. bis 10. Jahrhundert 
vor Christi Geburt wurden auch in der Lage Stein 
am Stock, weitere im Torfmoor Rohrwiesen gefun-
den. Zahlenmäßig stark vertreten sind die Funde 
der nordkarpatischen Gruppe vom ausgehenden 
4. und aus dem ersten Drittel des 5. Jahrhunderts 
nach Christi Geburt. Es werden 15 Fundstätten mit 
überwiegend dickwandiger Keramik evidiert. Inte-
ressant ist der Fund einer aus einem Muscheltier 
(Indo-Pazifisches Gebiet) gefertigten Pfeife, über-
liefert sind auch ältere Nachrichten über mögliche 
Bauten auf dem heutigen Torfmoor Rohrwiesen. 
Die slawische Besiedlung des Gebietes von Zipser 
Bela ist bescheiden. 

Die erste schriftliche Erwähnung über die Ge-
meinde stammt aus dem Jahre 1263. Es handelt 
sich um eine Urkunde, in der König Bela IV. dem 
Zipser Adligen Leonhard einen Wald zusammen 
mit einem Teil des Brachlandes am Bach Thotpata-
ka schenkt. Man geht davon aus, dass Zipser Bela 
bereits im Jahre 1271 zur Kommunität der Zipser 
Sachsen gehörte. Die deutschen Siedler haben sich 

im 13. Jahrhundert im Ort niedergelassen, der ers-
te dem Namen nach bekannte Richter war ein ge-
wisser Thylo. 

1412 verpfändete der ungarische Herrscher Si-
gismund, der Geld für seine Eroberungspolitik so-
wie für den gegen Venedig geführten Krieg um 
Dalmatien brauchte, 13 Zipser Städte für 37 000 
Haufen böhmische Groschen an den polnischen 
König Wladislaw II. Unter den verpfändeten Städ-
ten war auch Zipser Bela. Die 360 Jahre andauern-
de Verpfändung (erst 1772 wurden die Gemein-
den wieder Ungarn einverleibt) hat das politische, 
wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Leben der 
Stadt stark geprägt. 

1431 und 1433 zogen die Hussiten durch die 
Zips und verwüsteten 1433 auch Zipser Bela. Ver-
waltungsrechtlich gehörte der Ort zum Zipser 
Stuhl und später zum Zipser Komitat, während 
der Verpfändung wurde er jedoch von polnischen 
Herrschern verwaltet. Die übergeordnete Selbst-
verwaltung übte die Provinz der 13 Zipser Städ-
te aus, an deren Spitze der Zipser Graf stand. Die 
städtische Verwaltung, die sich in Zipser Bela ins 
13. Jh. zurückverfolgen lässt, stellte der Richter ge-
meinsam mit dem Stadtrat dar. 

In der Stadt lebten überwiegend Deutsche, die 
aus ihrem Mutterland reiche handwerkliche Erfah-
rungen mitgebracht hatten. Ihren Höhepunkt hat 
die handwerkliche Produktion im 17. – 18. Jh. er-
reicht. In der weiteren Umgebung war Bela, des-
sen ältestes Marktprivilegium aus dem Jahre 1535 
stammt, durch seine Jahr- und Wochenmärkte be-
kannt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde die 
industrielle Produktion eingeführt, zu den erfolg-
reichsten Bereichen gehörten die Herstellung von 
Likören und Tabakwaren. Dementsprechend en-
standen in der Stadt mehrere Wirtschaftsvereine 
und -vereinigungen. In diese Zeit fallen auch die 
Anfänge des Tourismus, die mit der Entdeckung 
der Belaner Höhle zusammenhängen. 

Die Bevölkerung der Stadt war spätestens seit 
dem 16. Jahrhundert kulturell und aufklärerisch 
tätig. Es wurden verschiedene Kirchenvereine ge-
gründet, sehr aktiv waren der Schützenverein und 
das Laientheater, seit 1911 gab es auch einen Sport-
verein. Bereits 1878 entstand der populäre und 
wichtige Feuerwehrverein. Neben Kežmarok/Kes-
mark wurde Bela zum zweiten bedeutenden Zen-
trum der medizinischen Aufklärung, auch wenn 
ein neues Spitalgebäude erst im 18. Jahrhundert 
erwähnt wird. Aus dem Ort kamen die bekannten 
Ärzte Dr. Johann Weisz und Dr. Michael Greisiger. 

Ein Zeugnis über die Anfänge der römisch-
katholischen Kirche stellt die im 13. Jh. errichtete 
Kirche des Hl. Valentin sowie die Kirche des Hl. 
Anton, der Pilgerer, die in den 60er Jahren des 13. 
Jahrhunderts erbaut wurde. In beiden Gotteshäu-
sern sind zahlreiche architektonische Schätze zu 
bewundern. Eine bedeutende Rolle im religiösen 
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Leben der Zips spielte die Bruderschaft (Fraterni-
tät) der 24 königlichen Pfarrer, der auch Zipser Bela 
angehörte. 1544 hat die gesamte Bruderschaft unter 
der Anführung von Laurentius Serpilius Quendel 
zum evangelischen Glauben gewechselt. Bis zum 
Jahre 1674, in dem die Gegenreformation begann, 
gehörte den Protestanten die Kirche des Hl. Anton. 
Eine bekannte Persönlichkeit der evangelischen 
Kirche war Gregor Horváth-Stančič. 

Im Jahre 1674 schenkte Stanislaw Lubomirski 
den Piaristen für ihre Verdienste das Pfarrhaus von 
Zipser Bela, das die katholische Kirche in der Re-
formationszeit verloren hatte. Die Piaristen waren 
in der Stadt bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts 
tätig. Nach dem Erlass des Toleranzpatentes haben 
sich die Protestanten im Jahre 1784 ihr eigenes Got-
teshaus errichtet. 

Parallel zum religiösen Leben entwickelte sich 
in Bela auch das Schulwesen. Die erste Erwäh-
nung über eine Schule, die mit der Verbreitung 
des Lutherischen Glaubens in Zusammenhang 
steht, stammt aus dem Jahre 1526. 1674 wurde die-
se Schuleinrichtung von den Katholiken übernom-
men. 

Nach der Gründung des selbständigen Tsche-
choslowakischen Staates im Jahre 1918 haben sich in 
der Stadt die Slowaken immer mehr durchgesetzt. 
Die Deutschen und Ungarn, die den Regimewech-
sel ablehnten, wollten die sog. Unabhängige Zipser 
Republik erklären. Trotz verschiedener Reibereien 
stabilisierten sich die Verhältnisse nach und nach, 
die gegensätzlichen politischen Stimmungen und 
Richtungen kamen vor allem anlässlich der Ge-
meindewahlen zum Vorschein. Bis zum Jahre 1938 
bildeten die Deutschen die Bevölkerungsmehrheit. 
Das relativ gute Zusammenleben mehrerer Eth-
nien wurde erst durch die Kriegsereignisse emp-
findlicher gestört. Am 27. Januar 1945 wurde Zipser 
Bela durch die Sowjetarmee befreit. 

Nach 1918 prägten die Wirtschaft der Stadt vor 
allem die Tabakverarbeitung, die holzverarbei-
tende Industrie J. P. Gleisinger, die Likörfabrik S. 
Kleinberger und Sohn sowie die Belaner Kredit-
bank AG. Nach der Auflösung der Zünfte im Jah-
re 1872 begann sich die gewerbliche Produktion 
zu entwickeln, die auch in der Zwischenkriegs-
zeit florierte. Die landwirtschaftliche Produktion 
konzentrierte sich auf den Anbau von Kartoffeln, 
Gerste und Roggen sowie auf die Schafzucht. Nach 
1918 waren die Bauern bemüht, an die erfolgreiche 
Tätigkeit der landwirtschaftlichen Beseda anzu-
schließen. 

Die veränderten politischen Verhältnisse haben 
sich auch auf das religiöse Leben der Stadt ausge-
wirkt. Die Zahl der Katholiken stieg durch Zuzug 
von Einheimischen aus Ždiar/Morgenröte und aus 
dem Gebiet der Magura, die gleichzeitig das slowa-
kische Element im Ort stärkten. Die evangelische 
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses, die über-

wiegend deutsche Bürger versammelte, hat nach 
der Ausweisung der Deutschen nach 1945 große 
Verluste erlitten. 

Nachdem in den Jahren nach dem Umsturz 
(1919 – 1921) entsprechende Satzungen angenom-
men und verabschiedet worden sind, entwickelte 
sich in der Stadt eine reiche Vereinstätigkeit (1925 
waren es z. B. 25 Vereine), große Erfolge verzeich-
nete auch weiterhin das Laientheater. Eine wichti-
ge Rolle im Leben der Stadt spielten die Schulein-
richtungen. Im Schuljahr 1936/37 entstand in Bela 
eine Zweigstelle der Staatlichen Bürgerschule von 
Kesmark, 1927 wurde eine Tagestätte für Kinder 
gegründet. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Stadt 
nur langsam konsolidiert. Infolge der Ausweisung 
der ortsansäßigen Deutschen ging die Zahl der Be-
wohner stark zurück, andererseits haben sich Zu-
gezogene aus ärmeren Gebieten der Zips im Ort 
niedergelassen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhun-
derts wurden viele Belaner Bürger Opfer von poli-
tischen Prozessen, mehrere von ihnen in sowjeti-
sche Gulags transportiert. 

Die sozialistische Entwicklung von Zipser Bela 
verlief wie in anderen Städten der Slowakei. In den 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts bekam die Stadt 
eine Auszeichnung von der Regierung der Slowa-
kischen Sozialistischen Republik. Eine Wende in 
der Entwicklung brachte das Jahr 1989 und der Zu-
sammenbruch des kommunistischen Regimes. 

Nach 1945 sind mehrere kleinere Industriefabri-
ken aufgelöst worden, die wichtigste Erwerbstätig-
keit bot weiterhin die Verarbeitung von Tabak. Eine 
ursprünglich kleine Schnitzerwerkstatt in Jurgov 
wurde zur Produktionsgenossenschaft Javorina 
erweitert, die ein buntes Sortiment von Souvenirs 
herstellte. Inzwischen ist Javorina ein erfolgreiches 
Möbelunternehmen. Mit der Zeit sind in der Stadt 
auch mehrere Firmen der Nahrungsmittelindust-
rie entstanden (Zvara GmbH, eine Verpackungsfir-
ma, eine Spiritusbrennerei). Nach 1989 wurde die 
Wirtschaft durch die Erweiterung des Dienstleis-
tungsnetzes und durch die Gründung von mehre-
ren Privatunternehmen gestärkt. 

Zu markanten Veränderungen ist es nach dem 
Krieg in der Landwirtschaft gekommen. 1948 ent-
stand eine Maschinengenossenschaft, die sich am 2. 
Mai 1949 zur landwirtschaftlichen Genossenschaft 
(JRD – Jednotné roľnícke družstvo) transformierte. 
Seit 1973 gehört auch das Staatsgut Bušovce/Bau-
schendorf zu Spišská Belá. 

Das religiöse Leben hat sich während des kom-
munistischen Regimes auf unumgängliche religi-
öse Handlungen reduziert, nur im beschränkten 
Maße konnten Pfarrhäuser und Kirchen rekons-
truiert werden. So wurde in den 70er Jahren die 
römisch-katholische Kirche renoviert, 1985 fand 
die Weihfeier der erneuerten evangelischen Kir-
che statt. Ende der 70er Jahre hat sich in Bela die 
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Gemeinschaft des Wortes Gottes niedergelassen. 
Nach dem Sturz des totalitären Regimes erlebten 
die römisch-katholische und evangelische Ge-
meinde eine Wiedergeburt und eine neue Blüte des 
religiösen Lebens. 

Das kulturelle Leben der Stadt wurde in den 
Jahrzehnten des Sozialismus nach und nach unifi-
ziert, die meisten Bürger waren in den traditionel-
len sozialistischen Vereinen organisiert. Die poli-
tische und ideologische Aufklärungsarbeit oblag 
dem örtlichen Kulturrat. Das Laientheater setzte 
seine traditionell gute Tätigkeit fort, außerordent-
lich aktiv waren auch die ortsansässigen Speläo-
logen. 

Das sozialistische Schulwesen wurde ab der 
untersten Stufe systematisch entwickelt. Anstel-
le der Kindertagesstätte kamen Kindergärten, die 
Schulkinder konnten eine von zwei Grundschu-
len besuchen, 1947 bestand in der Stadt auch eine 
Volkswirtschaftsschule. Auch im Bereich der ärzt-
lichen Fürsorge und der medizinischen Einrich-
tungen wurde viel getan. Seit 1945 widmeten sich 
die Bürger zunehmend verschiedenen Sportaktivi-
täten (Fußball, Volleyball, Handball u. ä.). 

Die Bürger der Stadt, deren Bevölkerung meh-
reren Ethnien angehörte, hatten ihre spezifische 
Kultur entwickelt, die sich in den Bräuchen, der 
Folklore, Kleidung, Wohn- und Esskultur nieder-
schlug. Das jahrhundertelange Zusammenleben 
der Deutschen und Slowaken hat auch in der Spra-
che beider Ethnien markante Spuren hinterlassen. 
Die Ausweisung der Deutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatte zur Folge, dass manches von die-
ser eigenständigen Kultur verloren gegangen ist. 

Die Stadt kann sich durch mehrere bedeutende 
Persönlichekiten rühmen, die sie mindestens auf 
europäischem Niveau repräsentierten. 

Die letzten Kapitel des vorliegenden Bandes 
sind der Geschichte von Strážky/Nehre gewidmet, 
das seit 1976 Spišská Belá eingemeidet ist. Die ers-
te schriftliche Erwähnung über die Gemeinde, de-
ren Geschichte vor allem mit dem Adelsgeschlecht 
Horváth-Stančič verbunden ist, stammt aus dem 
Jahre 1251. Die Adelsfamilie hat sich maßgebend 
um die Entfaltung der Kultur und des Schulwe-
sens verdient gemacht. Mehrere historische und 
architektonische Schätze beherbergt die Kirche 
der Hl. Anna. Nach 1918 lebten die Bewohner von 
Nehre wie die anderer Zipser Gemeinden, es gab 
auch hier mehrere Vereine und eine Laientheater-
gruppe, in der Wirtschaft spielte eine Nahrungs-
mittelgenossenschaft die wichtigste Rolle. Nach 
1945 wurden auch aus Nehre die Deutschen aus-
gewiesen. Unter den herausragenden Persönlich-
keiten des Ortes wäre vor allem die Baronin Mar-
gita Czóbel, eine Verwandte des bekannten Malers 
Ladislav Mednyánszky, zu nennen. 

Übersetzt von Mária Papsonová

RESUME

Spišská Belá is a small city situated in the Spiš re-
gion. It is surrounded by the High Tatras and the 
Belianske Tatry Mountains. Current territory of the 
city began to form in the early 13th century. Along 
with formerly independent territory of Strážky, it 
covers a territory of 3393,98 hectares. 

This city belongs to a moderate warm and mild-
ly damp climatic zone with typically cold winters. 
The temparatures range between –270C – +32,50C 
in this area. From the hydrological point of view, 
this territory belongs to the river-basin of the Po-
prad river and the Baltic Sea sea-drainage area. 
A western part of the territory of Spišská Belá is 
situated in the environmentally protected area of 
the Tatra National Park. Large moorlands can be 
found on this territory.

A territory of Spišská Belá was continuosly 
populated as early as since the Old Ages the ev-
idence of which are many archeological findings 
coming from the period between the 19th – 21st 

century. One of the first archeologists of the ter-
ritory was Dr. Michal Gresinger who started to 
pursue archeological research in the 19th centu-
ry. A unique stone instrument was found on the 
territory of Dlhá Medza. This finding points out 
a connection of this territory with the Federmess-
er-Witow cultural tradition. What is surprising is 
a series of finding-places from the Mesolithic Peri-
od. Neolithic Period is represented by the findings 
from the Kahlenberg (Stirn) area, and bronze arti-
facts from the period between 11th – 10th centuries 
B.C. were found in the Stein am Stock area, some of 
them in Trstinné Lúky (Rohrwiesen) peaty moor. 
A lot of findings belong to the North Carpathian 
group and date back to the 4th and early 5th cen-
tury A. D. Thick-ceramics was found in 15 sites. 
A pipe from the Indo-Pacific territory as well as 
older reports on alleged buildings on current Trs-
tinné Lúky peaty moor are some of the most inter-
esting artifacts found there. A Slavic settlement of 
Spišská Belá was rare. 

The first written record on Spišská Belá dates 
back to 1263. This doccument includes a record 
that King Belo IV donated a forest with a part of 
empty land adjacent to the Thothpataka brook to 
Leonard, a Spiš vassal. It is supposed that Spišská 
Belá was a part of the Community of the Spiš Sax-
ons as early as in 1271. The Saxons came to Spišská 
Belá in the 13th century. The first known mayor of 
the city was Tylo. 

Sigmund, a Hungarian King who needed mon-
ey because of his offensive politics and war against 
Venice and Dalmatia, put 13 towns of the Spiš re-
gion into deposit to Ladislaus II, a Polish ruler, 
as the exchange for 37 000 piles of Czech souses. 
Spišská Belá was one of the cities given in the de-
posit. This significantly influenced a political, eco-
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nomic, religious and cultural life and develop-
ment of the city. All cities from a deposit including 
Spišská Belá were returned back to Hungary as 
late as in 1772. 

The Hussites penetrated to the Spiš region be-
tween 1431 – 1433, and they stopped at Spiššká Belá 
in 1433. Administratively, Spišská Belá was a part 
of the Spiš župa (county) despite it was governed 
by the Polish rulers during a deposit period. High-
er self-government system was organized as The 
Province of 13 Spiš Towns led by Earl. Lower self-
governmental units were represented by mayors 
and members of the Town Council. Spišská Belá 
has a record of its mayors being in the office since 
as early as the13th century.

The city was mostly populated by Germanic 
population which has brough a variety of crafts 
from their country. Crafts were mostly developing 
between 17th and 18th centuries. Spišská Belá be-
came famous for its traditional fairs and markets, 
too. The city was granted its first privilege to or-
ganize fairs in 1535. Industrial production started 
to spread in the city in late 19th century. Liquor and 
tobacco production became the most significant in-
dustries of the city. As a result of this, several eco-
nomic groups and associations were established. 
This was also a period of the beginnings of tour-
ism associated with a discovery of the Belianska 
Jaskyňa cave. 

The citizens of Spišská Belá have participated 
in cultural and educational activities since the 16th 
century at least. They have established various re-
ligious associations, shooting club, amateur the-
atre. Sports association was esteblished in 1911. 
A very important and popular fire brigade was es-
tablished in 1878. Along with Kežmarok, Spišská 
Belá became a center of healh care propaganda 
adult education despite the fact that, according to 
official records, a new hospital building was built 
as late as in the 18th century. Famous physicians dr. 
Johann Weisz and dr. Michal Greisiger come from 
this city, too. 

A Church of St. Valentine built in the 13th cen-
tury, and the Church of St. Anthony the Wander-
er, built in the 1260’s, represent the beginnings 
of Spišská Belá’s Roman Catholic Church. These 
churches have a remarkable architectural charac-
teristics. A Fraternity of 24 Royal Priests including 
Spišská Belá priests held an important position in 
the religious life of the city. Led by Lawrence Ser-
pilius Quendel, The Fraternity converted to Evan-
gelical (Lutheran) religion. The Church of St. An-
thony belonged to the Lutherans untill 1674 when 
the Counter-Reformation began. Gregor Horváth-
Stančič was one of the most significant personali-
ties of the local Lutheran Church.

Stanislav Lubomirski donated the Piarist Order 
a parish in Spišská Belá as a gift in 1674. The Catho-
lic Church lost this parish during the Reformation. 

The Piarist Order was working here until the late 
19th century. After A Tolerance |Patent was issued, 
the Lutherans built their own church in 1784.

The school system was developing along with 
religious life in Spišská Belá. The first written 
record on school dates back to 1526 and is associat-
ed with Lutheran (Evangelic) religion. The school 
became Catholic in 1674.

After an establishement of independent Czech-
oslovakia in 1918, the Slovaks acquired more im-
portant and influential position in the city. The 
Germans and Hungarians refused a change of the 
political regime and wanted to proclaim an Inde-
pendent Spiš Republic. Despite these events, the 
situation was gradually settled and the conflicts 
mostly arose during general elections. German 
population dominated the city until 1938. A peace-
ful co-existence between various nationalities end-
ed during the war. Spisšká Belá was liberated from 
the Nazi occupation by the Soviet Army on Janu-
ary 27th, 1945. The industry of the town after 1918 
was represented by a tobacco factory, J. P. Glesinger 
wood-working company, liquor distillery S. Klein-
berger and Son, Belanská Credit Bank. After the 
cancellation of guilds in 1872, trades started to de-
velop until the inter-war period. The farmers from 
Spišská Belá grew potatoes, rye, barley and farmed 
sheep. They tried to revive the activity of the 
Spišská Belá Agricultural Association after 1918.

Different political situation has influenced a re-
ligious life in the city as well. A number of Catho-
lics was increased by the population of the villag-
es of Ždiar and Magura who were mostly of the 
Slovak origin. Evangelic Church of the Augusburg 
Confession was rather German from the ethnic 
point of view. A number of its members decreased 
after a dislocation of the Germans after 1945. 

After new regulations were passed between 
1919 – 1921, a number of various associations in-
creased (there were 25 associations in 1925, for 
example). Amateur theatre was booming in this 
period as well. Education and schools played an 
important role in the life of the city. A branch of the 
public school of Kežmarok was established here in 
the school year 1936/1937. The Public Nursery was 
established in the city in 1927.

The city was recovering quite slowly after the 
World War II. A number of population decreased 
because the local Germans were expatriated after 
1945. On the other hand, new immigrants from the 
poorer parts of the Spiš region were arriving to the 
city. In the 1950’s, many inhabitants of Spišská Belá 
suffered because of the show trials and many of 
them were taken to the Soviet working camps gu-
lags .

A life during the socialist regime in Spišká Belá 
did not differ from the one in other Slovak cities. In 
the 1970’s, the city was awarded a Commendation 
Ribbon by a Government of the Slovak Socialist 



429Spišská Belá

Republic. 1989, when the communist regime col-
lapsed, became a turning point in the city life. 

Tobacco processing became the main industry 
of the city after 1945 but, on the other hand, several 
small companies were closed. Originally a carver’s 
workshop in Jurgov expanded and became a co-
operative establishment Javorina later. It produced 
a variety of souvenirs and has currently become 
one of the most successful furniture company. Lat-
er food industry developed (Zvara – a cooperative, 
packhouse Poprad with its branch in Spišská Belá, 
and a distillery). The city economy expanded be-
cause of the service infrastructure many of which 
are private companies. 

There were more significant changes in the 
post-war agriculture. A new cooperative farm was 
founded in 1948, and it was transformed into Unit-
ed Cooperative Farm on May 2nd, 1949. A state 
farm in Bušovce was transformed to a State Farm 
Spišská Belá. 

Religious life was limited to basic religious ac-
tivities and reconstructions of the churches in the 
new regime. For example, a Roman Catholic church 
in the city was reconstructed in the 1970’s, and 
a dedication of the reconstructed Lutheran church 
took place in 1985. A Community of the God’s 
Word was established in Spišská Belá in the late 
1970’s. After a collapse of the communist regime, 
Roman Catholic and Lutheran parish revived and 
religious life was revived again. Cultural life in the 
city was gradually unified. The citizens were the 
members of traditional socialist associations. Lo-
cal Adult Educatilon Council was in charge of gen-
eral adult education. Theatre and speleology were 
developing in the city in this period as well. 

The socialist system supported school system 
and education starting from the basic levels. The 
public nursery was transformed into kindergar-
dens. There were two basic schools, and economic 
school existed in the city in 1947. Health care and 
its infrastructure improved as well. The sports 
such as football, volleyball, handball and others 
were developing in the city after 1945. 

Because of its ethnic diversity, the city was 
marked by its specific culture reflected in various 
rituals, literature, fashion, living, food, etc. All was 
influenced by the expatriation and exchange of 
the Slovak and German population. This process 
has influenced the language of population as well. 
There are several famous personalities in the his-
tory of the city which gained at least a European 
reputation. 

The last chapters of the book deal with a village 
of Strážky which is a part of the city of Spišská Belá 
now. The first written record on Strážky comes 
from 1251. Its history was connected with the aris-
tocratic family of the Horváths-Stančičs. The name 
of this family is closely connected to the devel-
opment of culture and education of the city. The 

Church of St. Ann boasts about various architectur-
al pearls. A life of the citizens of Strážky was simi-
lar to the life of other cities of the Spiš region after 
1918. There were various theatres and associations, 
and food co-operative farm was economically the 
most important establishment. A charismatic Bar-
oness Margita Czóbel, a relative to extraordinary 
painter Ladislav Mednyánsky, was one of the most 
extraordinary personalities of the city. Strážky in-
tegrated with Spišská Belá in 1972. 

Translation: Jaroslav Kušnír

RÉSUMÉ

Miasto Biała Spiska otacza panorama Tatr Wyso-
kich i Bielskich. Współczesny teren katastru Bia-
łej zaczął się kształtować już w pierwszej połowie 
XIII wieku, a łącznie z katastrem Strażek, dawniej 
osobną miejscowością, zajmuje obszar 3393,98 ha. 
Po ustąpieniu ostatniej epoki lodowcowej, około 
10 000 lat temu, w okolicy Białej Spiskiej zaczęły 
tworzyć się pokłady torfu o powierzchni 134,50 
ha. Teren miasta pod względem klimatycznym 
należy do strefy umiarkowanie ciepłej i umiar-
kowanie wilgotnej z surowymi zimami. Zanoto-
wano tu temperatury w granicach –27° C – 32,5° C. 
Pod względem hydrologicznym należy do dorze-
cza rzeki Poprad i zlewiska Morza Bałtyckiego. 
Zachodnia część katastralnego terytorium Białej 
Spiskiej leży w paśmie ochronnym TANAP-u (Ta-
trzańskiego Parku Narodowego).

Już w XIX wieku na terenie Białej Spiskiej pro-
wadzono badania archeologiczne. Wielce się w 
nich zasłużył dr Michal Greisiger. Znaleziska ka-
mienia łupanego pochodzą z młodszego paleolitu. 
Większość stanowisk określono na późny paleolit. 
Na stanowisku Dlhá medza znaleziono pojedynczy 
okaz kamienia łupanego, który można łączyć z kul-
turą Federmesser – grupy witowskiej. Zaskakująca 
jest stosunkowo gęsta sieć znalezisk datowanych 
na mezolit. Neolit jest reprezentowany na stanowi-
sku Kahlenberg (Stirn). Z epoki neolitu występu-
ją zabytki kultury badeńskiej. Osadnictwo z epo-
ki brązu pozostawiło więcej śladów. Do starszej 
i średniej epoki brązu należy ceramika np. ze sta-
nowiska Alte Strasse (Mlynský ker) i Kahlenberg 
(Stirn). Cenne przedmioty z brązu z XII-X wieku 
przed Chrystusem znaleziono w 1891 roku na sta-
nowisku Stein am Stock. Na inne natrafiono w tor-
fie Trstinné lúky (Rohrwiesen) w 1964 r. Długa jest 
lista znalezisk grupy północnokarpackiej z przeło-
mu IV/V w. po Chrystusie. Odkryto 15  tanowisk 
z przeważającą ceramiką grubościenną. Ciekawe 
jest znalezisko piszczałki z muszli (z regionu In-
dii i Pacyfiku) i dane o możliwych budowlach pa-
lowych w torfowisku Trstinné lúky. Słowiańskie 
osadnictwo Białej Spiskiej jest zaskakująco skrom-
ne. W XIII wieku do Białej przybyli koloniści nie-



430 Spišská Belá

mieccy. Osobno prezentowane są wyniki badań ar-
cheologicznych przy obiektach sakralnych w Białej 
Spiskiej i Strażkach i znaleziska ze średniowiecza 
i czasów nowożytnych, w tym zabytki numizma-
tyczne. Badany jest skarb złotych i srebrnych monet 
z XVI wieku, odkryty w mieście w 1938 roku. 

Pierwszy zapis o Białej Spiskiej pochodzi z 1263 
roku; król Bela IV darował swojemu spiskiemu len-
nikowi Leonardovi las z częścią pustaci nad poto-
kiem Thothpataka. Zakłada się, że już w 1271 roku 
Biała Spiska była częścią Związku Sasów Spiskich. 
Pierwszym znanym wójtem był Tylo. Biała wyty-
czała swoje granice z sąsiednimi miejscowościami 
już od XIV wieku. Król Zygmunt, który z powo-
du swej ekspansjonistycznej polityki potrzebował 
pieniędzy na wojnę z Wenecją o Dalmację, dał w 
1412 roku polskiemu królowi Władysławowi Ja-
gielle, w zastaw za 37 000 kóp czeskich groszy, 
trzynaście miast spiskich, wśród nich Białą Spiską 
i trzy miasta królewskie: Podoliniec, Starą Lubow-
nię i Gniazda, zamki podoliniecki i lubowniański 
z ich poddańczymi wsiami. Ten fakt zaważył na 
politycznych, ekonomicznych, kościelnych i kultu-
ralnych dziejach Białej do 1772 roku, kiedy to mia-
sta powróciły do Korony Węgierskiej. 

W latach 1431-1433 na Spisz wtargnęli husyci. 
W 1433 roku przeszli również przez Białą Spiską. 
Pod względem administracyjnym Biała należała 
do Spiskiej Stolicy, później do Żupy Spiskiej, mimo 
iż w czasie zastawu zarządzali nią władcy pol-
scy i węgierscy. Samorządność wyższego szczebla 
sprawowała Prowincja XIII miast spiskich na czele 
z hrabią. Samorządność niższego szczebla należa-
ła do starostów i członków rad miejskich. Od XIII 
wieku notowani są w Białej Spiskiej wójtowie i ich 
działalność. W Białej Spiskiej mieszkała na ogół 
ludność niemiecka, która ze swej poprzedniej oj-
czyzny przyniosła liczne umiejętności. Produkcja 
rzemieślnicza rozwijała się szczególnie w XVII-
-XVIII wieku. Biała słynęła w okolicy z organizo-
wania targów i jarmarków. Pierwszy przywilej tar-
gowy otrzymała w 1535 roku. W końcu XIX wieku 
rozwinęła się produkcja przemysłowa, zwłaszcza 
likierów i wyrobów tytoniowych, co pociągnęło 
za sobą powstanie wielu spółek i organizacji go-
spodarczych. W tym okresie można także obser-
wować początki ruchu turystycznego, związane 
z odkryciem Bielskiej Jaskini. Mieszkańcy Białej 
rozwijali niezwykle aktywną działalność kultu-
ralną i oświatową. Zakładali stowarzyszenia ko-
ścielne, bractwo kurkowe, teatr amatorski, a w 1911 
roku również klub sportowy. W 1878 powstał bar-
dzo popularny i ważny oddział straży ogniowej. 
Biała obok Kieżmarku stała się centrum oświaty 
medycznej; już w XVIII wieku istniał nowy budy-
nek szpitala. Stąd pochodzili znani lekarze: dr We-
isz i dr. Michal Greisiger.

Świadectwem początków Kościoła rzymsko-
katolickiego w Białej jest kościół św. Walentego, 

wzniesiony w XIII wieku i kościół św. Antonie-
go pustelnika z lat 60. XIII wieku, perła architek-
tury. Kościół rzymskokatolicki w Białej rozwijał 
się w pełni od XIII wieku. Duże znaczenie dla ży-
cia religijnego miało Bractwo 24 królewskich pro-
boszczów, do którego należała także Biała Spiska. 
W 1544 roku Bractwo kierowane przez Vavrinca 
Serpiliusa Qendela przeszło na wiarę ewangelicką. 
Kościół św. Antoniego należał do ewangelików do 
roku 1674, kiedy to nastąpiła kontrreformacja. Wy-
różniającą się postacią Kościoła ewangelickiego był 
Gregor Horváth Stančič ze Strażek. W 1674 roku 
Stanisław Lubomirski darował pijarom między in-
nymi parafię w Białej Spiskiej, odebraną ewangeli-
kom. Pijarzy pełnili swą misję w Białej do końca XIX 
wieku. Po przyjęciu patentu tolerancyjnego w 1784 
roku ewangelicy wznieśli swój kościół. Równole-
gle do życia religijnego rozwijało się w Białej także 
szkolnictwo. Pierwsza wzmianka o szkole w Bia-
łej, związana z umacnianiem się Kościoła ewange-
lickiego, pochodzi z 1526 roku. W 1674 roku szkoła 
stała się katolicka.

Po powstaniu niepodległej Czechosłowacji 
w 1918 roku, w Białej coraz częściej dochodzili do 
głosu Słowacy. Niemcy i Węgrzy nie zgadzali się 
na zmianę państwowości i skłaniali się ku Repu-
blice Spiskiej. Mimo to sytuacja się stabilizowała, 
a nastroje polityczne znajdowały odzwierciedle-
nie w wyborach gminnych. Do 1938 roku prze-
wagę mieli mieszkańcy niemieccy. Stosunkowo 
poprawne stosunki między narodowościami za-
częły się pogarszać pod wpływem wydarzeń wo-
jennych. 27 stycznia Białą Spiską wyzwoliła Armia 
Radziecka.

Po 1918 roku gospodarka szła utartymi koleina-
mi. Pracowała fabryka wyrobów tytoniowych, fir-
ma J.P. Glesinger (obróbka drewna), S. Kleinberger 
i syn (likiery). Działał Bialski Bank Kredytowy sa. 
Po likwidacji cechów w 1872 roku zaczęła się roz-
wijać produkcja przemysłowa. W produkcji rolnej 
mieszkańcy Białej zajmowali się uprawą ziemnia-
ków, żyta i jęczmienia. Popularna była także ho-
dowla owiec. Po 1918 roku rolnicy próbowali dzia-
łać w ramach Towarzystwa Rolniczego.

Sytuacja polityczna rzutowała na życie religij-
ne. Kościół rzymskokatolicki podlegał częstym 
reorganizacjom i zmianom kapłanów. Katolika-
mi byli mieszkańcy Żdiaru i Magury Spiskiej. 
Wśród ewangelików przeważali Niemcy, językiem 
liturgii w kościołach ewangelickich był niemiec-
ki. W związku z wysiedleniem Niemców po 1945 
roku Kościół ewangelicki znacznie ucierpiał.

Po ustabilizowaniu się prawa w latach 1919–
–1921, życie organizacyjne przybrało niespotyka-
ne rozmiary, np. w 1925 roku zarejestrowano 25 to-
warzystw. Rozkwitał teatr. Wybitną pozycję zajęło 
szkolnictwo. Już w 1901 roku istniała państwowa 
szkoła ludowa. W 1930 roku utworzono klasy sło-
wackie. W roku szkolnym 1936/1937 powołano filię 
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Państwowej Szkoły Mieszczańskiej w Kieżmarku. 
W 1927 roku mieszkańcy Białej założyli ochronkę 
dla dzieci.

Po zakończeniu II wojny światowej miasto kon-
solidowało się bardzo powoli. Najbardziej ucierpie-
li Niemcy, którzy musieli opuścić swoje domy i go-
spodarstwa. W latach 50. wielu mieszkańcom Białej 
wytoczono procesy polityczne, wielu wywieziono 
do sowieckich gułagów. Socjalizm w Białej niewie-
le się różnił od życia w innych miastach Słowa-
cji. W latach 70. miasto zostało odznaczone przez 
rząd Słowackiej Republiki Socjalistycznej. Przełom 
w dziejach miasta nastąpił w 1989 roku, nadszedł 
czas demokracji.

Po 1945 roku rozrastał się przemysł. Ważną ga-
łęzią pozostało przetwórstwo tytoniu, wiele mniej-
szych firm zanikło. Dawny ośrodek rzeźbiarstwa 
w Jurgowie rozwinął się w Jaworzynie Spiskiej 
w spółdzielnię wyrobów artystycznych, wytwa-
rzającą różnorodny asortyment pamiątek. Obecnie 
jest to prężny zakład produkujący meble. Rozwi-
nął się przemysł przetwórstwa spożywczego (Zva-
ra – spółdzielnia z.o.o., zakład w Białej Spiskiej, 
gorzelnia). Po 1989 roku gospodarkę wzmocniło 
powstanie sieci usług i licznych prywatnych firm. 

Ważne zmiany dokonały się w rolnictwie. 
W 1948 roku powstała w Białej spółdzielnia ma-
szyn rolniczych, którą 2 maja 1949 roku zreorga-
nizowano w rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 
W 1973 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Bu-
szowcach przekształciło się w Państwowe Gospo-
darstwo Rolne Biała Spiska.

W powojennych warunkach życie religijne spro-
wadzało się do najważniejszych nabożeństw i spo-
radycznych remontów kościołów i plebanii. Np. 
w latach 70. remontowano w kilku etapach rzym-
skokatolicki kościół, a w 1985 roku odbyło się po-
święcenie odnowionego kościoła ewangelickiego. 
W końcu lat 70. pojawiło się w Białej Towarzystwo 
Słowa Bożego. Po upadku totalitaryzmu parafie ka-
tolicka i ewangelicka w Białej Spiskiej przeżywają 
odrodzenie i rozkwit. 

Działalność kulturalna była sukcesywnie uni-
fikowana. Obywateli włączano do standardowych 
socjalistycznych organizacji. Pracę oświatową 
podporządkowano Miejskiej Radzie Oświaty. So-
cjalizm organizował szkolnictwo już od najniż-
szych stopni. Ochronkę dziecięcą przekształcono 
w przedszkole, w mieście były dwie szkoły podsta-
wowe, w 1947 roku istniała ludowa szkoła gospo-
darcza. Poprawiła się opieka zdrowotna. Ożywiła 
się działalność teatralna. Znaczącą aktywność wy-
kazali speleologowie. Więcej mieszkańców Białej 
uprawiało dyscypliny sportowe (piłkę nożną, siat-
kówkę, piłkę ręczną).

Obywatele Białej, miasta tworzonego przez kil-
ka narodowości, mieli swoją specyficzną kulturę, 
przejawiającą się w obrzędach, gwarze, wyposa-
żeniu mieszkań, tradycyjnej kuchni. Na wszystko 

to miała wpływ wymiana Słowaków i Niemców. 
Oddziaływalo to również na język. W dzieje mia-
sta wpisało się wiele znakomitości, reprezentują-
cych Białą Spiską co najmniej na poziomie euro-
pejskim. 

Ostatnie rozdziały poświęcone są historii Stra-
żek, obecnej dzielnicy miasta. Pierwsza wzmian-
ka o Strażkach pochodzi z 1251 roku. Na losy tej 
miejscowości miał przemożny wpływ szlachecki 
ród Horváth–Stančič, pielęgnujący kulturę i szkol-
nictwo na wysokim poziomie. Kościół św. Anny 
jest cennym zabytkiem historii i architektury. Po 
1918 roku mieszkańcy Strażek żyli codziennym 
życiem miejscowości spiskich. We wsi działało kil-
ka organizacji, teatr, najważniejsze znaczenie go-
spodarcze miała spółdzielnia spożywców. Po 1945 
roku również stąd wysiedlono niemieckich miesz-
kańców. Do wyjątkowych osobowości należała 
charyzmatyczna baronówna Margita Czóbel, bli-
ska krewna wielkiego malarza Ladislava Medny-
ánszkeho. Strażki zostały połączone z Białą Spiską 
w 1972 roku.

Przeklad: Antoni Kroch
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